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Boross megvédte Szakályt és Horthyt 
 

Boross Péter javasolta Szakály Sándort a Veritas Intézet élére és szerinte a történésznek 

ott is kell maradnia. A volt miniszterelnök úgy tudja, Orbán Viktor sem gondolkodik erről 

másként. Boross szerint Szakály egészségesebben gondolkozik a magyar történelemről, 

mint az az értelmiségi kör, amelyik a Demokratikus Chartát szerkesztette, most pedig 

beleavatkozik a baloldali összefogásba. Az ATV Szabad Szemmel című műsorában az is 

kiderült, hogy Borosst nem érdekli a Szabadság térre tervezett emlékmű, és szerinte 

elképesztően túlreagálják a szobor ügyét. 
 

Nem áll távol Boross Pérertől az a gondolatkör, amit a Veritas Történetkutató Intézet óhajt 

kifejezni - mondta a volt miniszterelnök az ATV Szabad szemmel című műsorában. Boross 

elismerte, hogy ő javasolta Szakály Sándort az intézet élére, akit elég régóta ismer, de 

csak mostanában hallotta, hogy szélsőjobboldali kapcsolatokkal „vádolják”. A volt 

miniszterelnök szerint ez is része annak az „attaknak”, amit számára érthetetlen módon 

indítottak a történész ellen. „Szakály írásai nem adnak okot arra, hogy így rárohanjanak”- 

fogalmazott Boross, aki szerint egyéb céljai vannak a „támadásnak”. „Szakály Sándort 

azzal vádolni, hogy tagadja a holokauszt tényét, galád dolognak tartom”- jelentette ki a volt 

kormányfő, aki arról is beszélt, hogy nem tud a történész szélsőjobboldali kötődéséről, amit 

egyébként kizártnak is tart. „Ismerem a felfogását és el-elmehetett egy-egy ilyen 

meghívásra, mint történész, de, hogy azonosult volna ezekkel és odasorolható volna, ezt 

tisztességtelen vádnak tartom”- fogalmazott. 

„Akkor valóban volt egy idegenrendészeti eljárás, aminek keretében áttettek a határon 

zömében zsidó személyiségeket, ami egy iszonyú, gyűlöletes tragédiába fulladt”, és 

logikus, hogy ez része a holokausztnak - fogalmazott. Hozzátette: „de ha valaki csak az 

elejét mondja, az nem egyértelmű azzal, hogy tagadja a holokausztot is". 
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Boross Szakály Sándorról alkotott véleményét nemrég Orbán Viktornak is elmondta és 

tudomása szerint a „miniszterelnöknek sem volt olyasfajta szándéka, hogy pusztán ezután 

a nemtelen támadás után Szakály Sándor ne legyen a Veritas főigazgatója”. Boross 

kijelentette: kell, hogy ő legyen az intézet vezetője, mert az „ő történelmi szemlélete sokkal 

egészségesebb, mint a különböző kurzusszemélyiségeké, akik vagy ide, vagy oda, de 

elfogultan szemlélik a világot”. 

Boross Péter szerint van ma Magyarországon egy olyan értelmiségi kör, amelyik nagyon jól 

pozícionált. Hozzátette: ő emlékszik még arra, amikor a Demokratikus Chartát 

szerkesztették és Antall Józseftől féltették a demokráciát, most pedig beavatkoztak abba az 

összefogásba is, amire „Bajnait kényszerítették”. „Van egy olyan szellemi csoportosulás a 

médiában, az egyetemeken és az  akadémián is, amelyik kétség kívül intellektuális erővel 

rendelkezik és nagyon sok véleményt provokál és nagyon sok mindenbe beavatkozik”- 

magyarázta a volt kormányfő, aki szerint ezen az oldalon a 2014-es választások miatt most 

„nagy a rémület” és attól félnek, hogy egy „történelemkutató intézet tényleg a magyar 

történelmi hagyományoknak megfelelően mérlegeli a különböző történéseket, nem pedig a 

Rákosi Mátyással induló szemlélet alatt”. A tárgyilagos vélemény mára teljesen 

értéktelenné vált, mert "mindenki húz valahova, a történészek is kétfelé húznak, ha nem 

háromfelé" - fogalmazott. 

Boross beszámolt róla, hogy többször is találkozott Orbán Viktorral és régóta emlegette 

neki is, hogy „gyalázat, ami ennek az országnak és ennek a népnek a múltjában torzító 

módon megjelenik az ország közvéleménye előtt és már generációk nőttek fel 

téveszméken”. Véleménye szerint „a bűnökkel együtt az erényeket és a 

kényszerhelyzeteket is a tárgyilagosság mérlegére kéne tenni”. 

Boross kérdésre válaszolva elmondta, hogy a Szabadság térre tervezett emlékműről nem 

beszélt Orbán Viktorral, azonban teljesen érthetetlennek tartja az emlékművét övező 

ellenkezést, hiszen az minden áldozat fájdalmának állítana emléket. 

Szakály: idegenrendészeti eljárás volt 

Szakály Sándor történész az MTI-nek korábban adott interjújában azt mondta, hogy 

a történészek közül többen úgy ítélik meg, 1941-ben Kamenyec-Podolszkba történt 

az első deportálás a második világháborúban Magyarországról, de véleménye szerint 

ez inkább idegenrendészeti eljárásnak tekinthető, mert azokat, akik nem 

rendelkeztek magyar állampolgársággal, ide toloncolták ki. A történész néhány 

nappal később, az ATV Szabad szemmel című műsorában a nyilatkozatával 

kapcsolatban azt mondta: „akit ezzel megsértettem, én megkövetem”. 
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Boross szerint elképesztő a „túlreagálás” a szoborra. A kormány nagyon helyesen az 1944-

es tragikus évfordulót emlékezetessé akarta tenni. A magyar népet tragédia érte 1944-ben, 

az emlékmű ezt örökíti meg, minden áldozat fájdalmát, ezért is érthetetlen az ellenkezés - 

vélekedett. Közölte: természetellenes egy szobor ügyében ez az óriási felháborodás. Úgy 

látja, nincs értelme „a zsigeri gyűlölködésből fakadó felháborodásnak”, mert az primitívvé 

teszi a vitákat.  „Mi a fene ez a különös, teljesen érthetetlen ellenkezés”- tette fel a kérdést 

Boross, aki szerint a szobrok vagy tetszenek valakinek, vagy nem. Arról is beszélt, hogy 

szerinte egészen biztosan volt „zsűrizés” a szobor készítéséről és többen is tudtak róla, 

mielőtt ez a sajtóban megjelent volna. A volt miniszterelnök szerint mindenesetre az ország 

lakosságát egyáltalán nem foglalkoztatja a kérdés. 

A holokauszt-emlékévet politikai okokból akarják lejáratni - mondta Boross, aki szerint alig 

van olyan program az emlékévben, amelybe ne kötöttek volna bele, és nem lehet véletlen, 

hogy ez pár héttel a választás előtt történik. 

Hangsúlyozta: azt, hogy a német megszállás előtt „családokat vagonban nem vittek el 

Magyarországról, azt azért tényként el kéne ismerni”. Nem ugyanaz volt a bánásmód a 

zsidókkal szemben a német megszállás előtt, mint utána, „bármennyi méltánytalan, 

borzalmas, elítélendő dolog is történt” - mondta. Úgy vélte, akkora a különbség, hogy aki 

ezt egy folyamatnak tekinti, az „elhazudja a magyar történelmet”. 

A Horthy-korról szólva elmondta, hogy aki olyasfélét állít, hogy „1941-ben szembe kellett 

volna állni Németországgal, vagy kardot kellett volna rántani, annak fogalma sincs arról a 

történelmi helyzetről, ami ezt akkor lehetetlenné tette”. Boross úgy tudja, hogy amikor a 

partraszállás sikerült nyugaton és az uralkodó garnitúra úgy érezte, hogy már „föl lehet egy 

kicsit a németek ellen lépni, akkor állította le Horthy Miklós a budapesti zsidóság 

deportálását és ezért jelent meg a temetésén egy koszorú „hálás budapesti zsidóság” 

felirattal. „Azért ez is tény”- tette hozzá. 

 

 


