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A Veritas konferenciáján beszélt arról a volt miniszterelnök: „tudatos nemzetvesztés”, ami a 
Horthy-éra történetírásával történt, és akkoriban nem lehetett szervezett és mindent átható az 
antiszemitizmus, hisz ők vidéken azt sem tudták, mit jelent ez a szó.  

 

Helyi értelmiségi zsidó családok is átjártak Boross Péter apjához 1943–1944 teléig, így nem 
igazán lehetett akkoriban mindent átható antiszemitizmusról beszélni – jelentette ki a volt 
miniszterelnök a Veritas Történetkutató Intézet konferenciáján, amiről a 444 számolt be. Bár 
Boross Péter 1928-ban született, így Horthy lemondásakor csak tizenhat éves volt, elmondása 
szerint szemtanúként számolt be az akkori időkről. Boross úgy látja, nem lehet szervezett és 
mindent átható antiszemitizmusról beszélni, hisz ők például vidéken azt sem tudták, mit jelent 
ez a szó. 

 
A 86 éves Boros szerint „tudatos nemzetvesztés”, ami a Horthy-éra történetírásával történt, és 
egyébként sem csak Budapesten zajlottak akkoriban az események, így szerinte túlzás, hogy a 
történészek csak a fővárosi eseményekre koncentrálnak. A 444 cikke szerint Boross az alábbi 
történettel is igazoltnak látta, hogy a kisvárosokban és a hadsereg tisztikarában nem volt erős 
az antiszemitizmus: „1940-ben a kaposvári Turul kávéházban összegyűltek mulatni a tisztek, 
de a zsidó származású tiszttársak nem mertek megjelenni. Ezt a többiek nem hagyták, és 
minden zsidó tisztet két mulatozó tiszt keresett fel, és »elráncigálták« őket a buliba.” 
 
Boross kijelentette: biztosan nem volt olyan a rendszer, mint amilyennek 1945 után láttatni 
akarták. Kifejtette: a „múlthamisítás” miatt sokan a szélsőségek felé fordultak, és a valóban 
megtörtént bűnöket sem hitték el, miközben „elvitték a szomszédainkat, akik átjártak 
hozzánk, és nem jöttek haza. Köztük gyerekkori jó barátaimat is.” 


