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Szakály Sándor, a magánember kap-
ja a meghívásokat?

– Elsôsorban mint az egy éve ala-
kult intézet vezetôje, és talán a több
évtizedes történészi tevékenységem-
nek tudhatom be a számomra sokat
jelentô érdeklôdést.

A jelek szerint hiányzott a Veritas a
magyar közéletbôl. Az alig egy éve ala-
kult intézet tevékenysége a magyar emig-
ráció köreiben is komoly érdeklôdésre
talált.

– Igen, az a tapasztalatom, hogy
élénken és naprakészen követik a
hazai történéseket. Márciusban jár-
tam Argentínában, az ottani magyar
közösség meghívására; május 31-én
Kanadában a Hôsök Emlékünnepén
mondtam beszédet, majd trianoni
megemlékezést tartottam – ünnepi
szónokként – Hamiltonban, Camb-
ridge-ben és Torontóban. Novem-
berre meghívásom van Cleveland-
be, az 55. Magyar Kongresszusra,
ahol mint a Veritas fôigazgatója mu-
tatkozhatom be, illetve beszélhetek
az intézet mûködésérôl, identitásá-
ról, feladatairól.

Milyen állapotban van az amerikai
magyar emigráció?

– Értékes, sokat dolgozó szerve-
zôdések, önfeláldozó, kitûnô embe-
rek alkotják. Örömmel teszek eleget
meghívásuknak. Szívesen hangoz-
tatják a magyar emigrációról, hogy
nem összetartó, de hát sosem volt
egységes. Voltak, akik 1919-ben, míg
mások a két világháború között ván-
doroltak ki. 1945-öt követôen több
mint egymillió meghurcolt magyar,
az ország lakosságának körülbelül
egy tizedét kitevô embertömeg me-
nekült a szovjet megszállás elôl. Köz-
tük katonák, rendôrök, csendôrök,
köztisztviselôk, diákok, politikusok,
újságírók, mûvészek. Tehát család-
tagokkal együtt legalább egymillió
magyar hagyta el a háború befejezô
szakaszában, kényszerbôl vagy ön-
ként az országot Nyugat felé. Argen-
tínában például a gazdasági okok
miatt kivándoroltak s ott jelentôs
eredményeket elérôk hozták létre a
magyar közösséget. 1945-ben,
1947–1949 között és a forradalom,
1956 után is több százezren hagyták
el Magyarországot, s az emigráció
kapott egy komoly utánpótlást a ’80-
as évek Romániájából, illetve Dél-
vidékrôl. A kivándorolt erdélyi ma-
gyaroknak sok köszönhetô, például
az, hogy számos országban az ô jó-
voltukból létezik aktív magyar kö-
zösség.

Az emigrációban megjelenô magyar
lapokból ma az jön át, hogy az emigrá-

ció egy része ugyanúgy polarizálódott,
mint a hazai politikai élet.

– Korábban ezek a szervezetek –
persze akkor sem azonos mértékben
– nem fogadták el a kádári Magyar-
országot. Ezért többen haza sem jöt-
tek, s akik mégis visszatértek szülô-
földjükre, kritizálták az egypártrend-
szert. A rendszerváltoztatás eredmé-
nyeként megszûnt az az összekötô
kapocs, ami addig az emigrációt vá-
lasztott magyarok közösségét bizo-
nyos kérdésekben összehozta. Ezt
lehet érzékelni Ausztráliában, Ka-
nadában és az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban is. A kinti, magukat a bal-
oldaliakhoz sorolók fóruma az Ame-
rikai Magyar Népszava, a Kanadai
Magyar Hírlap, ma éppolyan egyol-
dalú és igazságtalan, mint annak ide-
jén voltak azok a hazai szélsôbalol-
dali felfogást hangoztatók, akik a
külföldre menekülteket és kinn
maradtakat fasisztáknak, nyilasok-
nak, reakciósoknak titulálták. Mél-
tánytalan, hogy ezek a lapok ilyen
hangnemet ütnek meg.

A politikai ellentétek, amelyek az
Amerikában, Kanadában élô magya-
rokat is megosztják mára Trianon kér-
désében is megmutatkoznak?

– Ahol én tartottam a megemlé-
kezô beszédet, ott mindenki egysé-
gesen megfogalmazta azt, hogy Tri-
anon a magyarság XX. századi leg-
nagyobb tragédiája. Hiszen a béke-
diktátum egész jövônket meghatá-
rozta. Persze a támadók csak azt ke-
resik, mibe lehet belekötni. Példa-
ként elmondom, hogy az egyik he-
lyi tévé munkatársa elküldött ne-
kem egy képanyagot, amit feltett a
honlapjára. Ezen az látszik, hogy
Magyarország területére véres kar-
mok nyúlnak be, és széthúzzák a ha-
tárokat. Ez az illetô, azonnal meg-
kapta a Kanadai Magyar Hírlaptól,
hogy ezzel a képpel a Horthy-kor-
szakot dicsôíti, és sovinizmust, rasz-
szizmust terjeszt. Bizonyos alapve-
tô történelmi ismeretek hiányában
vádaskodnak különbözô személyek,
holott aki ezt a képet közölte, nem
akart semmi mást bemutatni, mint
azt, hogy a revizionizmus nem Hor-
thy személyéhez köthetô, hanem a
két világháború közötti magyar tár-
sadalom tagjainak döntô többsége
így tekintett Trianonra. Így látta azt
Peyer Károly, Buchinger Manó, Kéth-
ly Anna, Weiss Manfréd, Goldber-
ger Leó, Bethlen István, Horthy Mik-
lós, és még sorolhatnám. Amennyi-
ben belelapozunk a Kosztolányi De-
zsô szerkesztette Vérzô Magyarország
címû kötetbe, a szerzôk közt talá-

lunk keresztényt, keresztyént, zsi-
dó származásút – s ôk mind egyfor-
mán vélekedtek Trianonról. Ez is bi-
zonyítja, hogy a békediktátum a ma-
gyarság számára tragédiát jelentett.
A baloldaliak azt hangsúlyozzák,
hogy a magyar vezetés okolható Tri-
anonért, mert az Apponyi-féle köz-
oktatási törvény kimondta, hogy a
nemzetiségi diákoknak négy év alatt
meg kellett tanulniuk magyarul. Azt
is felróják, hogy a magyarok elnyom-
ták a nemzetiségieket. Erre mindig
azt felelem: ha az elcsatolt területek
magyarságával olyan „gonoszul” bán-
nának, mint a Monarchia idején a
Magyar Királyságban, akkor elége-
dettek lehetnénk.

A Veritas ismertsége, elfogadottsága
az Újvilágban, s az elcsatolt területek
magyarsága körében biztató.

– Igen határozottan jól esik, hogy
a tengerentúlon ilyen nagy érdeklô-
dést tudott intézetünk kiváltani.
Honlapunkat – melynek híreit né-
met és angol nyelvre is lefordítjuk
– rendszeresen látogatják, s rendsze-
resen megnézik a Veritas-estekrôl
föltöltött videót. Felvidékre, Délvi-
dékre, Partiumra és Erdélyre is ez
jellemzô. A Veritas körül botrányo-
kat kavarók nem is sejtik milyen jó
szolgálatot tettek nekünk, hiszen az
igazságtalan, minden alapot nélkü-
lözô támadás, a gyalázkodás sok szim-
patizánst hozott nekünk. Rengete-
gen írnak, örülnek annak, hogy lé-
tezik egy olyan történetkutató inté-
zet, amely gondol a határon túli ma-
gyarokra is. Örömteli a clevelandi
magyar találkozó szervezôinek fe-
lénk áradó bizalma. Nemrég jelez-
ték, hogy számos korabeli dokumen-
tum került ki a II. világháború után
az emigrációba, s úgy gondolták,
hogy a Veritasnak adnák át azokat.
Azt nem állítom, hogy ezekkel átír-
hatjuk a magyar történelmet, de az,
hogy például az Imrédy vezette párt-
tal kapcsolatban egy-egy képviselô
miként vélekedett, mit tartalmazott
a lemondó levelük – érdekes forrá-
sok lehetnek. S ennél a témánál kell
megemlíteni azt a célunkat, melyet
határon belül és kívül szeretnénk
megvalósítani: különbözô felsôok-
tatási intézményekben mutatkoz-
zunk be és döntsék el azt a hallga-
tók, vajon igazak-e azok a vélekedé-
sek, melyeket egy kisebbség megfo-
galmazott rólunk, és sok fórumon
terjesztett. Jártunk már a Pécsi Tu-
dományegyetemen, fogadnak ben-
nünket a kollégák Szegeden, Deb-
recenben; a határon túl voltunk a
Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-

egyetemen, s a jövôben a Partiumi
Keresztény Egyetemre, a felvidéki
Selye János Egyetemre, s a II. Rákó-
czi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fô-
iskolára szeretnénk eljutni.

Ép érzékû ember, ha bebizonyosodik,
hogy tévedett, bocsánatot kér. Ehelyett
az intézet vezetôjét korábban igaztala-
nul támadók, újabban címkórsággal vá-
dolják a Veritas munkatársait. 

– Nevetséges, és kisszerû támadá-
sokat kapunk persze továbbra is, leg-
utóbb egy konferenciánk meghívó-
jában megadtuk az elôadók titulu-
sát, például, hogy az illetô akadémi-
kus, amúgy a tanácsadó testületünk
tagja. Miért baj az, ha valaki a tudo-
mányos életben elér egy rangot, s azt
használja. Azokat bántja ez, akik úgy
gondolják magukról, hogy tudósok,
de még a „titulusokat” nem sikerült
hozzá megszerezniük. Azt tudomá-
sul kell vennünk, hogy egy bizonyos
kör számára sosem lesz a Veritas el-
fogadott intézet, s mindenbe bele-
kötnek.

Sokat hibáznak, hallottam a Klub-
rádió Bolgár urától a kifogásokat: a
rendszerváltoztatásról emlékezô konfe-
renciájukra nem gondoskodtak liliomos
kislányok által kézbesített meghívókról
az SZDSZ korifeusai számára.

– Ha valakivel együttmûködési
megállapodást kötünk, az a baj, s
ha egyes pártok külön nem kapnak
meghívást egy tudományos konfe-
renciára, akkor meg azért szidnak
bennünket. Holott ezekre az ese-
ményekre bárki regisztrálhatta ma-
gát, s mi egyetlenegy pártnak sem
küldtünk meghívót. Egy kampány
témában járatos barátom kiszámol-
ta: azzal a bizonyos mondatommal,
amit hetekig cincáltak, mert azt gon-
dolták egyes körökben, hogy egy
tényszerû kijelentéssel diszkvalifi-
kálhatnak, 50-60 milliós hirdetési
költséget takarítottam meg a Veri-
tasnak.

Mi a helyzet a forráskutatás szabad-
ságával? Hogy valósul meg, mikor a
’80-as évek végén rengeteg iratot sem-
misítettek meg a pártállam vezetôinek
utasítására?

– A magyar múltnak erre az idô-
szakra vonatkozó történéseirôl sok
forrás áll rendelkezésünkre. Az saj-
nos tény, hogy a háborús események
kapcsán a magyar múlt számos fon-
tos levéltári dokumentuma semmi-
sült meg. Gondoljunk arra, mikor
1956-ban a Magyar Országos Levél-
tár leégett. Magyarország II. világ-
háborús dokumentumainak egy ré-
sze pedig 1945 tavaszán, a Német-
országba történô szállítás során ka-
pott bombatalálatot. Ettôl függetle-
nül kellô számú dokumentum áll
rendelkezésre a XIX. és a XX. szá-
zaddal foglalkozó kutatók rendelke-
zésére, hogy hitelesen és tisztessé-
gesen mutassák be az eseményeket.
Nem lehet más a vezérfonal. Egye-
temi hallgatóként – hiszen ezt taní-
tották –, A Horthy-hadsereg tábori
csendôrségének megszervezése és alkal-
mazása a második világháború idôsza-
kában (1938–1944) címet adtam a
szakdolgozatomnak, mert abban az
idôben hamisan, Horthy-hadsereg-
ként tartották számon a történészek
a Magyar Királyi Honvédséget, pe-
dig a kormányzó soha nem tartott
fenn magánbandériumot. Ne az le-
gyen történelemhamisító, aki a két
világháború közti magyar érát nem

fasiszta jelzôvel látja el, hiszen ná-
lunk akkor nem volt fasiszta rend-
szer. Emlékszem még Kónya Sán-
dor 1968-ban megjelent könyvére,
aminek a szerzô a Gömbös Gyula kí-
sérlete totális fasiszta diktatúra megte-
remtésére címet adta. Vannak kiváló
Gömbös-kutatók, akiket nem lehet
a jobboldalhoz besorolni, s ôk sem
ítélték meg úgy az egykori minisz-
terelnök tevékenységét, mint aki fa-
siszta diktatúrát akart volna létre-
hozni. Ma sokszor elôfordul, hogy
aki a hitelességre törekszik, azt meg-
támadják. Elfogadhatatlan, hogy ha
egy hajdan nevesnek számító törté-
nész leírja azt, hogy a magyar had-
ba lépés elôtt a katonai vezetôk a
Gellért Szálló teraszán beszélték meg
a Kassa elleni támadást, neki ezt a
hamisítást elnézzük! Nem fogadom
el azt, hogy egyesek a kutatás sza-
badságnak a korlátozását kérik szá-
mon. Tisztában vagyok azzal, hogy
amíg publikálok, addig leszélsôsé-
geseznek, azt mondják rám, hogy a
kormány kiszolgálója vagyok. Én
lennék pártkatona? Nevetséges, plá-
ne olyanok szájából, akik nem egy
párt holdudvarába tartoznak, hanem
egyenesen a tagjai – vagy voltak –
annak.

A máig ható történelemhamisítási
szándékon felül még számtalan mulasz-
tás írható a rendszerváltás rovására.
Sajnos.

– Természetesen; de most már nem
látom annak a lehetôségét, hogy a
leszármazottak visszakapják a tôlük
elrabolt tulajdonokat. 1945 után je-
lentôs kifosztás és rablás történt; na-
gyok sok embertôl elvették földjei-
ket, házaikat. Akik a II. világhábo-
rú után másoktól elrabolt javakhoz
jutott, azoktól soha nem vették visz-
sza azokat. S most fel vannak há-
borodva azon, ha valaki kimondja,
hogy ezeket a javakat vissza kéne
szolgáltatni. Minden idôszakban
elôfordult, hogy valaki más vagyo-
nának elkobzásából gyarapodott.
De azt ellenzem, hogy egyes érák-
ban bûnösök ezek az emberek, míg
máskor ugyanazért ártatlannak van-
nak feltüntetve.

Egyáltalán, megtörtént a történettu-
dományban a rendszerváltás?

– Nem szükséges rendszerváltás a
történettudományban, de publiká-
ciós lehetôséget kell adni azoknak
is, akik másként gondolkodnak a
történelmi eseményekrôl. Ma már
nem azt a világot éljük, hogy a fô-
nök dönt politikai, és nem szakmai
kérdések alapján arról, hogy milyen
anyagot lehet megjelentetni. Szak-
mai vitát mindig lehet folytatni. Azt
is tudomásul kell venni, hogy a tör-
ténész szakmán belül szinte min-
denki ismeri a másikat. Mindannyi-
unknak nyilván voltak erényei, hi-
bái, s elôfordult, mikor önmagát
rendszerváltónak nem tartó törté-
nész segítette a „rendszerváltó” tör-
ténészt, s fordítva… Azt kell min-
denkinek megvizsgálni, hogy pályá-
ján hol vannak azok a pontok, ami-
ket önkritikával kell illetnie. Ha jól
emlékszem, Kosáry Domokos vetet-
te föl még a Magyar Tudományos
Akadémia elnökeként, hogy most
azok, akik az elôzô rendszerben na-
gyon elôl ültek, ülhetnének egy-két
sorral hátrább. De nem ültek hát-
rább.

(Folytatás a 12. oldalon)

AZ IGAZSÁG FÔHADISZÁLLÁSÁN

Dr. Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet fôigazgatója

Dr. Szakály Sándor történésszel a Veritas Történetku-
tató Intézet fôigazgatói szobájában a magyar emig-
rációnál tett látogatásairól beszélgetünk. Június ele-
jén az észak-amerikai kontinensen, többek között To-
rontóban, Hamiltonban, Cambridge-ben emlékezett
és emlékeztetett Trianonra.
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MAGYAROK FÓRUMAKULTÚRA

Kétéves szünet után újra megren-
dezték igazi festôi környezetben, a
Gödöllôi Királyi Kastélyban a Ki-
rályi Operettgálát. Most a gála hely-
színe a gyönyörûen felújított lovar-
da volt, míg 2013-ban a kastély ud-
vara. Bevallom, nekem az utóbbi
helyszín jobban tetszett, hangula-
tosabb is volt. Bár bizonyára a szer-
vezôk féltek – Ifj. Johann Strauss
polkájának címével élve – a menny-
dörgéstôl és a villámlástól. Aho-
gyan a cigánymuzsikát, úgy az ope-
rettet is trendi lenézni bizonyos
körökben. Holott gondoljunk csak
arra, hogy az elmúlt 40-50 évben
kik is énekeltek operetteket Ma-
gyarországon. Néhány név: Né-
meth Marika, Udvardy Tibor, Si-
mándy József, Pitti Katalin, Leb-
lanc Gyôzô, Melis György, Bende
Zsolt, Feleki Kamill, Kalmár Mag-
da, Németh Sándor, Ötvös Csaba,
Gárday Gábor, Miller Lajos, Ma-
ros Gábor és még sorolhatnám. Ope-
ra- és operetténekesek egyaránt. S
bizony az operaénekesnek sem de-
rogált Strauss-, Lehár- vagy Kál-
mán-melódiákat megszólaltatni.

Tudom, hogy egy fél oldal partitúra
Liszttôl többet ér, mint összes operet-
tem, amelyeket írtam és még írni fo-
gok. De azt is tudom, hogy ez a fél ol-
dal partitúra egy magas szellemi szín-
vonalon álló közönséget követel, és ez
még mindig csak csekély töredéke a
színházba járó közönségnek. A nagy
muzsikusok mellett bizonyára olyanok
is lehetnek, akik… nem szégyellnek
könnyû, vidám, humoros, csinosan öl-
tözött és jól csengô zenés komédiát ír-
ni – írta Kálmán Imre 1913-ban. A
párizsi, az angol, majd a bécsi ope-

rett kirobbanó sikerét három sajá-
tosságának köszönhette. Elsôsor-
ban a friss, szellemes-dallamos ze-
nének, amely befogadta az opera
szép szólóit, duettjeit, kvartettjeit,
kórusait, de kerülte, a mesterkélt
drámaiságot. Népszerûségét fokoz-
ta a tánczene és a folklorisztikus
motívumok beépítése. Másodszor,
széles tömegeket vonzott a fordu-
latos történet, amely a vágyálmo-
kat elégítette ki, s többé-kevésbé a
népi igazságérzetet, miként a nép-
mese. Az operett hatását növelte
harmadik erénye: a látványossága,
a pompás díszletek, a csillogó kosz-
tümök, a mûvészi táncok. Belsô ér-
tékein kívül volt az operett szüle-
tésének és tüneményes karrierjé-
nek egy alapvetô környezeti felté-
tele: a nagyváros. Valamennyi szín-
házi mûfaj a kortól, a társadalom-
tól meghatározott térbeli környe-
zethez kapcsolódott: az antik po-
liszhoz, a reneszánsz és a barokk
fejedelmi udvarhoz, az intim ka-
marateremhez. A XIX. századi nagy-
város is megtalálta a szórakoztató
mûfajainak legmegfelelôbb helyet:
a tágas kôszínházat, az operaházat,
a hangversenytermet no meg a sport-
stadiont. Az is kiemelendô, hogy a
XIX. század második felének ope-
rája egyre erôsebben felbontotta a
belcanto melodikus dallamszövé-
sét. Közönsége a mûélvezôk szûk
körére csökkent. Amíg a századvég
operája vesztett közérthetôségébôl,
s ezáltal szegregálta a mûértô eli-
tet a lefelé bôvülô népelemektôl,
addig az operett a nagyvárosi tö-
megkultúra igényeihez igazított
összmûvészet lett, amely szinte kö-

zös kultúrába integrálta a nagyvá-
rosi társadalmat a felsô rétegektôl
a mûvelôdésre szomjas munkássá-
gig. A mindenki által ismert Ifj. Jo-
hann Strauss operettjeiben a bécsi
keringôt tette Európa-szerte híres-
sé. A Strauss-család vidám muzsi-
kája meghódította a közönséget
Bécsben. Figyelemre méltó, hogy
ez idô tájt még nem különült el éle-
sen egymástól a szórakoztató és az
úgynevezett klasszikus, illetve ko-
molyzene. Strauss polkái ma is osz-
tatlan sikert aratnak a táncmuzsi-
ka területén, de a komolyzenében
is megállják helyüket. Strauss ha-
lála után fôleg Le Fall korszerûsí-
tett darabjai lettek népszerûek, és
a pesti Huszka Jenô Bob hercege hó-
dította meg mindkét fôváros kö-
zönségét. A Nagyváradi Napló fia-
tal publicistája ezzel kapcsolatban
hívta fel a figyelmet arra, hogy nem
valaminô „édes naiv és bolondos”
játékról van szó. „Az operett vol-
taképpen a legkomolyabb színpa-
di mûfaj, a legszebb és legszaba-
dabb, mellyel királyokat üthetünk
veszedelem nélkül nyakon, s mely
tartalmas, ötletes, újítani vágyó lel-
kekben születve, többet rombolhat
e korhadt világból… öt parlamen-
ti obstrukciónál…” Ami ugyan nem
volt nagy kunszt akkoriban, de azért
Ady Endre értelmiségi sznobiz-
mustól mentesen mutatott rá az
operett közvélemény-formáló ha-
tásának egyik rejtett, többnyire jól
elrejtett vonására. Az operett „ezüst-
korának” reprezentatív alakja, Le-
hár Ferenc. Apja zenész volt, kato-
nazenekar karmestere, családjával
bejárta az egész Monarchiát, szü-

lôhelyétôl, Komáromtól Kolozsvá-
rig, Prágától Szarajevóig. Ezeket a
regimenttel együtt vándorló gye-
rekeket nevezték el a katonai háti-
zsákról „turnistereknek”. Zenei te-
hetsége korán kibontakozván, a fi-
atal Lehár a prágai konzervatóri-
umban tanult, ott Dvorak nagy tisz-
telôje lett. Hegedûsnek készült, de
hamarosan apja nyomdokába lé-
pett, 12 évig karmesterkedett a had-
seregben. A hosszú idô sok tapasz-
talattal és elônnyel járt. Ez a Mo-
narchia-szerte népszerû intézmény
ugyancsak integratív szerepet töl-
tött be. A katonakarmesternek is-
mernie kellett minden mûfajt, a bé-
csi újdonságokat, a helyi folklórt,
a tömegkultúra ízlésváltozásait. Ez
az iskola elôsegítette Lehár felíve-
lô karrierjét. Jól választott tehát a
Theater an der Wien magyar szár-
mazású igazgatója, Karczag Vilmos,
aki valamelyest ismerte Lehár ko-
rai kompozícióit, amikor ôt kérte

fel egy ötletesen megírt librettó
megzenésítésére. A szövegszerzôk
nem voltak teljesen eredetiek: szor-
gos kutatásaik során bukkantak rá
egy porosodó kéziratra, a L’attaché-
ra. A szövegkönyvet kissé leporol-
ták, a történetet felrázták, csaloga-
tóbb nônemû címmel látták el és –
ami fontos – egy balkáni kisállam-
ba, Pontevedróba helyezték, ami
lehetôséget nyújtott a monarchiai
közönségnek az azonosulásra is, a
fölényesen lenézô elhatárolódásra
is. A fess attasét azzal bízzák meg,
hogy nyerje el a víg özvegy, Han-
na Glavari kegyét és kezét, és ezzel
az özvegy millióit – a hazának. Ám-
de Hanna tart a hozományvadá-
szoktól, Daniló gróf pedig attól, hogy
hozományvadásznak tartják. Szen-
vedélyes szakításra még szenvedé-
lyesebb kibékülés és általános össze-
borulás következik: a férfi elnyeri
a nôt, s a haza meg van mentve. 

(Folytatás a 13. oldalon)

Lehár a kastélyban
Királyi Operettgála Gödöllôn

A gálaest közremûködôi: Pfeiffer Gyula, Pohly Boglárka, Egri
József, Pándy Piroska és Berkes János. Háttérben az Új Magyar

Kamarazenekar tagjai.

Miért, ma kit üldöznének és hogyan?
Nem szólva arról, hogy Kosáry azt is
megígérte, hogy nem lesz boszorkányül-
dözés.

– Az az érdekes, hogy éppen azok
vetik föl alaptalanul azt, hogy ma kit
üldöznek, és hogyan, akik 1990-ig
üldözôk voltak. Az egykori üldözôk
persze nem szeretnék, hogy üldözöt-
tekké váljanak, s már azon is föl van-
nak háborodva, ha valaki jogosan, a
munkásságukat kritizálja. Azt gon-
dolom, hogy egy fiatalabb generá-
ció, amelyik nem élt a Kádár-rend-
szerben, már jóval hitelesebben mu-
tatja be az elmúlt másfél évszázad
eseményeit. A Kádár-érában meg-
voltak a korlátok. Ezek ledôltek, azt
is elfogadom, ha valakinek egy kor-
szakról más a véleménye, de azt már
nem, ha a tényeket meghamisítja.
Ha például Károlyi Mihály idôsza-
kában népköztársaság volt az állam-
forma, akkor azt ne nevezzük köz-
társaságnak, s ha néptörvényeket
hoztak, akkor ne törvényekrôl be-
széljünk. A történész tehát ne a köz-
beszédnek feleljen meg, hanem a tu-
dományos igényeknek, kritériumok-
nak. Minden olyan társadalmi cso-
port, politikai többség vagy kisebb-
ség, amelynek a sorsára egy történel-
mi korszak hatott, általában csak egy
az egyben képes azt a korszakot el-
fogadni vagy elítélni. Ezt tapaszta-
lom ma is. Azt gondolom, nem sza-
bad fekete-fehérben gondolkodni.

Ha már a történelemhamisítást jár-
juk körül, a napokban a Biszku-per
kapcsán írták le egyes lapokban, hogy
Biszku Béla nem volt rosszabb, mint
Pozsgay Imre. Ez egy olyan rendkívül
aljas kijelentés, amire igen nehéz rea-
gálni.

– Soha nincs egyszínû politikai
párt. Biztos vagyok benne, hogy Bisz-
ku és Pozsgay nem egyformán gon-
dolkodott sok mindenrôl. Kollégá-

ink közül Zinner Tibor másként lát-
ja Pozsgay Imre szerepét, mint Bisz-
ku Béláét. Ô ezzel a kérdéssel is fog-
lalkozik, s a véleményét elmondja a
konferenciákon. Egy biztos, akik a
Kádár-rendszerben a politikai elit-
hez tartoztak, azoknak voltak kivált-
ságai, lehetôségei is. Erre egy példa:
a Hadtörténeti Intézet és Múzeum
párttitkára emberileg és szakmailag
is korrekt volt. A kollégáim közül is
csak az lépett be a pártba az intézet-
ben, aki magasabb beosztásra pályá-
zott, mert az automatikusan egyen-
ruhához és párttagsághoz volt kötve.

Hogy sikerült kivédeni, hogy ne lép-
jen be az MSZMP-be?

– Dombrády Lóránd, a Hadtörté-
neti Intézet és Múzeum párttitkára
támogatta és védte a fiatal munka-
társakat, s mikor azt mondtuk neki,
hogy nem érezzük magunkat kellô-
en érettnek ahhoz, hogy a párt tag-
jai lehessünk, csak mosolygott, s két
takarítónôt beléptetett az MSZMP-
be, hogy meglegyen az elvárt párt-
építés. A ’80-as években az odake-
rült kollégák többsége nem lépett be
a pártba. Amikor 1989-ben felaján-
lották, hogy öltözzek be katonának,
s legyek a Hadtörténeti Múzeum
igazgatója, akkor azonnal közölte ve-
lem Godó Ágnes, aki erôsen balol-
dali nézetet képviselt, hogy most már
ehhez nem kell párttagnak lenni.
Voltak az intézményben olyan bal-
oldali munkatársak, fônökök, akik
tôlem eltérô nézeteket vallottak, de
velük lehetett tisztességesen vitáz-
ni, s ôk nem az erôfölényt alkalmaz-
ták. Nem voltam a vezetés kedven-
ce, de elfogadták azt a témát, amivel
foglalkoztam. Most sem vagyok min-
denkinek a kedvence, ennek ellené-
re a Veritas Történetkutató Intézet
– meglátásom szerint – jól végzi a
magyar történelem 1867–1994 kö-
zötti idôszakának egzaktabb feltárását.

Hogyan értékeli az intézete 2014–2015-
ös tevékenységét?

– Az elsô esztendô mindig fontos
a számvetés szemszögébôl – ilyen a
2014. január 2-án megalakult Veri-
tas Történetkutató Intézet elsô egy
esztendeje. Sikerekben gazdag év
van mögöttünk, nem csak azért, mert
sokat beszéltek rólunk. Inkább azért,
mert szakmailag elfogadott konfe-
renciákat szerveztünk. Szeptember-
ben az Országház Felsôházi termé-
ben megrendezett Megszállástól meg-
szállásig elnevezésû konferencián a
szakma színe-java tartott elôadáso-
kat. A szintén neves elôadókkal le-
zajló Egy korszak és névadója, Horthy
Miklós és Magyarország a két világhá-
ború között címû eszmecserét decem-
berben a Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeumban tartottuk, s májusban em-
lékkonferenciát rendeztünk az 1990-
ben szabadon megválasztott ország-
gyûlés megalakulásának 25. évfor-
dulója alkalmából. 2015-re még két
konferenciát tervezünk a 70 évvel
ezelôtti parlamenti választások és a
Gulag s a málenkij robot témájában.
A havi rendszerességgel megrende-
zett Veritas-estek pedig tudományos
ismeretterjesztô rendezvények, me-
lyek szép számú érdeklôdôt vonza-
nak. Örömmel számolhatok be ar-
ról is, hogy elindítottuk a Veritas
Könyvek, illetve a Veritas Füzetek
sorozatokat. Az elsô három kötetet
már megjelent, s napokon belül meg-
jelenik a Veritas évkönyv 2014. Emel-
lett több hetilapban, folyóiratban
publikálnak munkatársaink. Kuta-
tóink közül mindössze ketten nem
rendelkeznek még tudományos fo-
kozattal. Közülük az egyik a Pécsi
Tudományegyetem a másik a Bécsi
Egyetemen végzi doktori tanulmá-
nyait és két-három éven belül ôk is
megvédhetik disszertációjukat. Te-
hát elégedett vagyok az elmúlt egy

évvel. S most az az újságíró, aki 2014
januárjában azon fanyalgott, hogy
nem ért el bennünket interneten, le-
het, hogy már nem ad hírt az esemé-
nyeinkrôl, már csak a botrányok ér-
deklik.

Mekkora forrásból gazdálkodnak?
– Az állami költségvetésbôl 260

millió forintot kapunk, amibôl el
tudjuk végezni feladatainkat. Örül-
nék természetesen, ha növelnék
ezt az összeget, mert akkor még
több kiadványt tudnánk megjelen-
tetni.

Azt tapasztalom, hogy a Veritas
létezésérôl, tevékenységérôl nem csak a
történészek tudnak. 

– Ezt a szakmai teljesítményünk-
nek köszönhetjük. Mert, amikor a
médiában nyilatkoznak munkatár-
saink, hitelesen képviselik azt a szak-
szerûséget, amit elvárunk tôlük.

Mit tartalmaz júniusban megjelent
Történelem és publicisztika címû kö-
tete?

– 2009 és 2014 között megjelent
publikációimat gyûjtöttem össze eb-
ben a könyvben. A téma gyakorla-
tilag ugyanaz, a szakterületem: a két
világháború közti történelemnek,
elsôsorban a hadtörténelemnek egy
adott fejezete, és a katonai vezetés
értékelése. A könyv tartalmaz né-
hány olyan vitacikket is, melyekkel
azon kollégák írásaira reflektálok,
melyekkel nem tudtam azonosulni.
Én tehát nem az eltérô vélemények,
hanem a tények elferdítése ellen eme-
lem fel a szavam. Remélem, hogy az
érdeklôdôk írásaim segítségével kö-
zelebb kerülhetnek múltunk meg-
ismeréséhez, ami nélkül nem érthet-
jük meg a jelent.

Annyira lekötik a fôigazgatói teen-
dôk, hogy nincs ideje kutatással foglal-
kozni?

– Aki bármilyen intézet, intéz-
mény vezetését elvállalja, számoljon

azzal, hogy hétvégenként, vagy csak
este foglalkozhat szakmai munká-
val. Hiányoznak a levéltári és könyv-
tári kutatások, de büszke vagyok rá,
hogy a Veritas sikeres, nagyon jól
dolgoznak a kollégáim. Annak is
örülök, hogy általában hetente egy-
egy alkalommal valahová el kell men-
nem elôadást tartani. Nem kötele-
zô, de ha meghívják a Veritas fôigaz-
gatóját, hogy egy akármilyen kicsi,
távoli településen beszéljen Trianon-
ról vagy a II. világháborúról, akkor
oda neki el kell mennie. Nem a sze-
mélyes szereplésem a lényeges, ha-
nem hogy egy intézet minél jobban
ismertté váljon. Arra törekeszünk,
hogy kimondjuk azt az igazságot,
amit mi annak gondolunk.

Létezik többféle igazság is?
– Biztos másként látja Magyar-

ország második világháborús sze-
replését az a katonatiszt, akit 1945
után Recskre küldtek, másként a
zsidó munkaszolgálatos, másként,
akit deportáltak, másként az az asz-
szony, akinek meghalt a harcok köz-
ben a férje. Adjuk meg a lehetôsé-
get ahhoz, hogy mindenkinek le-
gyen meg a maga igazsága. De fo-
gadják el, hogy az én igazságom is
lehet igazság. Vannak tények, me-
lyek vitathatatlanok, a probléma
az, hogy régen felülrôl megmond-
ták, mi az egyedüli igazság, s eh-
hez kellett igazodni, függetlenül a
tényektôl. Ez az idô elmúlt, s le-
het, hogy a Veritas segíthet abban,
hogy a korábbi „hamisságokból”
végre igazság váljék, akkor is, ha
vannak, akiknek ez fáj.

Az igazságot mindig a gyôztes, soha-
sem a vesztes diktálja.

– Igen, de ahogy már korábban az
önök lapjának is elmondtam: a le-
gyôzötteknek is lehet igazságuk, s
ezt a mai napig fönntartom.

P.G.–M.A.

Az igazság fôhadiszállásán (Folytatás a 9. oldalról)
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