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Erzsébetvárosi közéleti -kulturál is és if júsági magazin
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Új helyen a VERITAS Történetkutató Intézet
Interjú

A VERITAS Történetkutató Intézet május 
elején új helyre, a Zsil utca 2-4-be költö-
zött. Ennek kapcsán beszélgettünk Prof. 
Dr. habil. Szakály Sándor főigazgatóval.
 
Puritán, praktikusan felújított térben foly-
tatja munkáját az intézet. Milyen változá-
sokat jelent ez a működésben?
- Új helyünk elsősorban a kutatáshoz te-
remt méltó körülményeket. Többek közt 
például a kárpótlással kapcsolatban ke-
letkezett hatalmas iratanyag nyomán, jól 
kirajzolódik az 1945 előtti Magyar tár-
sadalom képe.  Az a cél, hogy a 14 ezer 
iratfolyóméter terjedelmű kárpótlási ira-
tanyag szakszerűen kezelt és rendszere-
zett, jól használható forrásanyaggá váljék. 
Figyelembe véve az ügyviteli és levéltári 
érdekeket, valamint a közérdekű adatok 
nyilvánosságának elvét. Mivel a kárpótlási 
folyamat állami intézkedés következmé-
nye, az ezzel kapcsolatos iratanyagról tör-
ténő gondoskodás szintén kiemelt állami 
feladat. A kárpótlási iratok jelentős részét 
a közlevéltárakban őrzött eredeti iratok-
ról készített másolatok teszik ki, így azok 

közlevéltári megőrzése nem indokolt. Az 
ezen iratok alapján az állampolgárok va-
gyoni és személyi sérelem-okozásának 
jóvátétele ügyében hozott igazgatási vagy 
bírósági határozatok az állampolgárok 
magánjogügyleteinek minősülnek. A VE-
RITAS Történetkutató Intézet feladataival 
szorosan összefügg a kárpótlási ügyekben 
keletkezett iratanyag kezelése, feldolgozá-
sa. A törvénymódosítás eredményeként 
a VERITAS Történetkutató Intézet ezt 
a munkát az Igazságügyi Hivatal szak-
embereit alkalmazva az iratanyag az új 
helyén folytatja. Ez egy lezárt iratanyag, 
de a későbbiekben azért még kiegészítő 
iratokkal bővülhet. Például most hozták 
haza Amerikából a Magyar Harcosok 
Bajtársi Közössége  iratanyagának egy 
részét. Tavaly én hoztam haza Ameriká-
ból Imrédy Béla leváltásával kapcsolatos 
szervezkedés levelezését. Ezt is fel fogjuk 
dolgozni és kutathatóvá tesszük. 
Egy mozgatható polcrendszer segíti az 
iratok könnyű elérését. Emeletenként van 
egy kis konyha, elektromos főzőlappal és 
mikróval, valamint egy zuhany - hiszen 

Szakály Sándor magyar történész, 
az MTA doktora. A Nemzeti Em-
lékhely és Kegyeleti Bizottság, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Törté-
nettudományi Bizottságának tagja.
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a kollégák nem egy esetben poros irata-
nyaggal dolgoznak. Ezzel is a kutatók itt 
tartózkodását szeretnénk komfortosabbá 
tenni.

Az intézet milyen elvek alapján folytatja 
munkáját?
Az intézet vezetői és munkatársai úgy 
vélik, hogy nem szabad „homályban” 
maradnia a magyar múlt egyetlen fontos 
részletének sem. Ennek az elkötelezett-
ségnek a jegyében igyekszünk a legjobb 
tudásunk szerint végezni munkánkat, a 
jelenben és a jövőben egyaránt. A „Haza 
bölcse”, Deák Ferenc mondta 1848-ban 
„…hazudni nem szabad”. Magam úgy vé-
lem: nemcsak nem szabad, de a kutatónak 
tilos is! Intézetünk azonban nem csak egy 
jelmondatot képvisel, hanem egy olyan 
kutató munka bázisa, ahol igyekszünk az 
eseményeket minden oldalról megvilágít-
va kutatni.

Korábban szinte spártai körülmények kö-
zött zajlott a munka. A Budapesti Gazda-
sági Egyetem Aulájában Markó utcában 
tartottak rendezvényeket. Mi változik a 
jövőben?
- Az egyre növekvő iratanyagok raktáro-
zása és megfelelő betekinthetősége hatal-
mas probléma volt. Hosszas keresgélés és 
néha képtelennek tűnő ötletek (pincétől a 
padlásig) után került képbe a Zsil utcai in-
gatlan. Az épületetegyüttest, melynek egy 
részét mi béreljük, a Református Egyház 
kapta vissza. A Lónyai utcai felében mű-
ködik a Református Gimnázium, de ezzel 
a felével évekig nem tudtak mit kezdeni. 
Mi hosszú távú bérletben gondolkodunk, 
hiszen egy ilyen intézet költöztetése elég 
bonyolult feladat. Az új helyen lehető-
ségünk volt vendégszobák kialakítására, 
melyekben egyszerű körülmények között, 

de elhelyezhetünk néhány vidékről vagy 
külföldről hozzánk érkező kutatót. Kiala-
kításra kerül egy előadóterem is, melyet 
- különösen a kissé zavaró oszlopok miatt 
- igyekszünk megfelelő technikai eszkö-
zökkel ellátni, hogy nagyobb megbeszé-
léseknek vagy kisebb konferenciáknak is 
helyt tudjunk adni. Az itt dolgozó közel 
ötven ember is megfelelő körülmények 
között végezheti munkáját. Dr. Boros Pé-
ter volt miniszterelnöknek is lesz nálunk 
egy szobája. Ő egyébként a VERITAS Tör-
ténetkutató Intézet Tanácsadó Testületé-
nek elnöke. 

Az intézet korábban külső helyszíneken is 
megjelent, tartott előadásokat. Így például 
már két alkalommal voltak a FACULTAS 
Humán Gimnáziumban is. Folytatódik ez 
a tevékenységük is?
- Intézetünk munkatársai mind Magyar-
országon, mind pedig a határon túl tartot-
tak és tartanak előadásokat a jövőben is. 
Tegnap például Székelyudvarhelyen Ligeti 
Dávid munkatársunk járt. Előadásának 
címe: Háború Erdélyért 1916-1917-ben. 
Ma én utazom Nagyváradra, A nagyvá-
radi Polgári Esték rendezvénysorozat ke-
retén belül, A honvédő Székely Különít-
mény, Székely Hadosztály címmel tartok 
előadást. Számos kiadványunk jelent meg, 
többek között a VERITAS Füzetek soro-
zat. Ez a tevékenységünk is folytatódik. A 
nyilvánosság bevonása szempontjából na-
gyon fontos az internetes elérhetőségünk. 
Honlapunkon naprakészen mutatjuk be 
eredményeinket, tájékoztatunk rendezvé-
nyeinkről. Itt adjuk közre a velünk kap-
csolatos híreket is. Mindet, nem csupán a 
számunkra kedvezőeket. Ki-ki eldöntheti, 
hogy a tényeknek hisz-e, vagy esetleg té-
vedésben marad.

Mikó F. László

„Ha a magyar nem állhat meg egyma-
gában, csak inkább megyek Bécsbe a 
németek, mint Belgrádba, a rácok közé” 
– írta Podmaniczky Frigyes a Kossuth 
Lajos által kidolgozott Dunai Konföde-
ráció ötletéről. Az 1860-as évek elején 
már egyre világosabban látszott, hogy 
az ország lakosságnak 46-48 százalékát 
kitevő magyarság egymaga nem rendel-
kezik kellő erővel, így vagy a Habsbur-
gokkal, vagy a nemzetiségekkel ki kell 
egyeznie. Milyen koncepciók születtek? 
És mit szóltak mindehhez a nemzetisé-
gek? – ezzel a kérdéssel foglalkozott az 
áprilisi VERITAS-est, melyen Hermann 
Róbert kutatócsoport-vezető moderálása 
mellett ifj. Bertényi Iván, a Bécsi Magyar 
Történeti Intézet igazgatója, valamint 
Schwarczwölder Ádám, a VERITAS tu-
dományos segédmunkatársa fejtette ki 
véleményét.
Hermann Róbert nyitókérdésére, mely 
szerint „mikortól beszélhetünk Magyar-
országon a nemzetiségi kérdés etnikai 
jelentőségéről?”, Schwarczwölder Ádám 
elmondta: a téma már a reformkori ma-
gyar politikusokat is megosztotta. Két 
ellentétes nézet született. Voltak, akik 
az erőszakos magyarosítás hívei voltak, 
mások azonban óva intettek ettől. Szé-
chenyi István például azt vallotta, hogy 
a magyarságnak „frigyre kellene lépnie” 
a nemzetiségekkel. Ifjabb Bertényi Iván 
szerint ez a kérdés a polgári átalakulás 
korában vált a közéleti viták részévé. A 
korábbi, rendi korszakban ugyanis az or-
szág lakosait jogi kategóriák szerint ke-
zelték. Mint fogalmazott, a „rendi nemzet 
teljesen független volt a nemzetiségi vi-
szonyoktól. Magyar nemessé válhatott az 

is, aki a nemzetiséghez tartozott és még 
magyarul sem tudott. Akkortájt ugyanis 
a közélet latin nyelvű volt. A reformkor-
ban aztán fellángolt a vita, hogy mi tar-
tozzék a magyar nyelv világába, s hol húz-
zák meg a felhasználási határát? Kossuth 
francia minta alapján úgy gondolta: a 
modern nemzethez hozzátartozik, hogy a 
polgárok a közélet különböző problémáit 
az ország nyelvén beszélik meg” - mond-
ta. Hermann Róbert következő kérdésére, 
mely szerint 1849 után milyen megoldási 
javaslatok születtek, ifjabb Bertényi Iván 
elmondta: az olmützi alkotmányban, 
amely eltörölte ugyan az 1848 előtti rendi 
alkotmányt, ám egyúttal az áprilisi törvé-
nyeket is visszavonta, az egységes biro-
dalmi eszme tükröződik. Schwarczwöl-
der Ádám szerint a nemzetiségek akkor 
azt kapták jutalmul, amit a magyarok 
büntetésként. Ifjabb Bertényi hozzátette: 
1861-ben újra kezdett szerveződni az al-
kotmányos rendszer, amely 1867-ben az 
osztrák-magyar, egy évvel később pedig 
a horvát-magyar kiegyezéshez vezetett. 
Az akkori nemzetiségi törvény széles 
körű egyéni jogokat adott, ám elvetette 
a területi autonómiát. Olyan pillanatban 
született, amikor a történelmi nemzeti 
elit visszakerült a hatalmi pozíciójába. 
A nemzetiségi képviselők jelentős része 
azonban azért utasította el ezt a törvényt, 
mert Bécstől még ennél is többet remélt 
– mondta ifjabb Bertényi, aki a korszakot 
„ingoványosnak” nevezte. Schwarczwöl-
der Ádám „felbolydult méhkasként” jelle-
mezte az előző századforduló nemzetiségi 
viszonyait.

Jezsó Ákos

VERITAS-est - Bécs vagy Belgrád?




