
 

 
 
 
 
 

   BÁBA IVÁN  
 

„Sokszor elhangzott az utóbbi huszonöt évben a 

panasz, hogy Magyarországon – más közép-európai 
országoktól eltérően – elmaradt a történelmi katarzis, 
nem vált egyértelművé, világossá, élessé az a pillanat, 
amikor a kommunizmus megbukott. Ha így tesszük 
fel a kérdést, akkor csak azt válaszolhatjuk, hogy 
valóban nem volt egyetlen nagy katarzis. De volt több. 
Néhány példaként emlékezzünk az Erdély-tüntetésre, 
a Duna-tüntetésre, 1989. március 15-re, Nagy Imre és 
mártírtársai temetésére, a köztársaság kikiáltására, az 
első szabad választásra. Különböző mértékben és 
módon, de valamennyi katartikus élmény volt. 
Magyarországon a „létező szocializmus” nem egy 
nagy reccsenéssel, hanem emberek tízezreinek több 
évtizedes szívós munkája következtében szűnt meg.”  

 
 

 
 

 

 

ANTALL JÓZSEF ÚTJA A MINISZTERELNÖKSÉGIG 
(1932-1989) DOKUMENTUMKÖTET  
„A politikában és a szerelemben nincs mindig és 
nincs soha”. 
Amikor a VERITAS Történetkutató Intézetben 
megfogalmaztuk a gondolatot, hogy 2015. április 8-
ra, Antall József születésének 93. évfordulójára 
kötettel emlékezünk, úgy gondoltuk, hogy életútja 
egyes állomásairól – miniszterelnökké választásáig – 
még eddig kiadatlan dokumentumokat publikálunk. 
Antall József halála után még 22 évvel is kevéssé 
ismert, hogy a felső-középosztálybeli értelmiségi 
családból származó miniszterelnök – édesapja, id. 
Antall József, a második világháború alatt 
embermentő, majd újjáépítési miniszter és 
országgyűlési képviselő szellemi örökségének 
letéteményese – a diktatórikus környezetben hogyan 
volt képes élhetővé tenni mindennapjait a 
középiskolai, majd az egyetemi közegben. Hogyan 
vett részt az 1956-os forradalomban, és a megtorlás 
során miképpen hurcolták meg éveken át. Kevéssé 
közismert, hogy az 1956-os forradalom első 
évfordulóján, 1957. október 23-án a Toldy 
Gimnáziumban néma megemlékezést tartott a 
diákokkal. Többéves szakmai megnyugvást és a 
kiteljesedést a Semmelweis Orvostörténeti Intézetben 
és Múzeumban talált a leendő miniszterelnök. Számos 
hazai és külföldi előadást tartott, orvostörténeti 
publikációkat írt. Jelen kötet a rendszerváltozás 
folyamatával zárul le, akkor, amikor a politika 
porondjára lépett. Kötetünkben válogatást közlünk a 
miniszterelnök személyével kapcsolatos levéltári és 
állambiztonsági dokumentumokból, levelezéséből, 
korabeli, eddig még nem publikált fényképeiből. 
Célunk, hogy nemcsak a szűkebb szakmai közönség 
is megismerhesse a miniszterelnök pályafutását. 

TÓTH ESZTER ZSÓFIA SÁRINGER JÁNOS 

Antall József 1990. május végén alakította meg 
kormányát, amely a magyar külpolitikát új 
vágányokra állította a hidegháború végén, az 
átalakuló Európában és fontos lépéseket tett 
külpolitikai céljai megvalósítására: a szuverenitás 
helyreállítására, a szovjet csapatok kivonására, a 
kiegyensúlyozott és alapszerződésekre épülő 
szomszédságpolitikára, az euroatlanti integráció 
irányába, a határainkon túl élő magyar kisebbség 
helyzetének javítására és jogainak tiszteletben 
tartására. Az Európa Tanács, az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Értekezlet mellett a regionális és 
szubregionális együttműködés is újabb szintet 
jelentett a magyar diplomácia irányítói számára. 
1990 őszén az Elbától keletre fekvő országok közül 
Magyarországot elsőként vették fel az Európa 
Tanácsba. A kollektív emberi jogok fogalma és ezzel 
szoros összefüggésben a kisebbségi problémakör a 
magyar diplomáciában hangsúlyos szerepet kapott. 
 
 

 
 

A megfogalmazott külpolitikai prioritások mentén 
haladva már 1990 folyamán fontos eredményeket ért 
el az Antall József vezette kormány. 



 

Az első esztendő minden esetben fontos a számvetés 
szemszögéből – ilyen a VERITAS Történetkutató Intézet 
érdemi munkájának első éve, 2014 áprilisától 2015 
áprilisáig. Az alapító oklevélben megfogalmazottak 
szerint: „A nemzeti összetartozás erősítése érdekében, a 
magyar közjogi hagyományok méltó módon történő 
bemutatása, valamint az elmúlt másfél évszázad 
sorsfordító politikai és társadalmi eseményeinek hiteles, 
torzításmentes, a mai kor elvárásainak megfelelő, 
multidiszciplináris szemléletű, kutató, elemző, 
ismeretterjesztő igényű” feldolgozása. Minderre 
összpontosítva megkezdődött a Szakály Sándor 
főigazgató által vezetett történészi kutatómunka s ahhoz 
tartozó publikálás.  

A VERITAS Intézet a magyar történelem 1867–1994 
közötti időszakának egzaktabb feltárását, eddig nem 
vagy kevéssé ismert tényeinek és összefüggéseinek 
tudományos és ismeretterjesztő közzétételét tűzte ki fő 
céljául. Ezt a munkát a főigazgató tudományos 
helyettese, Marinovich Endre professzor irányítja. A 
dualizmus korszakát kutató csoport Gergely András 
történészprofesszor, egyetemi tanár vezetésével 
működik, különös tekintettel a kor közjogi, politikai 
szervezeteinek bemutatására. A két világháború közötti 
időszak kutatását Ujváry Gábor történész, levéltáros 
irányításával végzi, amelyben a korabeli politikatörténet 
eddig nem ismert tényeit, és összefüggéseit tárják fel. Az 
1945 utáni korszakot pedig Zinner Tibor jogtörténésszel, 
kutatócsoport-vezetővel az élen vette górcső alá, hogy 
ismeretlen tények feltárása, feldolgozása nyomán 
teljesebb, árnyaltabb képet kapjunk az 1945–1994 
közötti esztendők politikai, társadalmi életéről. 

első éve a tények tükrében  
Kedves Múzeum- és történelemkedvelő Barátaink! 

 

Ismerik Önök azt a veretes igazságot, hogy In vino veritas? Hát persze, hogy ismerik: borban az igazság! 
És azt, hogy In scriptum veritas, azaz könyvben az igazság?  

Nos, ismerjék meg ezt a gondolatot is! Mégpedig a VERITAS Történetkutató Intézet jóvoltából, a 
VERITAS első három új könyvéből! 

Bor és könyv, s ezen isteni adományok kedvelői – jó barátok. Ezt felismervén 20. alkalommal rendezi meg 
hazánk múzeumainak találkozóját a Magyar Nemzeti Múzeum most, 2015. május 16–17-én.  

A VERITAS Történetkutató Intézet először részese ennek a nagyszerű hagyománynak, és szíves örömest 
csatlakozott, mert egyetértünk azzal, amit a múzeumok vallanak: a 20. majálison a múzeumok a XXI. 

század emberének sok-sok szempontból újra értelmezik történéseinket. 
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. 
Amint korábban, most is lehetőséget biztosított a VERITAS Intézet számára a Magyar Nemzeti Múzeum, 

hiszen sokkal többről van szó, mint múzeum, történetkutató intézet, könyv és bor – ön- és 
valóságismeretünkről, gondolataink és tetteink alapjairól, helyes mozgatórugóiról szól ez a történet! 

Erről győződhet meg pavilonunkban, ha bekopogtat hozzánk… 
 

Szeretettel várjuk három kitűnő kötettel, az Önt érdeklő kérdések azonnali megválaszolásával – és 
egy koccintásnyi finom borral! 

IN SCRIPTUM VERITAS ! 
 

További információ: 
www.veritasintezet.hu 

E-mail: info@veritas.gov.hu 
tibor.tamas@veritas.gov.hu 

timea.papp.kissne@veritas.gov.hu 
Postai cím: 1363 Budapest Pf. 52. 

Telefon: +361 896 02 40 * 795 65 81 

A  V E R I T A S  A  M Ú Z E U M O K  M A J Á L I S Á N !  

ELSŐ BEMUTATKOZÁS , HÁROM KIVÁLÓ KÖNYVVEL ! 




