ARCÉL: dr. Sáringer
tudományos főmunkatárs

János,

Hírlevelünk hagyományos rovatában ezúttal a
Zinner Tibor által vezetett, 1945 utáni magyar
történelmet
kutatócsoport
egyik
történésze
mutatkozik be olvasóinknak.
„Sáringer
János
Törökszentmiklóson
született,
középfokú
tanulmányait
a
Kereskedelmi
és
Vendéglátóipari Szakközépiskolában végezte ruházatibelkereskedelemi és áruforgalmi szakon. Érettségi után
dolgozott zöldségesként, könyvtárosként és napközis
tanárként. Felsőfokú tanulmányait 1993-ban a Miskolci
Bölcsész Egyesületben kezdte meg történelem és német
szakon, majd a Szegedi Tudományegyetem történelem
szakára felvételizett. Egyetemi tanulmányai harmadik
évében TDK dolgozatot nyújtott be, amellyel a soron
következő OTDK-án IV. helyezést kapott. Egyetemi
hallgatóként jelent meg az első tudományos tanulmánya és recenziója. 1998/1999 tanévben
Köztársasági Ösztöndíjas volt, majd ERASMUS ösztöndíjat nyert Párizsba, ahol a NanterreX. Egyetemen nemzetközi kapcsolatokat hallgatott, illetve Franciaország legnagyobb
jelenkori gyűjteményében kutatott.
Egyetemi tanulmányai befejezése után a Szegedi Tudományegyetemen kezdett dolgozni,
illetve részt vett az SZTE Európa-tanulmányok Központ szervezési munkálataiban, illetve
Magyarország Európai Uniós csatlakozása előtti és utáni programok kidolgozásában és
megvalósításában. 2007 óta oktat az SZTE Állam és Jogtudományi Karán nemzetközi
tanulmányok szakon.
2001-ben felvételt nyert az SZTE BTK Történelem Doktori Iskolájába, amelynek keretében
Magyarország 20. századi nemzetközi kapcsolatait kutatta. 2004-ben az MTA‒SZAB I.
helyezését érte el történelem tárgykörben. 2005-ben, az SZTE-en védte meg PhD, doktori
értekezését „summa cum laude” minősítéssel. Dolgozata két részből állt: az egyik, a két

világháború közötti magyar külpolitika történetírásunkban, amely 1918-tól megjelent, magyar
külpolitikáról írott, magyar nyelvű könyveket vette számba. A másik, az Adattár a magyar
külügyi szolgálat történetéhez 1920‒1944 volt. Egy ideig a Duna Televízió külföldi tudósítója
volt, majd a Balassi Intézet Nemzetközi Igazgatóságon főosztályvezető-helyettesként
dolgozott. Megszervezte Magyarország Oktatási és Kulturális (OK) Szakdiplomata
rendszerét a Külügyminisztériummal együttműködve. Munkája eredményeképpen
Sanghajban (főkonzulátus), illetve magyar nagykövetségeken Pekingben, Tel-Avivban,
Zágrábban, Belgrádban, Abu-Dhabiban és Madridban működött/ik magyar OK
szakdiplomata.
Jelenleg a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársa, illetve a Budapesti
Gazdasági Egyetem docense. Ebben az évben habilitált a Károli Gáspár Református
Tudományegyetemen az Antall-kormány külpolitikája és diplomáciája 1990−1991 című
dolgozatával. Különösen érdeklődik a nemzetközi kapcsolatok, valamint Magyarország 20.
századi külpolitikája és diplomáciája, illetve a 20. századi magyar külügyi igazgatás iránt.
Tanulmányúton járt Lisszabonban, Marburgban, Párizsban, Mariborban, Kairóban,
Strasbourgban, Belgrádban, Zágrábban, Nyitrán. Klebelsberg Kuno és Campus Hungary
ösztöndíjas volt.
Eddigi pályafutása során fontosnak tarja, hogy olyan szerencsében részesült, hogy a legjobb
mesterektől tanulhatott: Sajti Enikőtől, Csernus Sándortól, Marinovich Endrétől és Nagy
József Zsigmondtól. Ők mindig emberségre és szakmaiságra tanították.”

Magyarok a Szovjetunió
táboraiban – 1944–1956

Sikerrel zárultak a GULÁG
Filmestek

Sára
Sándor
Nehézsorsúak
című
dokumentumsorozatát követő Magyar nők a
Gulágon című, háromrészes alkotásának
levetítésével
véget
értek
az
élénk
érdeklődéssel kísért GULÁG Filmestek,
amelyeket a VERITAS Intézet és a Tabán
mozi közösen szervezett a GULÁG–GUPVI
Emlékév jegyében. A Sára-filmeket DVD
formájában is kiadta a VERITAS Intézet, s
ezeket iskoláknak juttatták el.
Az eseményről bővebben itt olvashatnak.

E
címmel
rendezett
ünnepélyes
megemlékezést a GULÁG–GUPVI Emlékév
alkalmából a VERITAS Történetkutató Intézet
2016. május 17-én a Budapest Fővárosi
Levéltárban. Szakály Sándor, a VERITAS
Intézet főigazgatójának köszöntője után Balog
Zoltán,
az
Emberi
Erőforrások
Minisztériumának (EMMI) tárcavezetője
osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel. Ezt
követően
az
emlékbizottság
nevében
átnyújtotta a DVD-ket, amelyeket az oktatási
intézmények fenntartói képviseletében Nagy
István, parlamenti államtitkár (FM), Sipos
Imre,
köznevelésért
felelős
helyettes
államtitkár (EMMI) és Odrobina László,
szakképzésért és felnőttképzésért felelős
helyettes államtitkár (NGM) vett át.

VERITAS-est: az 1956 utáni
megtorlás kutatómunkája
még rengeteg tennivalót
igényel

Ma is előkerülnek eddig ismeretlen iratok, és
a rendezetlen nyilvántartások miatt szintén
számtalan dokumentum vár rendezésre, azaz
hihetetlenül sok tennivaló vár a történészekre,
a nemzeti emlékezetpolitika felelőseire. Ezért
fogtak össze az újonnan alakult történeti
kutatóintézetek, köztük a VERITAS Intézet,
valamint a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a
Nemzeti Levéltár, a Legfőbb Ügyészség és a
Kúria. Fő céljuk: a nemzeti emlékezet, a
történelmi tudat részévé tenni az 1956-os
forradalom és szabadságharc, majd az azt
követő kádári megtorlás valós tényeit.
A
GULÁG-ra
elhurcoltak
emlékének Különösen igaz mindez 1956 hatvanadik
megőrzéséről
Menczer
Erzsébet,
a évfordulójának emlékévében. Ezért tűzte

Szovjetunióban volt magyar Politikai Rabok és
Kényszermunkások
Szervezetének
(SZORAKÉSZ) elnöke, valamint Bank
Barbara, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának
(NEB) tagja beszélt. A hetven esztendővel
ezelőtt történtekről szóló kiállítást Íjgyártó
István kulturális és tudománydiplomáciáért
felelős államtitkár (KKM) nyitotta meg.
A rendezvényről bővebben itt olvashatnak.

napirendre a forradalom és szabadságharcot
követő kádári megtorlás kutatásának időszerű
helyzetét a VERITAS Történetkutató Intézet
az immár hagyományos VERITAS-est
programjában. A Budapesti Gazdasági
Egyetemen 2016. május 3-án rendezett
vitaesten Szakály Sándor, a VERITAS Intézet
főigazgatója moderálásával Földváryné Kiss
Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának
(NEB) elnöke és Zinner Tibor, a VERITAS
Intézet kutatócsoport-vezetője vette sorra: hol
tart a mai magyar történettudomány az 1956
utáni időszak kutatásában? Részletesebben az
estről.

Tervei szerint halad a
VERITAS Intézet (A
Tanácsadó Testület
üléséről)

Korunk történelme:
Rendszerváltoztatás és új
kormány. Az Antall és a
Boross-kormányok 19901994

Teljesítette távlatos céljait és napi feladatait a
VERITAS Történetkutató Intézet a Lázár
János Miniszterelnökséget vezető miniszter
által jóváhagyott 2015–2018. közötti időszakra
szóló középtávú stratégia keretei között,
valamint a Miniszterelnökség által elfogadott
idei munkaterv alapján. Tervei szerint vesz
részt az Intézet a GULAG–GUPVI
Emlékévhez, illetve az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulójához kötődő
központi programokban, valamint kutatási
program összeállítását tervezi a „Közjog és
közigazgatás
a
Horthy-korszakban”
témakörében. E három fő napirendet vette
sorra a VERITAS Intézet Boross Péter által
elnökölt Tanácsadó Testülete 2016. május 10én az intézet székhelyén tartott soros ülésén.

E témakör kapcsán Marinovich Endre, a
VERITAS Intézet tudományos főigazgatóhelyettese
fejtette
ki
nézeteit
a
rendszerváltoztatás folyamatáról, valamint az
Antall– és a Boross-kormányok 1990–1994.
évi tevékenységéről 2016. május 19-én, a
felvidéki
Királyhelmecen
(Královsky
Chlmec) működő Lorántffy Zsuzsanna
Akadémián. A Korunk történelme (1867–
1994) c. történelmi előadássorozat Lorántffy
Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért
Társulás és a VERITAS Történetkutató
Intézet közös szervezésének eredménye volt
2016. február 11. és május 19. között. A 9.
(utolsó) előadást június 2-án tartják.
Kattintson ide!

Bővebben.

Hírek röviden
A második világégés emlékére

A Múzeumok Majálisán a VERITAS
Intézet

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola
Történelemés
Társadalomtudományi
Tanszéke
és
a
Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi
Kutatóközpont
tudományos
konferenciát
tartottak. Az anyaország képviseletében
Szakály
Sándor
Magyarországnak
a
Szovjetunió elleni 1941. június 26-i hadba
lépéséről beszélt.

Ismét képviseltette magát a VERITAS
Történetkutató Intézet a XXI. alkalommal
megrendezett
nagyszabású
múzeumi
találkozón 2016. május 21-22-én. A Magyar
Napló Kiadóval közös sátrat sokan keresték
föl, kisebb rögtönzött eszmecserék alakultak
ki, s az érdeklődők a VERITAS könyvei,
kiadványai iránt is érdeklődést tanúsítottak.

Trianoni megemlékezés
Százhetven éve született Apponyi Albert
Az évforduló alkalmával emlékünnepséget
rendeztek 2016. május 27-én a jászberényi
Szent István Házban. A VERITAS Intézet
részéről a rendezvényen részt vett Dobos
László, adminisztratív főigazgató-helyettes,
Anka László, tudományos munkatárs pedig
Apponyi Albert és Jászberény kapcsolata a
Horthy-korban címmel előadást tartott.

A Magyar Nemzeti Történelmi Társaság
meghívására 2016. június 2-án Szakály
Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet
főigazgatója tart előadást a Ciszterek Budai
Szent Imre Gimnáziumában. Ugyanitt május
12-én Ujváry Gábor, a VERITAS Intézet két
világháború közötti időszakot kutató csoport
vezetője Hóman Bálint a hiteles történelmi
források tükrében címmel bontotta ki
tényszerűen e vitatott személyiség alakját.

Merre tart Európa?
VERITAS-est 2016. június 7-én (kedden),
A biztonságpolitika, gazdaság és közbiztonság 18.00 órától
kérdéseit felölelő tanácskozást a VI. Magyar
Világtalálkozó
keretében
szervezte a Budapesti Gazdasági Egyetem aulájában!
Budapesten, 2016. május 20-án a Közép- Ujváry Gábor moderálásával Hollósi Gábor
Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület és
Paksa
Rudolf
történészek
(KEP). Az összefoglaló előadás megtartására közreműködésével
ismerhetjük
meg
Marinovich Endrét, a VERITAS Intézet mélyebben a Horthy-korszak választójogi,
tudományos főigazgató-helyettesét kérték fel. választási rendszerét.
Kapcsolat

www.veritasintezet.hu

Leiratkozás

