
7

 

aZ oLVasóHoZ

Tisztelt Olvasóink!

immáron harmadik alkalommal kezdhetem így a Veritas történetkutató inté  zet 
Évkönyvéhez írott gondolataim előtt a megszólítást, mert 2014. január 2. óta mű  ködő 
intézetünknek ez a harmadik évkönyve . amikor munkatársaimmal azon gondol-
kodtunk, hogy érdemes-e élni azzal a régi hagyománnyal, amely egykoron minden 
magára valamit is adó kutatóintézetnek, oktatási intézménynek a legtermészetesebb 
volt – azaz számot adni az előző esztendő történéseiről –, mindnyájan úgy véltük, 
hogy igen .

egy tudományos kutatóintézet – mint a Veritas történetkutató intézet is – te -
vékenységét a munkatársak önálló publikációi, konferenciaszereplései, médiában tör-
ténő megszólalásai mellett reprezentatív módon mutathatja be az évkönyv is.

Hogy milyen minőségű és mennyire eredményes munkát végeztünk, annak az 
eldöntése az Ön joga, Tisztelt Olvasó. Hiszen Ön kíséri figyelemmel a tudományos 
– egyben tudományos ismeretterjesztő – tevékenységünket, amelyet nem titkoltan 
azzal a szándékkal folytatunk, hogy az elmúlt közel másfél évszázad történetének 
bemutatása során ilyen vagy olyan okok miatt kicsit „félreírt történelmet” hitelesen 
mutassuk be . Utóbbi – többször is hangoztatott – álláspontunk nem mindig és nem 
mindenki által elfogadott vagy támogatott álláspont. Vannak, akik úgy vélik – főleg, 
ha saját magukról van szó –, hogy amit már megírtak, csak hiteles lehet. Ha azonban 
magunkba nézünk – s ez vonatkozhat sokunkra, az idősebb és a középgeneráció tag-
jai közé tartozókra –, akkor bizony elgondolkozhatunk egy-egy korábbi monda -
tunkon, állításunkon, jelzőnkön. Lehetséges ugyan, hogy azt nem mi írtuk, hanem  
a szerkesztő illesztette a szövegbe, de a megjelent publikációban mégis szerepel, és 
a nevünket adtuk hozzá. Ha így volt, akkor ma is vállaljuk, de éljünk kellő kritiká-
val, magunkkal és másokkal szemben is. Ne tegyünk úgy, mintha az 1940-es évek 
végétől az 1980-as évek végéig nem kellett volna bizonyos esetekben és helyzetekben 
„kompromisszumot” kötni . napjainkban viszont nem kell, és nem is szabad olyan 
kompromisszumot kötni, amely a tudományosság kritériumait írná felül, és mások 
elvárásaihoz igazítaná a történész gondolatait. Mi – a Deák Ferenctől vett idézet mel-
lett – az Eötvös József Collegium jelmondatát is – „Szabadon szolgál a szellem” – 
magunknak érezzük, és azt szem előtt tartva dolgozunk. 
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Úgy vélem, igen tisztelt olvasóink, hogy a Veritas történetkutató intézet 
2016-os Évkönyve is a fentebb leírt gondolatok jegyében született. A kötet tanulmá-
nyai átfogó képet adnak arról, hogy 2016-ban melyek voltak a kutatás legfontosabb 
irányai, milyen témák iránt érdeklődtek munkatársaink, illetve ezek közül melyek-
ről írtak. Ennél azonban sokkal többet tettek le a tudomány jelképes avagy képze-
letbeli asztalára .

S hogy milyen minőségben és mennyit? Azt megítélhetik mindazok, akik figye-
lemmel kísérték konferenciáinkat, a VERITAS-esteket, médiaszerepléseinket és 
publikációinkat. Egy három esztendőt maga mögött tudó, szinte a semmiből felépült 
intézet mutatja meg ismét önmagát. Egy olyan intézet, amely 2016 közepétől új fel-
adatokkal és az abból adódó új kihívásokkal szembesült. Hiszen a XX. századi ma -
gyar történelem – főleg a társadalomtörténet – kutatásához nélkülözhetetlen forráso-
kat őrző irattár anyaga került hozzánk, amely irattárból szaklevéltárat kell felépíteni 
úgy, hogy közben a közfeladatokat is ellássa az intézetünk. Nem lesz könnyű feladat, 
de kötelességünk megbirkózni vele .

Az elmúlt időben újabb és újabb kutatási területek, programok fogalmazódtak 
meg az Intézetünkben, és igyekszünk ezekről is képet adni ebben a kötetben. A három 
kutatócsoport minden tagja egy-egy dolgozattal jelentkezett most is. Igen Tisztelt 
Olvasóink, böngészhetnek Önök e kiadványban forrásközlést, szaktanulmányt egy-
aránt. Találkozhatnak a dualizmus időszakának érdekes témáival ugyanúgy, mint  
a két világháború közötti korszak kevésbé ismert eseményeit bemutató írásokkal, de 
a Rákosi- és a Kádár-rendszer fontos történései sem maradtak ki a kötetből, ahogy  
a rendszerváltoztatás időszaka is lényeges kutatási terület számunkra.

remélem, hogy a korábbi két évkönyvhöz hasonlóan ez is elnyeri a tetszésüket, 
és hiteles, tudatformáló írások segítik Önöket eligazodni XIX–XX. századi történel-
münk útvesztőiben, és ha elolvasták 2016-os Évkönyvünk írásait, akkor Önök is úgy 
vélik majd: lehet, hogy valahol, valamikor utat tévesztettünk, de a tévedések bevall-
hatóak és elemezhetőek. Ha csak ennyit sikerült elérnünk munkatársaink írásaival, 
máris megérte elkészíteni a tanulmányokat, forrásközléseket, mert velük is közelebb 
juthattunk közelmúltunk jobb megértéséhez.

Budapest, 2016 Szilveszter   Prof. Dr. habil Szakály Sándor, 
          egyetemi tanár, főigazgató


