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Természetesen továbbra is folyamatosan megjelentetjük a VERITAS könyvek és  
a VERITAS füzetek sorozatunkat, illetve közreadjuk minden évben az évkönyvün-
ket . amint utaltam már rá, ez a kötet immáron a Veritas történetkutató intézet és 
Levéltár évkönyve. Mint ilyen, ez az Intézetet alapító – a második főigazgatói meg-
bízatását 2019. január 1-jén megkezdett – főigazgató vezetői státuszának meghosz-
szabbítása utáni első, a Tisztelt Olvasókhoz szóló írása, egyben az ötödik évkönyv-
köszöntője, miközben a kötet a hatodik ebben a sorozatunkban. Felmerülhet Önökben 
a kérdés, miért írok ismét, ha a 2018. évi VERITAS évkönyv jól megvolt a főigazga-
tói köszöntő nélkül, mert a lényeg úgysem az, hogy van-e „bevezetés” vagy nincs. 
Magam is eltöprengtem ezen a dolgon, és arra jutottam: (vissza)élek a lehetőségeim-
mel, és leírom ezen az oldalon röviden azt, hogy miért kellett Önöknek az előző 
évkönyvet az olvasókat köszöntő sorok nélkül kézbe venniük. Az ok nem egy új 
koncepció kialakítása volt, hanem az élet/a sors/a gondviselés közös akarata . 2019 . 
április 1-jétől 226 napot töltöttem kórházban az élet és a halál mezsgyéjén billegve, 
hogy végül is a túlélésemre adott egy százalékos esély legyőzze az azt megakadá-
lyozni akaró kilencvenkilenc százalékot .

Így most ez az önökhöz szóló néhány sor a Veritas-ba történt visszatérésem 
igazolása, és bizonyítéka annak, hogy a közös akarat, az áldozatvállalás – amelyet az 
orvosaim, az ápolóim, szeretteim és kollégáim részéről tapasztalhattam – átsegíthet 
bennünket minden nehézségen, testi-lelki megpróbáltatáson. Bizonyítja ezt a létezé-
sünk, a magyarság meg- és fennmaradása a számunkra oly tragikus 1920. június 4-ei 
– a versailles-i nagy-trianon palotában aláírt – békediktátum után, amelynek hatása 
napjainkig érezhető. Mindennek ellenére elmondható, hogy „él nemzet e Hazán”. 

Kívánom Önöknek, hogy ez továbbra is így legyen, és a magunk módján tegyünk 
mi is hozzá egy-egy apró építőkövet a közös múltunkhoz és jelenünkhöz, ezzel is 
alátámasztva jogunkat a jövőhöz.
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