
 SA JT ÓMEG J ELENÉS EK  ARCH Í VU MA  

 FORRÁS: 

http://mandiner.hu/cikk/20140719_szakaly_sandor_a_tortenetfelfogas_folyam

atosan_alakul_valtozik  
 

 

KÖZZÉTÉVE: 2014. július 19. mandiner  

A történetfelfogás folyamatosan alakul, változik 
Szakály Sándor, interjú, vélemény, történelem, politika, zsidó, Horthy-

korszak, belföld, holokauszt. 

2014. július 19. 15:55 

Ideológiai munkára nem kaptam megbízást. Interjú. 

„Ön szerint Horthy mikor szerzett tudomást a végső megoldásról? 

Az én ismereteim szerint erről Horthy 1944 nyaráig nem tudott. A csendőrséget is 

egységesen elítélik, de magam nem fogadom el a kollektív felelősség elvét. Talán 

kevesen tudják, hogy a nyilas-hungarista hatalomátvételt követően Budapesten a 

svéd követséget csendőrök védték, biztosították és zavarták el a néha ott feltűnő, 

zsidókat kereső nyilas csoportokat. Bűnösség és felelősség kérdését én 

kettéválasztom. Horthy és a magyar politikai elit, de a magyarországi zsidóság 

vezetői is — magam legalábbis így látom — csak 1944 nyarán értesültek mindarról, 

amit ma holokausztnak nevezünk. Ennek megismerése után Horthy határozott 

lépéseket tett a zsidók kiszállításának leállítására. Ennek köszönhetően menekült 

meg Budapest zsidósága. Egyébként, ha Churchill, Roosevelt sem tudta hosszú ideig, 

hogy mi történik az európai zsidósággal, hogyan tudta volna Horthy? Ha viszont 

Churchill és Roosevelt tudták, miért nem tettek semmit? (...) 

Létezik-e az állam felelőssége ön szerint? Van bármiféle konszenzus az 

országban e körül? 

Én úgy látom, hogy az emlékezet területén 1989 után komoly harcok voltak, a 

történészeket is besorolták egyik, vagy másik oldalra. Ebből a kilencvenes évek 

végére mintha egyfajta konszenzus formálódott volna ki, ami azt jelentette, hogy 

egymás véleményét– ha el nem is fogadtuk, de – tudomásul vettük és úgy 

gondoltuk: lehet más vélemény, más megközelítés is. Ez mostanra ismét 

megváltozott. Ha történelmi kérdéseket politikai síkra terelünk, bírósági ügyeket 

csinálunk belőle, az jóra nem vezet. Én továbbra is úgy látom, hogy az állam 

felelősséggel rendelkező politikusok összessége. Ebben az értelemben Horthynak és 

körének van felelőssége.” 

 Budapest Beacon Szakály Sándor: A történetfelfogás folyamatosan 

alakul, változik 
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