
*	 A	 cikk	 egy	 ko	ráb	bi	 és	 va	la	me	lyest	 el	té	rő	 vál	to	za	ta	 meg	je	lent	 a	Contemporary European History 1997.
de	cem	be	ri	szá	má	ban.	A	jegy	ze	te	ket	–	mi	ként	az	 írás	alap	já	ul	szol	gá	ló	 in	ter	júk	 több	sé	gét	–	Bándy	Sándor	
ké	szí	tet	te.	A	ma	gyar	ki	adás	a	fo	lyó	irat	szer	kesz	tő	sé	gé	nek	en	ge	dé	lyé	vel	je	le	nik	meg.	A	Rep li ka szer	kesz	tő	sé
ge	re	mé	li,	hogy	a	ha	zai	tu	do	má	nyos	ság	kép	vi	se	lői	ref	lek	tál	nak	majd	az	itt	meg	je	len	tek	re.

**	 Lee	Congdon	1939ben	szü	le	tett.	A	James	Madison	Egye	tem	(Harrisonburg,Vir	gi	nia,	Egye	sült	Ál	la	mok)	tör
té	ne	lem	pro	fesszo	ra.

1	 Ha	lá	la	után	két	év	vel,	1976ban,	két	ko	ráb	bi	di	ák	ja	szer	kesz	té	sé	ben	meg	je	lent	a	ta	nul	mányt	ki	bő	ví	tett	for	má
ban	tar	tal	ma	zó	könyv,	a	Proofs and Refutations: The Logic of Mathematical Discovery	(Lakatos	1976).	
A	könyv	magyar	fordítása	1981ben	jelent	meg	Bizonyítások és cáfolatok címen.	1997	vé	gé	ig	La	ka	tos	nak	
csak	ez	a	köny	ve	je	lent	meg	ma	gyar	nyel	ven	is.

2	 1964	au	gusz	tu	sá	ban	La	ka	tos	nak	írott	le	ve	lé	ben	Pop	per	az	aláb	bi	sza	vak	kal	fe	jez	te	ki	el	is	me	ré	sét:	„Na	gyon	
tet	szett	az	írá	sod,	és	már	so	kak	nak	aján	lot	tam	a	vi	lág	min	den	tá	ján.	Hi	bát	lan	re	mek	mű,	a	ma	te	ma	ti	ka	fi	lo	zó	fia	
leg	nagy	sze	rűbb	meg	nyi	lat	ko	zá	sa	az	1930–1932es	lo	gi	kai	fel	fe	de	zé	sek	óta”	(Watkins	1997:	212).
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Az	1956os	for	ra	da	lom	után	Ma	gya	ror	szá
got	 el	ha	gyó	 ér	tel	mi	sé	gi	ek	 kö	zül	 a	 kü	lönc	
fi	lo	zó	fus,	La	ka	tos	Im	re	vált	leg	in	kább	el	is
mert	té.	Nagy	sze	rű	ta	ná	ri	pá	lya	fu	tá	sa	a	Lon
don School of Economics and Political 
Scienceben	 1960ban	 kez	dő	dött,	 négy	
év	vel	Ang	li	á	ba	ér	ke	zé	se	után,	és	egy	év	vel	
camb	rid	gei	dok	to	rá	tu	si	cí	mé	nek	meg	szer
zé	se	előtt.	Egy	ko	ri	kol	lé	gá	ja,	John	Watkins
vissza	em	lé	ke	zé	se	sze	rint	„La	ka	tos	elő	adá	sa
mind	ig	nagy	ese	mény	volt,	a	te	rem	zsú	fo	lá
sig	 meg	telt,	 a	 han	gu	lat	 vib	rált,	 és	 idő	ről	
idő	re	fel	hang	zó	ne	ve	tés	töl	töt	te	be	a	te	ret”	
(Watkins	1979:	402).

	Mi	vel	La	ka	tos	sok	időt	töl	tött	az	elő	adá
sa	i	ra	 va	ló	 ké	szü	lés	sel,	 a	 disszer	tá	ci	ó	já	nak	
ki	adá	sá	hoz	 szük	sé	ges	 mó	do	sí	tá	so	kat	 csak	
ké	sőbb	vé	gez	te	el,	1963–1964ben	azon	ban	
Proofs and Refutations („Bi	zo	nyí	tá	sok	és	cá	
fo	la	tok”)	cí	men	en	ge	dé	lyez	te	rész	le	tek	meg
je	le	né	sét	a	The Bri tish Jo ur nal for the Phi
lo sophy of Scienceben.1	E	meg	ha	tá	ro	zó	írás	

cí	me	és	ér	ve	lé	se	sok	te	kin	tet	ben	ma	gán	vi	sel	te	La	ka	tos	LSEbeli	kol	lé	gá	já	nak,	Karl	Pop
per	nek2	a	ha	tá	sát.	La	ka	tos	tu	laj	don	kép	pen	azt	kí	ván	ta	be	bi	zo	nyí	ta	ni,	hogy	Pop	per	„fal	li	bi
liz	musa”	–	az	az	ál	lí	tá	sa,	mi	sze	rint	a	he	lye	sen	ér	tel	me	zett	tu	do	mány	tévedékeny,	és	emi	att	
fo	lya	ma	tos	mó	do	sí	tás	nak	van	ki	té	ve	–	 igaz	a	ma	te	ma	ti	ká	ra	 is,	 így	a	dog	ma	tiz	mus	nem	
te	kint	he	ti	a	tu	do	mányt	egy	tá	gabb	ér	te	lem	ben	vett	episztemológiai	bi	zo	nyos	ság	alap	já	nak.

La	ka	tos	 szá	má	ra	 a	 dog	ma	tiz	mus	 két	ség	be	vo	ná	sa	 nem	 tisz	tán	 tu	do	má	nyos	 gya	kor	lat	
volt,	hi	szen	fi	a	tal	ko	rá	ban	ma	ga	is	lel	két	ad	ta	a	föl	di	pa	ra	di	cso	mot	ígé	rő	kom	mu	nis	ta	dog
má	ért.	Csak	azu	tán	sze	gült	 szem	be	a	po	li	ti	kai	 fa	na	tiz	mus	sal,	mi	u	tán	 rá	döb	bent,	hogy	a	
kom	mu	nis	ta	Ma	gyar	or	szág,	mely	nek	lét	re	ho	zá	sá	ban	ma	ga	is	részt	vett,	in	kább	po	kol	nak,	

Bűn	
és 
büntetlenség
Az	ismeretlen	
Lakatos	Imre*

Lee Congdon**



3	 Van	nak	ar	ra	uta	ló	je	lek,	hogy	La	ka	tos	több	sze	mély	ben	is	(pl.	Luk	ács	György,	Révai	Jó	zsef)	apa	fi	gu	rát	lá	tott,	
ám	ké	sőbb	szim	bo	li	ku	san	mind	egyi	ket	meg	öl	te.

4	 Vö.	Magosh	1994:	147.	Egy	sze	mé	lyes	be	szél	ge	tés	so	rán	Magosh	el	mond	ta,	hogy	La	ka	tos	ér	dek	lő	dé	se	a	
ci	o	niz	mus	iránt	ki	mon	dot	tan	rö	vid	és	fe	lü	le	tes	volt.	En	nek	el	le	né	re	az	1950.	áp	ri	lis	20i	KEB	íté	let	ben	az	
ak	kor	szok	vá	nyos	cím	ke,	a	ci	o	niz	mus	is	sze	re	pelt	a	vá	dak	közt.

5	 Vö.	ZimánIzsák	1989:	44.	Izsák	Éva	nő	vé	re	csak	év	ti	ze	dek	kel	ké	sőbb	tud	ta	meg,	hogy	Liebschitz	[sic]	Im	re	
azo	nos	La	ka	tos	Im	ré	vel.
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sem	mint	menny	or	szág	nak	bi	zo	nyult.	Igaz,	ma	te	ma	ti	ka	és	a	tu	do	mány	fi	lo	zó	fus	ként	köz
ve	tett	 mó	don	 pró	bál	ko	zott	 föl	vál	lalt	 kül	de	té	sé	nek	 be	tel	je	sí	té	sé	vel,	 ez	 azon	ban	 rész	ben	
an	nak	a	föl	is	me	ré	sé	nek	kö	szön	he	tő,	hogy	„a	po	li	ti	kai	ide	o	ló	gi	ák	és	a	tu	do	má	nyos	el	mé	le
tek	kö	zött	föl	lel	he	tő	ana	ló	gi	ák	sok	kal	messzebb	ve	zet	nek,	mint	azt	ál	ta	lá	ban	gon	dol	nánk”	
(La	ka	tos	1976:	49.	lábjegyzet).	En	nek	meg	fe	le	lő	en,	egy	meg	ala	po	zott	tu	do	má	nyos	el	mé
let	ta	lán	jó	za	nabb	po	li	ti	kai	ide	o	ló	gi	á	hoz	ve	zet	ne.	E	kül	de	tés,	va	la	mint	az	ál	ta	la	ered	mé
nye	zett	 rö	vid,	 de	 fi	gye	lem	re	mél	tó	 pá	lya	fu	tás	 hát	te	ré	ben	 hú	zó	dó	 tör	té	net	ma	ga	 is	 egy	
tan	me	se	–	ezt	azon	ban	La	ka	tos	ma	ga	in	kább	nem	me	sél	te	el.

A	dé	mo	ni	kus	for	ra	dal	már

La	ka	tos	Im	re	1922.	no	vem	ber	9én	szü	le	tett	Deb	re	cen	ben	(nem	Bu	da	pes	ten	te	hát,	ahogy	
az	té	ve	sen	a	Ma gyar Élet raj zi Le xi kon	ban	ta	lál	ha	tó).	Ere	de	ti	csa	lád	ne	ve	Lipsitz	volt.	Ap	ja,	
Jakob	„rab	bik,	ban	károk	és	tu	dó	sok	le	szár	ma	zott	ja”	(Lipsitz	1971),	fog	lal	ko	zá	sa	sze	rint	
bor	ke	res	ke	dő,	el	hagy	ta	a	csa	lá	di	ott	hont.	Amint	azt	egy	is	me	rő	se	ké	sőbb	meg	je	gyez	te	„ez	
tra	u	mát	oko	zott	Im	ré	nek”3	(Ba	lázs	1997).	Se	gít	ség	re	szo	rul	ván,	any	já	val	együtt	a	fiú	anyai	
nagy	báty	já	hoz	 köl	töz	tek.	A	 fi	a	tal	 Lipsitz	 Im	re	 1944ben	 szer	zett	 dip	lo	mát	 a	 deb	re	ce	ni	
egye	te	men,	ahol	ma	te	ma	ti	kát,	fi	zi	kát	és	fi	lo	zó	fi	át	ta	nult.	Rö	vid	ide	ig	ér	de	kel	te	a	ci	o	niz
mus4	és	a	mar	xiz	mus	is.	Mar	xis	ta	ön	kép	ző	kört	is	szer	ve	zett.	Ek	kor	ra	már	–	az	osz	tály	harc	
irán	ti	kö	zös	el	kö	te	le	zett	ség	alap	ján5	–	el	je	gyez	te	ma	gát	Ré	vész	Évá	val.	Zsi	dó	ként	–	an	nak	
el	le	né	re,	hogy	ki	ke	resz	tel	ke	dett,	 és	 föl	vet	te	a	„leg	ma	gya	rabb	val	lást”,	 a	kál	vi	niz	must	–	
tud	ta,	hogy	éle	te	ve	szély	ben	van.	Any	ja,	nagy	any	ja	és	nagy	báty	ja	Ausch	witz	ban	pusz	tul
tak	el	(vö.	Vajda	és	Vajda	1992).	Ap	ja	élet	ben	ma	radt.

Ré	vész	és	La	ka	tos	sze	ren	csé	jé	re,	mar	xiz	mus	ta	ná	ruk,	Vaj	da	Gá	bor	is	mert	biz	ton	sá	gos	
há	za	kat	Nagy	vá	ra	don,	 il	let	ve	 an	nak	 kö	ze	lé	ben.	Mint	 tud	juk,	Nagy	vá	ra	dot	 a	 né	me	tek	 a	
má	so	dik	bé	csi	dön	tés	ke	re	té	ben	csa	tol	ták	Ma	gya	ror	szág	hoz	1940ben.	Ré	vész	a	vá	ros	ban	
la	kott	egy	csa	lád	dal,	míg	La	ka	tos	Csa	tá	ri	Dá	ni	el,	a	ké	sőb	bi	tör	té	nész	ott	ho	ná	ban	la	kott	egy	
kö	ze	li	fa	lu	ban.	La	ka	tos	egy	elv	tár	sa	báty	já	nak	pa	pír	ja	i	val	köz	le	ke	dett,	akit	egy	újabb	mar
xis	ta	ön	kép	ző	kör	ből	is	mert.	Ezt	az	ön	kép	ző	kört	La	ka	tos	már	az	zal	a	szi	lárd	meg	győ	ző	dés
sel	szer	vez	te	meg,	hogy	a	mar	xiz	mus	az	egyet	len	igaz	tu	do	mány	a	tár	sa	dal	mi	je	len	sé	gek	
ta	nul	má	nyo	zá	sá	ra,	 és	 a	 kom	mu	niz	mus	 az	 an	ti	sze	mi	ta	 ná	ciz	mus	 ha	lá	los	 el	len	sé	ge	 (vö.	
Vajda	1980).	Min	den	adat	ar	ra	utal,	hogy	La	ka	tos	nem	vett	részt	a	fegy	ve	res	el	len	ál	lás	ban.	
Tá	vol	tar	tot	ta	ma	gát	a	nyíl	tan	mű	kö	dő	kom	mu	nis	ta	párt	tól	–	ezt	Ro	bo	tos	Im	re	is	meg	erő
sí	tet	te.	Leg	jobb	gye	rmek	ko	ri	ba	rát	ja,	Vaj	da	Gá	bor	el	be	szé	lé	se	sze	rint	La	ka	tos	ki	mon	dot
tan	konf	lik	tus	ba	ke	rült	Mol	nár	Zol	tán	nal,	aki	sze	ret	te	vol	na,	ha	va	la	milyen	konk	rét	ak	ció
ban	is	részt	vesz	a	cso	port.	La	ka	tos	ál	lás	pont	ja	az	volt,	hogy	a	jö	vő	re	kell	fel	ké	szül	ni.	„Azt	
hit	te,	hogy	a	tár	sa	dal	mi	fej	lő	dés	kö	vet	ke	ző	sza	ka	szá	ban	az	an	ti	sze	mi	tiz	mus	mint	prob	lé	ma	
meg	szű	nik,	nem	lesz	töb	bé	kér	dés”	–	em	lé	ke	zett	vissza	Már	kus	Ist	ván	szo	ci	o	ló	gus,	rö	vid
del	a	ha	lá	la	előtt	(Már	kus	1997).



6	 Lásd	Weisz	és	Wetternek	ta	nú	val	lo	má	sát	a	nagy	vá	ra	di	rend	őr	ka	pi	tány	sá	gon	1945	jú	ni	u	sá	ban	(ZimánIzsák	
1989:	34,	55).

7	 TaraszovRogyionov	ma	ga	is	Sztá	lin	párt	tisz	to	ga	tá	si	ak	ci	ó	já	nak	ál	do	za	tá	vá	vált	1938ban.
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Izsák	Éva	halála

A	leg	több	vissza	em	lé	ke	zés	sze	rint	La	ka	tos	Im	re	min	de	nek	előtt	a	ti	zen	ki	lenc	éves	Izsák	
Éva	1944es	ön	gyil	kos	sá	gá	ban	ját	szott	sze	re	pe	mi	att	kár	hoz	tat	ha	tó.	Izsák	Éva,	a	fi	a	tal	zsi
dó	lány	az	il	le	gá	lis	Kom	mu	nis	ta	Párt	 te	vé	keny	sé	gé	ben	vett	részt	Szatmáron.	Itt	 is	mer	te	
meg	Nádler	Bé	lát.	Nádler	at	tól	félt,	hogy	Évát	le	tar	tóz	tat	ják	és	get	tó	ba	zár	ják,	ezért	azt	
ja	va	sol	ta	a	lány	nak,	hogy	men	jen	Nagy	vá	rad	ra,	és	ott	pró	bál	jon	el	rej	tőz	ni.	Éva	1944	áp	ri
li	sá	ban	ér	ke	zett	oda	egy	nem	zsi	dó	ba	rát	nő,	Ari	Má	ria	pa	pír	ja	i	val.	Csat	la	ko	zott	az	ot	ta	ni	
mar	xis	ta	ön	kép	ző	kör	höz,	mely	nek	töb	bek	kö	zött	La	ka	tos,	Ré	vész,	Csa	tá	ri,	Rácz	Zol	tán,	
Wetternek	Ödön,	(a	Nyu	szi	nak	hí	vott)	Soós	Le	ven	te	és	Weisz	Al	fonz	is	tag	ja	volt.	Mint	
min	den	ki	más,	Izsák	Éva	is	La	ka	tos	és	Ré	vész	bű	vö	le	té	be	esett.

An	nak	el	le	né	re,	hogy	hű	elv	társ	volt,	Izsák	je	len	lé	te	prob	lé	mát	je	len	tett	a	cso	port	szá
má	ra.	Úgy	 tűnt,	 nincs	biz	ton	sá	gos	hely	 a	 szá	má	ra,	 és	 az	ő	 le	tar	tóz	ta	tá	sa	 a	 töb	bi	e	ket	 is	
baj	ba	so	dor	hat	ta.	Ele	in	te	Nádlernél	la	kott,	de	ha	ma	ro	san	Weisz	Al	fonz	ro	ko	na	i	hoz	köl	tö
zött.	Má	jus	tól	 au	gusz	tu	sig	 a	Wetternek	 csa	lád	 ott	ho	ná	ban	 la	kott,	 an	nak	 el	le	né	re,	 hogy	
Wet	ter	nek	ap	ja	a	Volksbund tag	ja	volt.	Au	gusz	tus	ban	sze	rel	mé	vel,	Weisz	Al	fonz	zal	a	fiú	
nagy	báty	já	hoz	köl	töz	tek.	Ám	mi	u	tán	a	nagy	bá	csi	nyi	las	volt,	állandóan	a	fe	jük	fö	lött	le	be
gett	a	le	lep	le	ző	dés	ve	szé	lye.

Ho	vá	tud	na	el	búj	ni?	–	ez	a	kér	dés	fog	lal	koz	tat	ta	a	cso	port	töb	bi	tag	ját.	La	ka	tos	azt	a	
meg	ol	dást	ja	va	sol	ta,	hogy	Izsák	nak	ön	gyil	kos	sá	got	kell	el	kö	vet	nie.6	A	ré	mült	lány	meg
pró	bál	ta	rá	ven	ni,	hogy	ta	lál	ja	nak	va	la	mi	más	meg	ol	dást,	ám	La	ka	tos	hajt	ha	tat	lan	ma	radt.	
Sza	va	zás	ra	tet	te	föl	a	kér	dést.	Min	den	ki,	még	Weisz	is	egyet	ér	tett	a	terv	vel.	Izsák	Évá	hoz	
for	dul	va	La	ka	tos	elő	adást	tar	tott	ar	ról,	hogy	a	he	lyes	el	mé	le	tet	fel	is	me	ré	se	után	mind	ig	át	
kell	for	dí	ta	ni	a	gya	kor	lat	ba.

Azt	az	öt	le	tet,	hogy	egy	fi	a	tal	és	el	kö	te	le	zett	kom	mu	nis	tá	nak	„ob	jek	tív	okok”	mi	att	kell	
meg	hal	nia,	La	ka	tos	va	ló	szí	nű	leg	Alekszandr	TaraszovRogyionov	Cso ko lá dé cí	mű	re	gé
nyé	ből	vet	te,	amely	mind	rá,	mind	a	deb	re	ce	ni	kör	töb	bi	tag	já	ra	nagy	ha	tást	gya	ko	rolt	
(vö.	Magosh	1994:	148;	Szász	1985:	16;	Vajda	1997).	A	 tör	té	net	 a	pol	gár	há	bo	rú	 ide	jén	
ját	szó	dik	 Szov	jetOro	szor	szág	ban,	 és	Alekszej	 Zugyinról,	 a	 Cseka	 he	lyi	 szer	ve	ze	té	nek	
fő	nö	ké	ről	szól.	A	fa	na	ti	kus	kom	mu	nis	ta	Zugyinnak	–	sze	xu	á	lis	von	za	lom	tól	in	dít	tat	va	–	
meg	esik	a	szí	ve	egy	pros	ti	tu	ált	tá	vált	ba	le	ri	nán,	és	fel	ve	szi	tit	kár	nő	nek.	Nem	tud	ja,	hogy	
a	nő	ko	ráb	bi	sze	re	tő	i	nek	egyi	ke	egy	brit	kém.	A	nő	–	Zugyin,	vagy	in	kább	ha	tal	ma	ál	tal	
meg	igéz	ve	–	meg	pró	bál	ja	el	csá	bí	ta	ni	a	Csekafőnököt,	és	csá	bí	tá	si	ter	ve	ré	sze	ként	fe	le	sé
gé	nek	se	lyem	ha	ris	nyát,	gye	re	ke	i	nek	pe	dig	cso	ko	lá	dét	aján	dé	koz.	Olyan	idők	ben,	mi	kor	
tö	me	gek	éhez	nek,	és	a	rend	szer	élet	ha	lál	har	cot	vív,	az	ef	fé	le	lu	xus	cik	kek	rossz	fényt	vet
het	nek	a	párt	ve	ze	tés	re,	ál	la	pít	ja	meg	a	párt	tes	tü	le	te,	és	Zugyint	ha	ma	ro	san	őri	zet	be	ve	szik.

Az	ügyé	ben	el	já	rók,	no	ha	elé	ge	det	ten	nyug	táz	zák,	hogy	Zugyint	nem	le	he	tett	meg	vesz
te	get	ni,	 és	mind	vé	gig	 hű	ma	radt	 a	 szer	ve	zet	hez,	 ha	lál	ra	 íté	lik.	A	 pol	gár	há	bo	rú	 kri	ti	kus	
pont	hoz	ér	ke	zett,	és	amint	azt	az	egyik	meg	bí	zott	meg	ál	la	pít	ja,	„Min	den	mun	kást	ha	la	dék
ta	la	nul	ki	kell	kül	de	ni	a	front	ra.	És	pon	to	san	»ezért«,	és	nem	»egyé	bért«,	Zugyint	agyon
lö	vet	jük”	 (TaraszovRogyionov	 1989[1930]:	 180).	 Zugyin	 –	 át	lát	va	 a	 párt	 ér	ve	lé	sé	nek	
lo	gi	ká	ját	–	ma	ga	is	el	fo	gad	ja	a	dön	tést,	szük	sé	ges	nek	és	igaz	sá	gos	nak	te	kin	ti	azt.7

Izsák	Éva,	Zugyinhoz	ha	son	ló	an	el	fo	gad	ta	a	ha	lá	los	íté	le	tet,	és	Soós	Le	ven	te	kí	sé	re	té	ben	
azon	nal	Deb	re	cen	be	uta	zott,	mert	 íté	let	ho	zói	 at	tól	 tar	tot	tak,	hogy	ha	holt	test	ét	Nagy	vá	r 
a	don	ta	lál	ják	meg,	fény	ké	pe	meg	je	len	het	az	új	sá	gok	ban,	és	en	nek	alap	ján	va	la	ki	rá	juk	sza	 
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Is mer tes se, ho gyan vit te Nyu szi Évát Deb re cen be és mi ért?
Ami kor meg be szél tük, hogy más meg ol dást nem tu dunk ta lál ni ar ra, hogy Izsák Évát el he
lyez zük és mi kor Liebschitz Im re ja va sol ta, hogy Izsák Éva ön gyil kos le gyen, meg be
szél tük, hogy Nagy vá ra don ez nem le het sé ges, mi vel holt test ét, ha meg ta lál nák eset leg fény  
ké pe ket ten né nek az új sá gok ba, azok akik is mer ték Izsák Évát rá ve zet het ték vol na a rend
őrséget, hogy kik kel állt össze köt te tés ben, te hát ezért lett vá laszt va Deb re cen, hogy 
ottlegyenöngyilkos.NyuszimagávalvitteÉvát,akitkikísértünkegészenafőutcáig,
ahol Éva Nyu szi val tá vo zott az ál lo más ra, hogy me hes se nek Deb re cen be.

ÖnnemtettemlítéstLiebschitzről.
Liebschitz Im ré vel, mi kor Izsák Éva hely ze te kri ti kus sá vált, csak ak kor jött be Bi har
ról Nagy vá rad ra, hogy meg be szél jük a dol go kat, hogy mit cse lek szünk to vább.

Mi lyen dol go kat be szél tek meg Önök Liebschitzzel?
A tárgy Éva el he lye zé se volt. Je len vol tak Liebschitz Im re, Ré vész Éva, Rácz Zo li, Nyu 
szi, Csa tá ri Dá ni el, Weisz Al fonz, és én, és Izsák Éva.

Mi lyen ha tá ro za to kat hoz tak Izsák Éva el he lye zé sé re?
Hoz zánk már nem jö he tett vissza, Weisz Al fonz nagy báty já nál sem ma rad ha tott, Bi har ra sem 
tud tuk ki he lyez ni, Deb re cen be Nyu szi és Rácz Zo li mon dá sai sze rint sem volt hely, Ré 
 vész Éva sem ve het te ma ga mel lé, te hát sem mi lyen meg ol dást nem ta lál tunk.

Ak kor mi ért vit te Nyu szi Deb re cen be, ha Önök nem ta lál tak meg ol dást Éva el he lye zé sé re?
Azelőbbivallomásommalellentétben,mikormársemmilyenmegoldástnemtaláltunkszám- 
ára,LiebschitzImrevoltaz,akiaztmondotta,hogyigenisőmártaláltmegoldást.Meg-
ol dásakövetkezővolt:Évánaköngyilkosnakkelllennie,mivelnemtudjukelhelyezni,
vi szont ha je lent kez ne, az két ség te len, úgy mink, mint a töb bi elv tár sak Deb re cen be és 
Mis kol con le buk nánk.

Önök együtt be szél ték meg és ha tá roz ták el, hogy Évá nak ön gyil kos nak kell len nie?
Mind nyá jan ott vol tunk, mi kor meg be szél tük és együtt ha tá roz tuk el, hogy Évá nak ön gyil
kos nak kell len ni.

Ki nek volt az ini ci a tí vá ja, hogy Évá nak meg kell hal nia?
Liebschitz Im ré nek.

MiértnemirányítottákIzsákÉvátmásvárosba,mivelrendelkezettmegfelelőkeresz-
tény ira tok kal?

Mert ez a le bu kást je len tet te vol na.
KöröztearendőrségIzsákÉvát?

Nem.
Hanemköröztearendőrség,miértkelletttartanialebukástól?

MertmásvárosbanDebrecenenkívül–nemvoltösszeköttetésünk,viszontBudapestről
le ve lünk re és táv ira tunk ra ak kor nem jött vá lasz.

Bi zo nyí té kunk van, hogy igen is Önök kap tak egy táv ira tot, hogy Éva me het Ko lozs vár ra.
AkilejöttPestrőlkésőbb,akiaRáczcsaládhoztartozott,avvalWeiszAlfonztalálko- 
zott és Weisz Liebschitz Imréékkel nem ta lál ták jó nak a ko lozs vá ri el he lye zést.

Is mer tes se Évá nak el vi tel ét és ki haj tat ta ve le vég re az ön gyil kos sá got?
Mi u tán a meg be szé lé sünk vé get ért, az nap dél után Évát el kí sér tem Al fonz zal együtt a 
Főutcáig,aholNyuszimárvártaésőveleegyütttávozottazállomásra,hogymenjenek
Deb re cen be. Az ön gyil kos sá got Nyu szi val haj tot ta vég re.

MennyiidőmúlvaismertetteNyusziazöngyilkosságot?
Két vagy két és fél hét múl va.

Ho gyan is mer tet te az ön gyil kos ság le fo lyá sát?
Hogyegypárnapignálavolt,azutánkikísérteadebreceniNagyerdőbe,aholkikerestek
egyhelyetésNyuszielőttvettebeIzsákÉvaamérget.Továbbáazújságotiselhoz-
ta,amelybenazállott,hogyegy25–28évkörülinőöngyilkoslettaNagyerdőben,
valószínű,hogygettószökevény.Gyerekektaláltákmeg,akikszóltakazerdőkerülőnek,
aki je len tet te a ha tó sá gok nak.

Önök a Nyu szi je len té sét ho gyan vet ték?
Liebschitz Im re mond ta, hogy a do log most már be fe je zett, te hát a le bu kás most már nem 
ese dé kes.

For rás: Rész	let	Wetternek	Ödön	val	lo	má	sá	ból	a	Nagy	vá	ra	di	Rend	őr	ka	pi	tány	ság	Po	li	ti	kai	Osz	tá	lyán,	1945.	jú	ni	us	18.	
(ZimánIzsák	1989).



 8	 Vö.	ZimánIzsák	1989:	37.	Egy	kis	fiú	ta	lált	rá	a	holt	test	re,	és	a	ha	lott	kém	vizs	gá	la	ta	alap	ján	elő	ször	azt	ál	la
pí	tot	ták	meg,	 hogy	 Izsák	 (aki	 azo	no	sí	tat	lan	ma	radt)	 szív	ro	ham	ban	 halt	meg.	Lásd	 a	Debreczeni Új ság – 
Hajduföld, 1944.	au	gusz	tus	8i	és	11i	szá	mát.

 9	 Sza	bó	nem	zet	kö	zi	leg	is	mert	fi	lo	ló	gus	és	a	gö	rög	ma	te	ma	ti	ka	tör	té	né	sze.	A gö rög ma te ma ti ka kez de tei cí	mű	
köny	vé	nek	1978as	an	gol	ki	adá	sát	„La	ka	tos	Im	re,	ba	rá	tom	em	lé	ké	nek”	aján	lot	ta.	Sza	bó	meg	erő	sí	tet	te,	hogy	
La	ka	tos	ma	ga	is	val	lott	ne	ki	e	te	vé	keny	sé	gé	ről	(Szabó	1992).

10	 Vö.	La	ka	tos	1947c;	Szer	da	he	lyi	1988:	194.	La	ka	tos	több	nyi	re	mind	vé	gig	di	a	lek	ti	kus	ma	radt.
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ba	dít	hat	ja	a	rend	őr	sé	get.	Deb	re	cen	ben	aztán	ki	mentek	az	er	dő	be,	és	ki	vá	lasz	tottak	egy	fél
re	e	ső	he	lyet,	Soós	pe	dig	oda	ad	ta	a	ci	án	ol	da	tot	Izsák	Évá	nak.	Ő	meg	it	ta	a	ha	lá	los	fo	lya	dé
kot,	és	ha	ma	ro	san	meg	halt.8	Et	től	fog	va	Ré	vész	Éva	hord	ta	a	lány	té	li	ka	bát	ját.

A	fen	ti	be	mu	ta	tás	ból	egy	rend	kí	vü	li	adott	sá	gok	kal	ren	del	ke	ző,	de	meg	szál	lott	ér	tel	mi
sé	gi	ké	pe	sej	lik	fel,	egy	Dosz	to	jevsz	kijre	gény	be	il	lő	jel	lem.	La	ka	tos	„Min	dent	ki	szá	mí
tott,	min	den	kit	esz	köz	nek	te	kin	tett”	–	em	lék	szik	vissza	Már	kus	Ist	ván.	Lukácsy	Sán	dor	
iro	da	lom	tör	té	nész	 sze	rint	 „dé	mo	ni	 jel	le	mű	 ér	tel	mi	sé	gi	ként	 nyert	 azon	nal	 el	is	me	rést”.	
Mérei	Fe	renc	öz	ve	gyé	nek	jel	lem	zé	se	sze	rint	„ör	dö	gi	en	okos,	egy	zse	ni”	volt.	Mi	há	lyi	Gá	 
bor	„dik	ta	tó	ri	kus	haj	la	má	ról”	be	szélt,	Köpeczi	Bé	la	pe	dig	„fa	na	ti	kus	kom	mu	nis	tá	nak”ne
vez	te,	 „aki	meg	 volt	 győ	ződ	ve	 ar	ról,	 hogy	 a	 cél	 szen	te	sí	ti	 az	 esz	közt”	 (Márkus	 1989;	
Lukácsy	1992;	Mérei	1992;	Mihályi	1992;	Köpeczi	1992).	A	fi	a	tal	La	ka	tos	is	me	rő	sei	sze
rint	 gyak	ran	 elő	for	dult,	 hogy	 a	 vi	ta	 he	vé	ben	 olyas	va	la	kit	 idé	zett,	 aki	ről	 biz	to	san	 tud	ta,	
hogy	te	kin	té	lyét	vi	ta	part	ne	re	is	el	is	me	ri.	Majd	ké	sőbb	bi	zal	ma	san	tud	tá	ra	ad	ta	má	sok	nak,	
hogy	ma	ga	eszelte	ki	a	meg	győ	ző	ér	vet.	Méreiné	el	mon	dá	sa	sze	rint	nem	ha	bo	zott	Sza	bó	
Ár	pád	pro	fesszor	pa	pír	ko	sa	rá	ban	ku	tat	ni	„eset	le	ges	kompromittáló	jegyzetek”	után.9

A	párt	po	li	ti	kus

Ami	kor	1945	 ta	va	szán	a	Vö	rös	Had	se	reg	 föl	sza	ba	dí	tot	ta	Bu	da	pes	tet,	La	ka	tos	be	lé	pett	 a	
Kom	mu	nis	ta	Párt	ba,	és	a	fő	vá	ros	ba	köl	tö	zött.	A	kom	mu	nis	ta	párt	né	hány	száz	főt	szám	lált	
a	há	bo	rú	után.	Min	den	em	ber	re	szük	ség	volt.	La	ka	tos	vi	tat	ha	tat	la	nul	éles	eszű,	vi	ta	ké	pes	és	
el	kö	te	le	zett	 kom	mu	nis	ta	 volt.	Túl	 ezen	 azon	ban	 bi	zo	nyá	ra	 se	gí	tet	te	 gyors	 elő	me	ne	tel	ét,	
hogy	fe	le	sé	ge	nagy	báty	ja,	Ré	vész	Gé	za	a	párt	in	for	má	ci	ós	osz	tá	lyát	ve	zet	te,	és	a	mi	nisz	té
ri	u	mok	ban	és	más	pár	tok	ban	el	he	lye	zett	be	sú	gók	je	len	té	sei	az	ő	asz	ta	lá	ra	ke	rül	tek.

Bu	da	pes	ten	La	ka	tos	a	Luk	ács	György	kö	ré	szer	ve	ző	dő	cso	port	hoz	csat	la	ko	zott.	Ol	vas
ta	 Luk	ács	 mű	ve	it,	 be	le	ért	ve	 a	 Tör té ne lem és osz tály tu datot	 (Luk	ács	 1971[1923])	 is.10 
La	ka	tos	új	ta	got	is	ver	bu	vált	a	kö	zös	ség	be,	az	iro	da	lom	tör	té	nész	Ki	rály	Ist	ván	sze	mé	lyé
ben.	 „Túl	 sok	a	 zsi	dó	 a	párt	ban”,	 ér	velt	La	ka	tos	 (Király	1989),	 és	 si	ke	re	sen	 rá	be	szél	te	
Ki	rályt,	hogy	csatlakozzék	a	párt	hoz	1945ben.	Ek	ko	ri	ban	La	ka	tos	Im	re,	Láz	ár	György	
(Lám	Leó),	Szi	ge	ti	Jó	zsef	és	Ki	rály	Ist	ván	sok	időt	töl	tött	együtt;	Sza	bol	csi	Mik	lós	em	lé
ke	ze	te	sze	rint	rend	sze	re	sen	ta	lál	koz	tak	a	bu	dai	Majestic	Szál	ló	ban	(Szabolcsi	1997).

Az	 idő	 tájt,	 ami	kor	La	ka	tos	ak	tí	van	 részt	vett	 a	kör	mű	kö	dé	sé	ben,	Luk	ács	hi	va	ta	los	
párt	po	li	ti	kus	nak	volt	te	kint	he	tő.	El	kép	ze	lé	se	sze	rint	Ma	gya	ror	szá	gon	a	„né	pi	de	mok	rá	ci
át”	kel	lett	volt	meg	te	rem	te	ni,	a	jö	vő	be	li	pro	le	tár	dik	ta	tú	ra	elő	ké	szí	té	se	kép	pen.	Egy	ilyen	
de	mok	rá	cia	túl	lép	ne	egy	tisz	tán	„for	má	lis	de	mok	rá	cia”	ha	tá	ra	in,	amely	a	sza	bad	vá	lasz	tá
sok	el	le	né	re	tö	me	gek	től	ta	gad	ja	meg	a	va	ló	di	ha	tal	mat.	Luk	ács	a	né	pi	de	mok	rá	ci	át	azo
nos	nak	 te	kin	tet	te	 a	 mun	káspa	raszt	 dik	ta	tú	rá	val,	 amely	nek	 szük	sé	ges	sé	gét	 az	 1920as	
évek	vé	gén	 írt	Blumtézisekben	 fej	ti	ki.	Bár	mily	el	lent	mon	dá	sos	nak	 tű	nik	 is,	 ak	ko	ri	ban	
úgy	tar	tot	ta,	hogy	a	pro	le	ta	ri	á	tus	nak	és	a	pa	raszt	ság	nak	har	cot	kel	le	ne	foly	tat	nia	a	bur	zso
á	zia	ellen,	hogy	be	tel	je	sít	se	an	nak	ja	ko	bi	nus	cél	ki	tű	zé	se	it.	Ez	azért	vált	szük	sé	ges	sé,	mert	
a	bur	zso	á	zia	el	árul	ta	job	bik	ön	ma	gát,	meg	ad	ta	ma	gát	a	re	ak	ci	ó	nak	és	vé	gül	a	fa	siz	mus	nak.



11	 Ang	li	á	ban	La	ka	tos	össze	ba	rát	ko	zott	a	ma	gyar	szü	le	té	sű	Arthur	Koestlerrel,	a	hí	res	an	ti	kom	mu	nis	ta	re	gény,	a	
Sö tét ség dél ben szer	ző	jé	vel.
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An	nak	tu	da	tá	ban,	hogy	a	párt	a	pa	raszt	sá	got	kép	vi	se	lő	ma	gyar	né	pi	ek	bal	ol	da	li	cso	port
já	val,	 nem	 pe	dig	 az	 ur	bá	nus	 li	be	rá	li	sok	kal	 kí	ván	 szö	vet	ség	re	 lép	ni,	 La	ka	tos	 Luk	ács	
nézeteit	han	goz	tat	ta	egy	Csécsy	Im	re	könyv	ről	írt	is	mer	te	tő	jé	ben.	Csécsy	Im	re	a	két	vi	lág
há	bo	rú	kö	zöt	ti	idő	szak	bal	ol	da	li	li	be	rá	lis	folyóiratának,	a	Szá za dunknak	volt	a	szer	kesz	tő	je,	
és	a	szá	zad	for	du	lós	re	form	nem	ze	dék	meg	ha	tá	ro	zó	alak	já	nak,	Jászi	Osz	kár	nak	el	kö	te	le	zett	
kö	ve	tő	je.	La	ka	tos	sze	rint	Csécsy,	az	ál	tal,	hogy	Jászi	bur	zsoá	(vagy	citoyen)	ra	di	ka	liz	mu	sát	
pár	tol	ja,	nem	is	me	ri	föl,	hogy	egy	va	ló	ban	prog	resszív	bur	zso	á	zia	csak	úgy	tel	je	sít	he	ti	be	
tör	té	nel	mi	fel	ada	tát,	a	né	pi	de	mok	rá	cia	lét	re	ho	zá	sát,	ha	el	is	me	ri	a	mun	kás	osz	tály	meg	ha
tá	ro	zó	sze	re	pét.

La	ka	tos	sze	rint	Csécsy	kép	te	len	volt	meg	ér	te	ni,	hogy	a	né	pi	de	mok	rá	cia,	mi	ként	a	ja	ko
bi	nu	sok	an	nak	ide	jén,	csu	pán	azért	for	dul	na	erő	szak	hoz,	hogy	örök	re	vé	get	ves	sen	an	nak.	
Ah	hoz,	hogy	Csécsy	(a	Luk	ács	ál	tal	cso	dált)	Thomas	Mannhoz	ha	son	ló	an	le	győz	ze	a	po	li
ti	kai	de	mok	rá	ci	á	nak	a	gaz	da	sá	gi	de	mok	rá	ci	á	ba	va	ló	át	for	dí	tá	sá	val	kap	cso	la	tos	fé	lel	mét,	
ar	ra	 lett	 vol	na	 szük	ség,	 „hogy	 a	 Szov	jet	uni	ó	ban	 ne	 sö tét ség dél bent	 lás	son,	 ha	nem	 a	
citoyen	nagy	di	a	da	lát,	az	iga	zi	em	be	ri	sza	bad	ság	haj	nal	ha	sa	dá	sát,	a	bé	ke	és	de	mok	rá	cia	
tá	ma	szát”	(La	ka	tos	1946a).11

Csécsy	el	uta	sí	tot	ta	az	erő	sza	kot	mint	a	po	li	ti	kai	cé	lok	meg	va	ló	sí	tá	sá	nak	esz	kö	zét,	s	a	
Ra	di	ká	lis	Pár	tot	1945	már	ci	u	sá	ban	a	nem	mar	xis	ta,	de	meg	győ	ző	dé	ses	szo	ci	a	lis	ták	párt
ja	ként	ala	pí	tot	ta	meg	(vö.	Varga	1975:	98–99).	Tud	ván,	hogy	egy	el	ső	sor	ban	ér	tel	mi	sé	gi
ek	ből	ál	ló	párt	nem	sok	eséllyel	in	dul	a	vá	lasz	tá	so	kon,	azt	re	mél	te,	hogy	leg	alább	ki	ad	vá
nya	ik	kal,	a	he	ten	te	meg	je	le	nő	Ha la dással,	és	az	el	mé	le	tibb	 jel	le	gű	Hu sza dik Szá zaddal 
be	fo	lyá	sol	hat	ják	a	köz	vé	le	ményt.	Mi	vel	Jászi	szer	kesz	tet	te	az	1900	és	1919	kö	zött	meg
ha	tá	ro	zó	po	li	ti	kai	és	szo	ci	o	ló	gi	ai	fo	lyó	ira	tot,	az	ere	de	ti	Hu sza dik Szá zadot,	Csécsy	fel	kér
te	Jászit,	hogy	kö	zöl	jön	va	la	mi	lyen	írást	az	új	ra	élesz	tett	lap	ban.

Jászi	esszé	je	a	„Hu sza dik Szá zad: ak	kor	és	most”	cí	met	vi	sel	te,	és	szer	ző	je	gon	do	san	
ügyelt	ar	ra,	hogy	ne	tegyen	sem	mi	fé	le	kri	ti	kai	meg	jegy	zést	a	Szov	jet	uni	ó	val	kap	cso	lat	ban.	
Mind	azo	nál	tal	 el	uta	sí	tot	ta	 a	ma	te	ri	a	lis	ta	 vi	lág	né	ze	tet,	 és	 az	 atom	kor	szak	ban	 a	 val	lá	son	
ala	pu	ló	 mo	rá	lis	 ér	ték	rend	szer	 dön	tő	 fon	tos	sá	gát	 hang	sú	lyoz	ta	 (Litván	 és	 Varga	 1982:	
453–458).	Az	írás	nagy	vi	tát	ka	vart	ma	gyar	ér	tel	mi	sé	gi	kö	rök	ben,	kü	lö	nö	sen	a	kom	mu	nis
ta	ér	tel	mi	sé	gi	ek	kö	ré	ben.	Gimes	Mik	lós,	az	1956os	for	ra	da	lom	ál	do	za	ta,	a	párt	lap	já	ban,	
a Sza bad Népben	tá	mad	ta	Jászit	és	a	Hu sza dik Szá zadot,	La	ka	tos	pe	dig	a	Fo rumban	kö	zölt	
el	mé	le	ti	bí	rá	la	tot.

La	ka	tos	 is	mét	 han	got	 adott	 an	nak	 a	 meg	győ	ző	dé	sé	nek,	 hogy	 egy	 „szi	lárd”	 pol	gá	ri	
át ala	ku	lás	csak	a	mun	kás	ság	és	a	pa	raszt	ság	egye	sü	lé	se	mel	lett,	azok	ve	ze	té	sé	vel	va	ló	sít	ha
tó	meg,	s	ez	egy	olyan	tény,	ír	ta	La	ka	tos,	mely	ről	a	Hu sza dik Szá zad kö	ré	nek	tag	jai	sze
ret	nek	meg	fe	led	kez	ni.	Ez	volt	az	oka	an	nak	is,	hogy	a	bur	zso	á	zia	kép	te	len	volt	szem	be
sze	gül	ni	a	fa	siz	mus	sal,	amit	La	ka	tos,	a	párt	ide	o	ló	gi	á	hoz	al	kal	maz	kod	va,	a	bur	zso	á	zi	á	nak	
a	 fel	emel	ke	dő	mun	kás	ság	 fé	ken	 tar	tá	sá	ra	 irá	nyu	ló	 el	szánt	 pró	bál	ko	zá	sa	ként	 jel	lem	zett.	
Nem	ze	ti	szin	ten	a	mun	kás	osz	tályt,	nem	zet	kö	zi	szin	ten	pe	dig	a	Szov	jet	uni	ót	 te	kin	tet	te	a	
fa	siz	mus	el	le	ni	harc	ve	ze	tő	jé	nek	(Lakatos	1947a:	316–318).	La	ka	tos	ugya	ne	zen	esz	mei	
bűn	el	kö	ve	té	sé	vel	vá	dol	ta	Jászit	is.	Ér	ve	lé	sét	az	zal	tá	masz	tot	ta	alá,	hogy	Jászi,	cik	ké	ben	
óva	tos	ság	ra	int	a	ré	gi	és az új dog	mák	iránt.	„Ma	gya	rul,	[ír	ja	La	ka	tos]	harc	a	re	ak	ció	és	a	
bol	se	viz	mus	el	len.”	A	párt	1949ben	ha	tá	ro	zott	úgy,	hogy	be	tilt	ja	a	Hu sza dik Szá zadot és 
a	Ra	di	ká	lis	Pár	tot.

Ek	kor	ra	azon	ban	La	ka	tos	már	el	tá	vo	lo	dott	Luk	ács	tól,	rész	ben	azért,	mert	nem	tartotta	
elég	har	cos	nak,	de	azért	 is,	mert	 szem	be	ke	rült	Szi	ge	ti	vel,	 a	mes	ter	 ak	ko	ri	 leg	ki	tű	nőbb	 ta 
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	nít	vá	nyá	val.	A	né	zet	el	té	rés	in	kább	sze	mé	lyes	jel	le	gű	volt,	mint	el	mé	le	ti.	La	ka	tos	Im	re	és	
Ré	vész	Éva	há	zas	sá	ga,	ko	ráb	bi	kap	cso	la	tuk	hoz	ha	son	ló	an,	sok	konf	lik	tus	sal	volt	meg	ter
hel	ve.	Még	há	zas	ság	kö	tés	ük	évé	ben,	1947ben	el	vál	tak,	s	Ré	vész	Éva	hoz	zá	ment	Szi	ge	ti
hez	 (Vajda	1997;	Szigeti	1997).	La	ka	tos	 so	ha	nem	he	ver	te	ki	 tel	je	sen,	hogy	el	hagy	ták.	
Ba	lázs	Tiborné	sze	rint,	aki	nek	La	ka	tos	ki	tar	tó	an	ud	va	rolt,	„ez	egy	na	gyon	csú	nya	ügy	volt.	
Ré	vész	és	Szi	ge	ti	hosszú	időn	ke	resz	tül	ha	zud	tak	ne	ki,	úgy	érez	te,	el	árul	ták,	azt	hi	szem,	a	
vá	lás	na	gyon	meg	vi	sel	te,	so	ká	ig	sem	mi	más	ról	nem	be	szélt”	(Balázs	1997).	Ez	ma	gya	ráz
za	a	nők	höz	va	ló	ké	sőb	bi	ci	ni	kus	vi	szo	nyát,	és	azt	is,	hogy	si	et	ve	csat	la	ko	zott	a	Luk	ácsot	
nyíl	tan	 tá	ma	dó	Ki	rály	 Ist	ván	hoz.	„Az	Ope	ra	Ká	vé	ház	ban	1947	vé	gén	meg	szer	vez	tük	a	
Va ló ság cí	mű	fo	lyó	irat	kö	ré	nek	ta	lál	ko	zó	ját,	s	vi	tá	ba	száll	tunk	[La	ka	tos,	Sza	bó	Ár	pád	és	
én]	Luk	ács	ide	o	ló	gi	á	já	val”	(Ki	rály	1981:	7;	lásd	még	Szerdahelyi	1988:	210–211).

A	cso	port	„bű	ne”	az	volt,	hogy	meg	tá	mad	ták	Luk	ácsot,	mi	e	lőtt	a	Párt	ezt	meg	en	ged	te	
vol	na.	Szó	be	li	meg	ro	vást	 kap	tak	Kál	lai	Gyu	lá	tól,	 aki	 a	kul	tú	rá	ért	 fe	le	lős	 funk	ci	o	ná	ri	us	
volt.	Ki	rály	tól	el	té	rő	en	azon	ban	La	ka	tost	hi	de	gen	hagy	ták	az	iro	dal	mi	kér	dé	sek.

Az	Eöt	vöskol	lé	gi	um	szét	ve	ré	se

1947–1948ban	a	párt	meg	bí	zá	sá	ból	az	Eöt	vöskol	lé	gi	um	tönk	re	té	tel	ének	szen	tel	te	ide	jét.	
A	kol	lé	gi	um	nem	csak	nyíl	tan	val	lott	elit	iz	mu	sa	mi	att	vált	a	kom	mu	nis	ták	cél	táb	lá	já	vá,	
ha	nem	azért	is,	mert	ha	gyo	má	nyos	szel	le	mi	sza	bad	sá	ga	mi	att	nem	vált	vol	na	sa	ját	aka	ra
tá	ból	 a	 po	li	ti	kai	 ne	ve	lés	 in	téz	mé	nyé	vé.	 Er	re	 a	 cél	ra	 al	kal	ma	sabb	 volt	 a	 ke	vés	bé	 nagy	
ha	gyo	má	nyú	Győrffy	Kol	lé	gi	um.	Ez	utób	bit	1940ben	ala	pí	tot	ták,	hall	ga	tói	kö	re	több	nyi
re	pa	raszt	szár	ma	zá	sú	volt.	Az	il	le	gá	lis	kom	mu	nis	ta	párt	tal	szo	ros	kap	cso	lat	ban	lé	vő	bal	ol
da	li	 di	á	kok	 egy	 szi	lárd	 cso	port	ja	 a	 kez	de	tek	től	 fog	va	 dön	tő	 be	fo	lyás	sal	 ren	del	ke	zett	
(Hegedüs	1988:	46).	He	ge	düs	And	rás	ko	ráb	bi	ak	ti	vis	ta	el	mon	dá	sa	alap	ján	„Volt	egy	kom
mu	nis	ta	mag,	elég	gé	militáns,	meg	je	le	né	si	for	má	já	ban	erő	sza	kos,	amely	bi	zo	nyos	mér	té
kig	–	meg	kell	mon	da	ni	–	ter	ro	ri	zál	ta	a	kol	lé	gi	um	tag	sá	gát”	(He	ge	düs	1989:	47).	A	Kol	lé
gi	um	nak	a	né	met	meg	szál	lás	ide	je	alatt	be	kel	lett	zár	nia,	de	a	há	bo	rú	után	új	ra	in	dult,	és	a	
po	li	ti	kai	ká	der	kép	zés	in	téz	mé	nyé	vé	vált.

Ahogy	 a	 kom	mu	nis	ta	 párt	 a	 há	bo	rú	 után	 el	ha	tá	roz	ta,	 hogy	meg	sem	mi	sí	ti	 el	ső	 szá	mú	
el	len	fe	lét,	a	Kis	gaz	da	pár	tot,	úgy	el	ha	tá	roz	ta	azt	is,	hogy	be	zá	rat	ja	a	Győrffy	Kol	lé	gi	um	leg
főbb	ri	vá	li	sát,	az	Eöt	vöskol	lé	gi	u	mot.	A	Párt	ve	ze	té	se	La	ka	tos	ra	bíz	ta	a	fel	for	ga	tás	fel	ada	tát,	
aki	ezt	ír	ta	a	Va ló ságban:	„a	mar	xis	ták	mun	ka	te	rü	le	te	ed	dig	a	mun	kás	ott	hon	ok	ra	kor	lá	to	zó
dott,	most	rob	ba	nás	sze	rű	en	ki	ter	jedt	az	egész	or	szág	ra,	és	így	az	egye	te	mek	re,	a	tu	do	má	nyos	
in	té	ze	tek	re”	(La	ka	tos	1946b).	Mi	vel	mind	a	Köz	ok	ta	tás	ügyi	Mi	nisz	té	ri	um	ban,	mind	a	Párt
köz	pont	ban	fel	ső	ok	ta	tá	si	ügyek	kel	fog	lal	ko	zott,	a	leg	meg	fe	le	lőbb	sze	mély	volt	az	Eöt	vös
kol	lé	gi	um	ban	már	ré	gebb	óta	szer	ve	ző	dő	kom	mu	nis	ta	„frak	ció”	ve	ze	té	sé	re.	Révai	Jó	zsef,	a	
párt	kul	tu	rá	lis	dön	tés	ho	zó	ja,	nyo	mást	gya	ko	rolt	Keresztury	De	zső	re,	aki	1945	óta	töl	töt	te	be	
a	kol	lé	gi	um	igaz	ga	tói	poszt	ját,	hogy	La	ka	tos	ku	ta	tói	ösz	tön	dí	jat	kap	jon.	„A	kom	mu	nis	ta	párt	
rám	eről	tet	te	őt	[La	ka	tost],	mi	kor	je	lent	ke	zett	a	kol	lé	gi	um	ba”	(Keresztury	1992).

Keresztury	fi	gyel	mez	tet	te	La	ka	tost,	hogy	a	töb	bi	di	ák	sok	kal	fi	a	ta	labb	ná	la,	de	ez	zel	nem	
si	ke	rült	el	ked	vet	le	ní	te	ni.	Ha	tá	ro	zott	kom	mu	nis	ta	ként	nem	szán	dé	koz	ta	vissza	von	ni	je	lent
ke	zé	sét,	vé	gül	Keresztury,	érez	ve	a	rá	ne	he	ze	dő	nyo	mást,	fe	lül	ke	re	ke	dett	el	len	szen	vén.	A	koc
ka	ez	zel	el	volt	vet	ve:	„La	ka	tos	Im	re	meg	je	le	né	se	lett	a	kol	lé	gi	um	vé	gé	nek	kez	de	te.	Pon	to
sab	ban	a	rom	lás	jel	ké	pe	volt	ő;	ná	la	na	gyobb	ha	tal	mak	esz	kö	ze”	(Keresztury	1989:	67).

La	ka	tost	a	kol	lé	gi	um	tag	jai	„Mefisztónak”	vagy	„som	poly	gó	far	kas	nak”	ne	vez	ték	(Fo
dor	1991:	186,	343).	Hiú	re	mé	nye	ket	táp	lál	va	az	iránt,	hogy	a	baj	el	ke	rül	he	tő,	Keresztury	
igye	ke	zett	a	kom	mu	nis	tá	kat	Ma	gyar	or	szág	há	bo	rú	utá	ni	tör	té	nel	mé	nek	jo	gos	és	tisz	te	let	re	
mél	tó	sze	rep	lő	i	ként	ke	zel	ni.	Nem	ha	bo	zott	pél	dá	ul	a	két	nagy	ha	tá	sú	elő	adót,	Luk	ácsot	és	
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Révait	meg	hív	ni	a	kol	lé	gi	um	ba.	Haj	lan	dó	volt	ar	ra	is,	hogy	több	po	li	ti	kai	kur	zust	il	lesszen	
a	tan	me	net	be,	de	ter	mé	sze	te	sen	nem	annyit,	amennyit	Révai	akart,	aki	a	szo	ci	a	liz	mus	épí
té	se	ér	de	ké	ben	a	„ke	mény	de	mok	ra	ták”	ki	ne	ve	lé	sét	te	kin	tet	te	a	ma	gyar	fel	ső	ok	ta	tá	si	in	téz
mé	nyek	fel	ada	tá	nak,	amint	az	a	Győrffy	Kol	lé	gi	um	ban	és	a	fris	sen	(1946)	ala	kult	Né	pi	Kol
lé	gi	u	mok	Or	szá	gos	Szö	vet	sé	gé	nek	(NÉKOSZ)	ke	re	tei	kö	zött	tör	tént	(Keresztury	1989:	79).

Keresztury	az	Eöt	vöskol	lé	gi	um	igaz	ga	tó	ja	ként	és	köz	ok	ta	tás	ügyi	mi	nisz	ter	ként	egya
ránt	bé	kü	lé	keny	gesz	tu	so	kat	tett.	Eze	ket	La	ka	tos	és	a	kom	mu	nis	ták	a	gyön	ge	ség	je	lé	nek	
tar	tot	ták.	Ezért	fel	ké	szül	tek	kam	pá	nyuk	el	in	dí	tá	sá	ra.	A	Va ló ság 1947. feb	ru	á	ri	szá	má	ban	
je	lent	meg	La	ka	tos	„Eöt	vös	Collegium	–	Győrffy	Kol	lé	gi	um	(Az	Eöt	vös	Collegium	a	mér
le	gen)”	bal	jós	la	tú	cí	met	vi	se	lő	írá	sa,	mely	ben	saj	ná	la	tát	fe	jez	te	ki	az	Eöt	vös	és	a	Győrffy
kollégium	kö	zöt	ti	„ba	rá	ti	együtt	mű	kö	dés”	hi	á	nya	mi	att,	és	egy	ér	tel	mű	en	az	előb	bit	hi	báz
tat	ta	a	hely	ze	tért.	Nézetei	sze	rint	a	fő	aka	dályt	az	Eöt	vöskol	lé	gi	um	apo	li	ti	kus	ha	gyo	má
nya	okoz	ta.	La	ka	tos	sze	rint	ez	el	len	sé	ges	el	szi	ge	te	lő	dés	hez	ve	ze	tett	az	Eöt	vöskollégium	
tag	ja	i	nak	kö	ré	ben.	Hí	res	„kri	ti	kai	szel	le	mük”	nem	kész	tet	te	őket	cse	lek	vés	re	Ma	gyar	or
szág	füg	get	len	sé	gé	nek	meg	őr	zé	se	ér	de	ké	ben.	La	ka	tos	ezt	nem	tar	tot	ta	meg	le	pő	nek,	hi	szen	
a	 túl	nyo	mó	részt	 pol	gá	ri	 hall	ga	tó	ság	 szá	má	ra	 a	 kri	ti	kai	 szel	lem	 a	 fe	u	dá	lis	 arisz	tok	rá	cia	
el	le	ni	osz	tály	harc	esz	kö	ze	volt,	és	ne	mi	gen	volt	al	kal	mas	a	fa	sisz	ták	el	len,	akik	tu	laj	don
kép	pen	a	mun	kás	osz	tály	pol	gá	ri	el	len	sé	gei	vol	tak	(La	ka	tos	1947b:	280–291).

A	ko	ra	be	li	Eöt	vöskollégium	ke	vés	sé	lát	szott	tu	do	má	sul	ven	ni	az	ép	pen	fo	lya	mat	ban	
lé	vő	po	li	ti	kai	és	tár	sa	dal	mi	vál	to	zá	so	kat,	ál	lí	tot	ta	La	ka	tos.	Re	ak	ci	ós	tag	jai	gya	nak	vás	sal	
te	kin	tet	tek	a	né	pi	de	mok	rá	ci	á	ra,	és	nem	vet	ték	fi	gye	lem	be,	hogy	az	iro	da	lom	és	a	mű	vé
sze	tek	he	lyett	a	tár	sa	da	lom	és	ter	mé	szet	tu	do	mány	ok	ke	rül	tek	az	ér	dek	lő	dés	közép	pont	já
ba.	Saj	ná	la	tos	–	vél	te	La	ka	tos	–,	hogy	még	mind	ig	ele	fánt	csont	tor	nyuk	ma	gá	nyá	ba	zár
kóz	nak,	mi	köz	ben	„az	if	jú	ság	él	csa	pa	ta	utat	ta	lál	a	de	mok	rá	cia	fe	lé,	a	köz	éle	ti	te	vé	keny	ség	
felé”	(La	ka	tos	1947b:	296).	Ezen	él	csa	pat	tag	jai,	ter	mé	sze	te	sen,	re	mény	ked	ve	te	kin	tet	tek	
a	Győrffy	Kol	lé	gi	um	ra,	amely	a	pol	gá	ri	esz	mék	től	füg	get	len,	mun	kás	és	pa	raszt	szár	ma
zá	sú	ér	tel	mi	ség	ne	ve	lé	sé	nek	in	téz	mé	nye	volt.	Még	mind	ig	nincs	ké	ső	az	Eöt	vöskollégium	
szá	má	ra	a	tör	té	nel	mi	ne	ve	lé	si	fel	adat	ban	va	ló	együtt	mű	kö	dés	hez,	ál	lí	tot	ta	La	ka	tos,	de	a	
kollégium	nap	jai	meg	vol	tak	szám	lál	va.

La	ka	tos	nem	ha	gyott	két	sé	get	afe	lől,	hogy	az	Eöt	vöskollégium	po	li	ti	kai	irány	vál	tá	sá
nak	leg	főbb	aka	dá	lya	Keresztury	De	zső	volt,	aki	a	kon	zer	va	tív	li	be	rá	li	so	kat,	mint	Szé	che
nyi	és	De	ák	Fe	renc	tar	tot	ta	a	nem	zet	hő	se	i	nek,	és	ez	zel	össz	hang	ban,	nem	is	mer	te	el,	hogy	
a	po	li	ti	kai	ra	di	ká	li	sok,	mint	Kos	suth	La	jos,	Pe	tő	fi	Sán	dor	és	Ady	End	re	sok	kal	na	gyobb	
ál	do	za	to	kat	hoz	tak.	Egy	ilyen	igaz	ga	tó	tól	nem	vár	ha	tó,	hogy	az	Eöt	vöskollégiumot	a	„né
pi	de	mok	rá	cia	bás	tyá	já	vá”	ala	kít	sa,	von	ta	le	a	kon	zek	ven	ci	á	kat	La	ka	tos.	S	ha	Keresztury	
De	zső	ben	nincs	annyi	kész	ség	a	vál	toz	ta	tás	ra,	mint	né	hány	előd	jé	ben	volt,	nagy	a	va	ló	szí
nű	sé	ge	an	nak,	hogy	ő	lesz	a	kol	lé	gi	um	utol só igaz	ga	tó	ja	(La	ka	tos	1947b:	311).

Vád	ló	ja	 iránt	 ér	zett	 el	len	szen	ve	 és	nö	vek	vő	 sze	mé	lyes	 ag	go	dal	mai	mi	att	Keresztury	
nem	vá	la	szolt	La	ka	tos	cik	ké	re.	Ezt	az	Eöt	vöskol	lé	gis	ták	egy	cso	port	ja	tet	te	meg	he	lyet	te,	
akik	ma	guk	is	a	kom	mu	nis	ta	frak	ció	tag	jai	vol	tak.	Na	iv	mó	don,	kü	lönkü	lön	igye	kez	tek	
cá	fol	ni	La	ka	tos	min	den	egyes	vád	pont	ját.	Egy	sze	rű	en	nem	igaz,	ír	ták	vé	de	ke	zés	kép	pen,	
hogy	az	Eöt	vöskol	lé	gis	ták	nem	tet	tek	sem	mit	Ma	gyar	or	szág	sza	bad	sá	gá	ért.	Di	á	kok	és	a	
ka	ri	ok	ta	tók	egya	ránt	csat	la	koz	tak	az	el	len	ál	lá	si	moz	ga	lom	hoz,	né	há	nyan	még	fegy	ve	res	
har	cot	is	foly	tat	tak	a	né	me	tek	el	len.	Nem	igaz,	hogy	Keresztury	a	né	pi	de	mok	rá	cia	el	len	
agi	tált,	vagy	le	ala	cso	nyí	tot	ta	vol	na	Ady	ér	de	me	it.	To	váb	bá,	a	kol	lé	gi	um	a	kö	zelmúlt	ban	
in	dí	tott	 újabb	 tár	sa	da	lom	tu	do	má	nyi	 té	má	jú	 kur	zu	so	kat.	A	 di	á	kok	 be	fe	je	zés	kép	pen	 azt	
írták,	hogy	tel	je	sen	tisz	tá	ban	van	nak	az	zal,	hogy	a	kor	a	vál	to	zá	sok	ko	ra,	és	hogy	egy	új	
tár	sa	da	lom	van	ki	ala	ku	ló	ban.	Az	ő	fel	ada	tuk	az,	hogy	a	tár	sa	dal	mi	va	ló	sá	got,	elő	de	ik	hez	
ha	son	ló	an,	„a	tu	dás	sze	re	te	té	vel,	a	ha	la	dás	irá	nyá	ban,	a	nép	szá	má	ra”	ra	gad	ják	meg	(Eöt
vös	Collegium	If	jú	sá	ga	1947).



12	 Fo	dor	And	rás	le	nyű	gö	ző	en	kö	ve	ti	nyo	mon	nap	ló	já	ban,	ho	gyan	nyo	mult	be	a	po	li	ti	ka	a	kol	lé	gi	um	éle	té	be,	
ho	gyan	tet	ték	tönk	re	az	em	be	rek	éle	tét	a	ké	ső	éj	sza	ká	ba	nyú	ló	kö	te	le	ző	kri	ti	ka–ön	kri	ti	kagyű	lé	sek.	Ugya	nak
kor	rop	pant	ér	de	kes,	hogy	La	ka	tos	tu	dott	hu	mo	ri	zál	ni	a	kom	mu	niz	mus	és	a	párt	kap	csán.	Fo	dor	ír	ja	nap	ló	já
ban,	hogy	1947ben	egy	gó	lya	nyú	zás	al	kal	má	val	az	egyik	diák	a	következő	egyen	let	rend	szert	írta	a	táb	lá	ra:

PDP = SZAR =MKP =KMP + 180° – FKI(FDP +MFP +MKP +KNT +DNP) = 0.
„Old	ja	föl	a	zá	ró	je	let!”

uta	sít	La	ka	tos	Im	re	–	ír	ta	Fo	dor	(Fo	dor	1991).
Cson	gor	Bar	na	bás	még	ma	is	ne	vet	ve	me	sé	li,	hogy	egy	kol	lé	gi	u	mi	ka	ba	ré	al	kal	má	val	egy	di	ák,	aki	Pais	

De	zsőt	je	le	ní	tet	te	meg,	pa	nasz	ko	dott,	hogy	a	di	á	kok	nem	ta	nul	nak,	lóg	nak	stb.	Ek	kor	La	ka	tos	be	lé	pett	a	szín
pad	ra,	és	ki	je	len	tet	te,	hogy	„a	meg	fe	le	lő	em	ber	nek	szól	a	pro	fesszor,	mert	én	va	gyok	a	Párt	De	nun	ci	á	lá	si	
Osz	tá	lyá	nak	a	ve	ze	tő	je!”	(Csongor	1997).

13	 Az	az	ok	irat,	amely	a	Ma	gyar	Nem	ze	ti	Ar	chí	vum	azon	ré	szé	ben	ta	lál	ha	tó,	ahol	a	Ma	gyar	Szo	ci	a	lis	ta	Mun
kás	párt	 ira	ta	it	őr	zik,	a	Bi	zott	ság	nak	a	fe	gyel	mi	ki	hall	ga	tás	kor	ho	zott	dön	té	sét	 tar	tal	maz	za.	A	ki	hall	ga	tás	a	
Ro	mán	Kom	mu	nis	ta	Párt	La	ka	tos	és	Soós	Le	ven	te	el	len	fel	ho	zott	vád	ja	i	val	fog	lal	ko	zott,	me	lyek	Izsák	Éva	
öngyil	kos	sá	gá	nak	elő	idé	zé	sé	ben	ját	szott	sze	re	pü	kön	ala	pul	tak.	Az	ilyen	ok	irat	ok,	a	kü	lön	le	ges	ese	te	ket	ki	vé
ve,	csak	30	év	vel	a	vád	lott	ha	lá	la	után	vál	nak	hoz	zá	fér	he	tő	vé.	Ezt	az	ok	ira	tot	ZimánIzsák	Má	ria	sze	rez	te	
meg	és	ad	ta	át	Dr.	Jancis	Long	pszi	cho	ló	gus	nak,	aki	szin	tén	La	ka	tos	ku	ta	tó.	Dr.	Long	szí	ves	en	ge	dé	lyé	vel	
volt	al	kal	mam	meg	te	kin	te	ni	az	ok	ira	tot.

14	 Ed	dig	 nem	 si	ke	rült	 egy	ér	tel	mű	en	 tisz	táz	ni,	mi	 tör	tént	Moszk	vá	ban.	Van,	 aki	 úgy	 tud	ja,	 hogy	 a	Köz	pon	ti	
Ve	ze	tő	sé	gi	tag,	Kos	sa	Ist	ván	lá	nyá	val	ke	rült	konf	lik	tus	ba,	és	van,	aki	sze	rint	egy	ro	mán	kom	mu	nis	ta	föl	is
mer	te	La	ka	tost,	és	ő	je	len	tet	te	fel	Izsák	Éva	mi	att.	A	KEBdokumentum	a	ro	mán	KEB	ké	ré	sé	re	hi	vat	ko	zik	a	
vizs	gá	lat	kez	de	mé	nye	zé	se	it	il	le	tő	en.	Egyéb	ként	több	mint	va	ló	szí	nű,	hogy	e	KEBdokumentumnak	nem	volt	
előz	mé	nye.	A	KEB	fel	ada	ta	volt	ki	zár	ni	a	párt	ta	go	kat	va	la	mi	lyen	ürüggyel,	hogy	ami	kor	az	ÁVH	el	vi	szi	őket,	
már	ne	legyenek	tag	jai	a	párt	nak.	A	KEB	do	ku	men	tum	em	lí	ti	Soós	Le	ven	tét	és	az	Izsák	Éva	gyil	kos	sá	got.	
Soós	Le	ven	te	sze	mé	lyes	köz	lé	se	sze	rint	sem	mi	előz	mé	nye	nem	volt	az	áp	ri	lis	20i	dön	tés	nek,	va	gyis	nem	
vol	tak	ko	ráb	ban	be	idéz	ve,	ki	hall	gat	va.
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A	kol	lé	gis	ták	bal	sze	ren	csé	jé	re	a	vi	ta	nem	az	esz	mék,	ha	nem	a	ha	ta	lom	szint	jén	zaj	lott,	
a	 ha	ta	lom	pe	dig	 1948ra	már	 olyan	 em	be	rek	ke	zé	ben	volt,	mint	La	ka	tos	 és	Révai.	Ők	
mind	ket	ten	olyan	nyo	mást	gya	ko	rol	tak	Kereszturyra,	hogy	az	re	mény	vesz	tet	ten	le	mon	dott	
poszt	já	ról.	Utó	da	a	sok	kal	al	kal	maz	ko	dóbb	Lutter	Ti	bor	lett,	aki	az	ÁVH	tol	má	csa	volt	a	
Stan	dardper	ben	 (La	ka	tos	egyéb	ként	 ró	la	 is	ké	szí	tett	 je	len	té	se	ket	 [vö.	Vajda	1997]).	Az	
ÁVH	ké	szí	tett	 egy	 hát	tér	ta	nul	mányt	 ró	la	 a	meg	bí	zás	 előtt.	 Eb	ben	Lutter	meg	le	he	tő	sen	
ne	ga	tív	fi	gu	ra	ként	je	lent	meg.	A	Lutterperiódus	alatt	a	kol	lé	gi	um	szá	mos	„mun	kás	ká	dert”	
vett	föl.	Olyan	is	elő	for	dul	ha	tott	már,	hogy	egy	sal	gó	tar	já	ni	bá	nyász	csa	lád	ból	szár	ma	zó	
ifjú	le	fa	sisz	táz	za	La	tor	Lász	lót,	mert	ver	sei	nem	a	mun	ká	sok	ról	szól	tak.	Keresztury	le	mon
dá	sá	nak	egyéb	ként	ek	kor	már	nem	volt	kü	lö	nö	sebb	je	len	tő	sé	ge,	mert	nem	sok	kal	ké	sőbb,	
1950ben	Révai	fel	osz	lat	ta	a	kol	lé	gi	u	mot	is	és	a	NÉKOSZt	is,	ez	utób	bit	az	zal	az	in	dok
kal,	hogy	titoistává	vált.	Keresztury	so	ha	nem	bo	csá	tott	meg	La	ka	tos	nak.	„Fel	for	gat	ta	a	
kol	lé	gi	u	mot,	és	el	ér	te,	hogy	becsukják	kapuit”	–	mond	ta	(Keresztury	1992).12

Az	in	ter	ná	lás

La	ka	tos	1947ben	dok	to	rált.	Te	vé	keny	sé	gé	nek	ju	tal	ma	ként	pe	dig	ta	nul	má	nyi	ösz	tön	dí	jat	
ka	pott	Moszk	vá	ba,	hogy	az	el	mé	le	ti	fi	zi	ka	te	rü	le	tén	foly	tas	sa	ta	nul	má	nya	it.	Lukácsy	Sán
dor	el	mon	dá	sa	sze	rint	La	ka	tos	Moszk	vá	ban	sem	ha	gyott	fel	mód	sze	re	i	vel	(Lukácsy1992).	
Itt	 egy	 ro	mán	 kom	mu	nis	ta	 be	árul	ta	 Izsák	Éva	 ha	lá	lá	nak	 elő	idé	zé	sé	ben	 ját	szott	 sze	re	pe	
mi	att.	Ezért	a	szov	jet	rend	őr	ség	őri	zet	be	vet	te.	La	ka	tos	az	zal	ma	gya	ráz	ta	rö	vid	le	tar	tóz	ta
tá	sát,	hogy	bi	zo	nyos	„kel	le	met	len	kér	dé	se	ket”	ve	tett	fel	(vö.	Vajda	és	Vajda	1992;	Szabó	
1992),	de	a	Párt	Köz	pon	ti	El	len	őr	zé	si	Bi	zott	sá	gá	nak	hi	va	ta	los	do	ku	men	tu	mai	sze	rint	„sö
tét	múlt	ja	és	hely	te	len	vi	sel	ke	dé	se”13	mi	att	ren	del	ték	ha	za	1949	au	gusz	tu	sá	ban.14

Bu	da	pes	ten	még	több	meg	ráz	kód	ta	tás	várt	La	ka	tos	ra;	1950.	áp	ri	lis	20án	a	Köz	pon	ti	
El	len	őr	zé	si	Bi	zott	ság	ki	zár	ta	a	párt	ból.	Még	azon	az	éj	je	len	őri	zet	be	vet	te	az	ÁVH,	az	zal	



15	 La	ka	tos	ak	ko	ri	ban	Lutter	Tiboréknál	la	kott.	Lutter	Éva	vissza	em	lé	ke	zé	se	a	le	tar	tóz	ta	tás	éj	je	lé	re:	„Há	rom	au	tó	
volt.	El	vit	ték,	és	a	szo	bá	ját	fel	dúl	va	hagy	ták.	Más	nap	be	men	tem	a	szo	bá	ba,	köny	vek	és	fo	tók	vol	tak	a	pad	lón	
szét	szór	va,	még	a	mat	ra	cát	is	fel	vág	ták.	Ren	ge	teg	fo	tó	volt	egy	nő	ről,	és	az	apám	el	mond	ta,	hogy	az	Im	re	el	ső	
fe	le	sé	ge	[i.	e.	Ré	vész	Éva]”	(Lutter	1997).

16	 Vö.	Sza	bol	csi	1997.	Lutter	Ti	bor	lá	nya,	Éva	el	mond	ta:	elő	for	dult,	hogy	egy	Révaikönyv	mar	gó	ján	becs	mér
lő	mon	da	to	kat	 ta	lált	 La	ka	tos	 kéz	írá	sá	val	 (Lutter	 1997).	 Szi	ge	ti	 Jó	zsef	 ki	je	len	tet	te,	 hogy	 „Révai	 gyű	löl	te	
La	ka	tost”	(Szi	ge	ti	1997).	Ba	lázs	Tiborné	el	mond	ta,	hogy	La	ka	tos	egy	szer	ar	ról	szá	molt	be	ne	ki,	„hogy	Révai	
na	gyon	mér	ges	rá,	mi	vel	tár	sa	ság	ban	»hü	lyé	nek«	ne	vez	te”	(Ba	lázs	1997).	La	ka	tos	nem	ok	nél	kül	hit	te,	hogy	
Révai	a	bu	kás	fe	lé	tart.

17	 Vö.	Szi	ge	ti	1997;	Szer	da	he	lyi	1997;	Erki	1997;	Vá	sár	he	lyi	1997;	Mol	nár	1997.	Mol	nár,	aki	ké	sőbb	Ru	das	
lá	nyát	vet	te	fe	le	sé	gül,	em	lék	szik	ar	ra,	hogy	ak	ko	ri	ban	La	ka	tos	sok	időt	töl	tött	apó	sá	nál.	Heller	Ág	nes	em	lé	kei	
sze	rint	La	ka	tos	mond	ta,	hogy	se	gí	tett	Ru	das	nak.	Vá	sár	he	lyi	Mik	lós	is	úgy	em	lék	szik,	hogy	La	ka	tos	köz	re
mű	kö	dött	eb	ben:	„Luk	ács	túl	job	bos	volt”	La	ka	tos	nak	(Vásárhelyi	1997).

18	 Zoltai	Dé	nes	esz	té	ta,	ko	ráb	bi	Luk	ácsta	nít	vány	alá	tá	maszt	ja	Zsámboki	be	szá	mo	ló	ját:	„Volt	egy	nagy	asz	tal	
[az	Eöt	vöskol	lé	gi	um	könyv	tá	rá	ban]	te	le	pa	kol	va	gya	kor	la	ti	lag	min	den	nel,	amit	Révai	va	la	ha	írt,	egy	ér	tel	mű	
volt,	hogy	va	la	ki	fel	jegy	zé	se	ket	ké	szí	tett.	Ott	he	vert	a	Fo rum egy	pél	dá	nya,	ben	ne	egy	hosszú	cikk,	me	lyet	
Révai	 írt	 a	 né	pi	 de	mok	rá	cia	 ter	mé	sze	té	ről.	A	 cikk	 sű	rűn	 alá	 volt	 húz	va,	 és	 a	mar	gón	»uszály	po	li	ti	ka«	 és	
ha	son	ló	meg	jegy	zé	sek	vol	tak	ol	vas	ha	tók.	Ez	az	a	cikk,	mely	ben	ar	ról	írt,	hogy	mi	ként	le	het	a	bur	zsoá	de	mok
rá	cia	és	a	pro	le	tár	dik	ta	tú	ra	utá	ni	har	ma	dik	alak	zat.	Nem	so	ká	ig	időz	tem,	de	meg	kér	dez	tem	Szi	ge	tit,	hogy	ki	
dol	go	zott	a	könyv	tár	ban,	és	ő	azt	vá	la	szol	ta,	La	ka	tos.	Mi	kor	el	mond	tam	ne	ki,	mit	lát	tam,	sut	tog	ni	kez	dett,	és	
ar	ra	kért,	sze	rez	zem	meg	a	Fo rumnak	azt	a	pél	dá	nyát.	Nem	akar	ta,	hogy	va	la	ki	meg	lás	sa,	hogy	ő	ve	szi	el	a	
fo	lyó	ira	tot.	Így	az	tán	én	vit	tem	oda	ne	ki,	de	ad	dig	ra	a	meg	jegy	zé	se	ket	va	la	ki	ki	ra	dí	roz	ta.	Még	is	ész	re	le	he	tett	
ven	ni,	hol	vol	tak.	Szi	ge	ti	na	gyí	tót	vett	elő,	és	a	pa	pír	be	nyo	mó	dá	sa	i	ból	pró	bál	ta	meg	ál	la	pí	ta	ni,	hogy	mi	le	he
tett	oda	ír	va.	»Se	baj	[mond	ta],	majd	meg	ké	rem	a	Bródy	Fe	rit	hogy	ké	szít	sen	fény	ké	pet	ró	la.«	Mi	kor	el	hagy
tam	a	szo	bá	ját,	elő	ször	meg	néz	te,	hogy	nincse	sen	ki	a	fo	lyo	són.	Ez	1949	au	gusz	tu	sá	ban	tör	tént.	Nem	sok	kal	
szep	tem	ber	után	fel	hí	vást	kap	tam,	hogy	je	len	jek	meg	az	ÁVH	egy	tag	ja	előtt,	aki	La	ka	tos	ról	kér	de	zett,	és	
leg	na	gyobb	 meg	le	pe	té	sem	re	 ar	ról,	 amit	 a	 könyv	tár	ban	 lát	tam.	 Vé	gül	 azt	 az	 uta	sí	tást	 kap	tam,	 hogy	 ne	
beszéljek	senkivel	erről		a	tár	gya	lá	sig.	Eb	ből	ar	ra	kö	vet	kez	tet	tem,	hogy	lesz	majd	egy	La	ka	tosper,	amely	re	
azon	ban	nem	ke	rült	sor”	(Zoltai	1997).	Vá	sár	he	lyi	Mik	lós:	„La	ka	tos	fe	le	lős	ség	re	akar	ta	von	ni	Révait	[i.	e.,	a	
né	pi	de	mok	rá	cia	gon	do	la	tát]”	(Vá	sár	he	lyi	1997).

19	 Sza	bol	csi	Mik	lós,	Vá	sár	he	lyi	Mik	lós	és	Nagy	Pé	ter	úgy	tud	ja,	hogy	terv	be	volt	vé	ve	egy	Révaiper,	de	azt	nem	
tud	ják,	mi	ért	fúj	ták	le.	La	ka	tos	Ki	rály	nak	tett	köz	lé	se	sze	rint,	az	ÁVHs	tiszt	kö	zöl	te	ve	le,	hogy	nem	lesz	Révai
per,	s	hoz	zá	tet	te:	„egy	ilyen	iz	gá	ga	ala	kot,	mint	ma	ga,	aki	rá	adá	sul	túl	so	kat	tud,	jobb,	ha	bent	tart	juk”		(Ki	rály	
1989).	Az	tud	ha	tó	a	do	ku	men	tu	mok	alap	ján,	hogy	La	ka	tost	1950.	április	20án	tar	tóz	tat	ta	le	az	ÁVH.
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az	in	dok	kal,	hogy	La	ka	tos	„ál	lam	el	le	nes	po	li	ti	kai	te	vé	keny	sé	get	foly	tat”15	(Maier	1956:	
24).	Leg	aláb	bis	ez	is	egy	le	het	sé	ges	meg	fo	gal	ma	zás	volt.	Rá	ko	si	Má	tyás	mi	nisz	ter	el	nö	ki	
ál	lam	tit	ká	ra,	Láz	ár	György	(Lám	Leó)	egy	al	ka	lom	mal	más	okot	je	lölt	meg	a	Luk	ácsta
nít	vány	Heller	Ág	nes	nek.	Heller	vissza	em	lé	ke	zé	se	sze	rint	Láz	ár	és	La	ka	tos	„biz	tos	ra	vet
ték,	hogy	Révai	im	pe	ri	a	lis	ta	ügy	nök,	és	aka	rat	tal	té	rít	fél	re	bi	zo	nyos	ügye	ket,	ezért	Révai	
le	lep	le	zé	sén	dol	goz	tak”	(Heller	1997).	De	nem	tisz	tán	sa	ját	kez	de	mé	nye	zé	sük	volt	mind
ez.	Va	la	mi	kor	1953	vé	gén	vagy	1954	ele	jén	La	ka	tos	el	mond	ta	Ki	rály	Ist	ván	nak,	hogy	„lett	
vol	na	egy	Révaiper	[Révai	só	go	ra,	Gács	Lász	ló	ak	kor	már	le	volt	tar	tóz	tat	va],	és	ő	[La	ka
tos]	lett	vol	na	a	ko	ro	na	ta	nú.	Meg	volt	a	for	ga	tó	könyv	és	eb	ben	az	ő	sze	re	pe.	Ő	azt	hit	te,	
hogy	ez	a	párt	ér	de	ke.	Ő	ak	kor	ezt	el	fo	gad	ta”	(Ki	rály	1989).

Ez	szin	te	biz	to	san	igaz.	Tud	va	le	vő	volt,	hogy	La	ka	tos	és	Révai	he	ves	vi	tá	kat	foly	tat	tak	
egy más sal,16	és	ha	tá	ro	zott	je	lek	utal	nak	ar	ra,	hogy	La	ka	tos	se	gí	tett	Ru	das	Lász	ló	nak	anya	got	
gyűj	te	ni	Luk	ács	el	len,	az	úgy	ne	ve	zett	Luk	ácsvi	tá	ra	va	ló	elő	ké	szü	le	tek	ide	jén.17	Mind	ezek	
mel	lett	ren	del	ke	zés	re	áll	még	a	Mérei	Ferenc	baráti	köréhez	tartozó	Zsámboki	Zol	tán	vissza
em	lé	ke	zé	se	 is,	melyből	ki	de	rül,	hogy	La	ka	tos	 szov	jet	uni	ó	be	li	 tar	tóz	ko	dá	sa	alatt	„gyűj	töt	te	
Révai	Jó	zsef	kü	lön	fé	le	el	haj	lá	sa	i	nak	a	bi	zo	nyí	té	ka	it	(pél	dá	ul	ki	má	sol	ta	Révai	írá	sa	i	nak	el	lent
mon	dá	sos	né	ze	tek	ről	ta	nús	ko	dó	be	kez	dé	se	it,	me	lyek	a	foly	ton	vál	to	zó	hi	va	ta	los	párt	irány	zat	
kö	ve	té	se	nyo	mán	jöt	tek	lét	re).	Vé	gül	je	len	tős	anya	got	hal	mo	zott	föl.	Ma	gya	ror	szág	ra	vissza
tér	vén,	egy	szov	jet	tisz	tet	kért	meg	a	gé	pen,	hogy	hoz	za	át	ira	ta	it	a	vá	mon,	amit	az	meg	is	tett	
ne	ki.	Ezt	kö	ve	tő	en	össze	ál	lí	tot	ta	az	anya	got,	és	je	len	tést	írt	a	párt	köz	pont	nak	»Révai	bű	nei«18 
cím	mel”	(Zsámboki	1987–1988).	Végül	azonban	soha	nem	volt	Révaiper.19



20	 Az	egye	dü	li	(ed	dig)	fel	lel	he	tő	ÁVH	kar	to	ték	ja	sze	rint,	ami	1950.	áp	ri	lis	21én	lett	ki	tölt	ve,	munkahely	ként	a	
Fa	ze	kas	Mi	hály	Gim	ná	zi	um,	a	köz	ok	ta	tá	si	mi	nisz	té	ri	um	és	–	ami	ről	nem	si	ke	rült	ada	tot	ta	lál	ni	–	a	kül	ügy
mi	nisz	té	ri	um	volt	meg	je	löl	ve.	In	ter	ná	ló	tá	bor	ba	(Kistarcsa)	ke	rült	1950.	VI.	30án	–	ad	dig	a	Sztá	lin	út	60ban	
volt	–	és	Recskre	1950.	X.	24én.	Sza	ba	dult	1953.	IX.	2án.	A	bűn	cse	lek	mény	jel	le	ge	ro	vat	ban	az	áll,	hogy	
„Kém	gya	nús”,	„de	mok	rá	cia	el	le	nes	te	vé	keny	ség”	és	„troc	kis	ta”.

21	 Vö.	Faludy	1987,	 	va	la	mint	Bándy	Sán	dor:	A né ma tá bor. Kéz	irat.	La	ka	tos	1957től	rend	sze	re	sen	an	go	lul	
le	ve	le	zett	ap	já	val.

22	 Egy	né	hai	fo	goly	el	be	szé	lé	se	szá	mot	ad	a	ki	kap	cso	ló	dás	mú	lé	kony	pil	la	na	ta	i	ról:	„Es	tén	ként,	ha	lál	fá	rad	tan	a	
na	pi	mun	ka	után,	össze	gyűl	tünk	va	la	me	lyi	künk	szal	ma	zsák	ján	s	elő	adást	hal	lot	tunk	a	ma	gyar	vagy	a	vi	lág
iro	da	lom	egyikmá	sik	fe	je	ze	té	ről,	az	atom	vi	lá	gá	ról,	a	csil	la	gos	ég	cso	dá	i	ról,	a	ma	te	ma	ti	ka	fi	lo	zó	fia	mély	sé
ge	i	ről.	 Ilyen	kor	 le	hul	lott	 ró	lunk	a	 rab	ru	ha,	 az	őre	ink,	bri	gád	ve	ze	tő	ink	pond	rók	ká	zsu	go	rod	tak,	 le	pat	tant	a	
la	kat,	ki	nyílt	az	aj	tó,	le	om	lot	tak	a	szö	ges	drót	ke	rí	té	sek,	s	mi	szár	nyal	tunk	a	ma	gas	ban,	túl	a	Mát	ra	ge	rin	cén,	a	
fel	hők	fö	lé,	a	szel	lem	vi	lá	gá	ba”	(Sztáray	1981).

23	 Vaj	da	Gá	bor	el	mon	dá	sa	sze	rint	La	ka	tos	fi	a	ta	lon	„hé	ber	nyelv	és	iro	da	lom	ta	nu	ló	cso	por	tot	szer	ve	zett”,	va	ló
szí	nű	leg	ak	ko	ri	ban,	ami	kor	hé	bert	ta	nult	a	deb	re	ce	ni	egye	te	men	(Vajda	1997).

24	 La	ka	tos	LSEbeli	szo	bá	já	ban	ki	volt	té	ve	Nagy	Im	re	fény	ké	pe	(Vajda	1996).
25	 Lutter	Éva	vissza	em	lé	ke	zé	sei	sze	rint	„még	Recskről	va	ló	sza	ba	du	lá	sa	után	is	sztá	li	nis	ta	ma	radt”.	Erki	Edit	

pe	dig,	aki	ak	ko	ri	ban	egye	te	mi	hall	ga	tó	volt,	ar	ra	em	lék	szik,	hogy	La	ka	tos	mi	ként	szá	molt	be	ne	ki	1954ben	
vagy	1955ben	„Nagy	vá	rad	ról	és	ar	ról,	hogy	mi	tör	tént	a	lánnyal	[Izsák	Éva].	Elég	tény	sze	rű	volt,	azt	mond	ta,	
hogy	a	lány	egy	gyen	ge	lánc	szem	volt,	s	így	a	do	log	el	ke	rül	he	tet	len,	szük	ség	sze	rű	volt.	Be	szé	dé	ben	nem	volt	
je	le	a	meg	bá	nás	nak”	(Lutter	1997;	Erki	1997).
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La	ka	tost	majdnem	két	hó	na	pig	az	Andrássy	út	60ban	tar	tot	ták	fog	va	a	ha	tó	sá	gok	(hat	
he	tet	töl	tött	ma	gán	zár	ká	ban),	majd	1950.	jú	ni	us	30án	Kistarcsára,	később	pedig	Recskre	
vit ték.20	A	recski	tá	bor	mint	egy	1300	fog	lyot	tu	dott	be	fo	gad	ni,	a	fog	lyo	kat	kő	bá	nyá	ban	és	
út	épí	té	se	ken	dol	goz	tat	ták.	Azok,	akik	nem	tel	je	sí	tet	ték	az	elő	írt	nor	mát,	csak	fél	adag	ételt	
kap	tak,	né	mi	pót	ká	vét,	fél	adag,	le	ves	nek	ne	ve	zett	sós	lét	és	ke	nye	ret,	ezt	egé	szí	tet	ték	ki	
bo	ga	rak	kal,	gom	bák	kal	és	gyö	ke	rek	kel	(Bándy	1996:	3).	A	fog	lyok	ki	vol	tak	szol	gál	tat	va	
az	őr	sze	mély	zet	bru	ta	li	tá	sá	nak.	La	ka	tos	ap	ját	rend	kí	vül	fel	zak	lat	ta	fi	á	nak	ké	sőb	bi	be	szá
mo	ló	ja	a	tá	bor	be	li	élet	ről.	1957ben,	an	gol	nyel	vű	le	ve	lé	ben	így	ír	Auszt	rá	li	á	ból:	„Ked	ves	
Im	re,	fog	sá	god	négy	évé	nek	tör	té	ne	te	mély	ha	tást	tett	rám.	A	bá	nás	mód	alap	ján	úgy	tű	nik,	
hogy	 va	ló	ban	 meg	 akar	tak	 öl	ni.	 Ál	mom	ban	 sem	 gon	dol	tam	 vol	na	 azok	ra	 a	 ször	nyű	
ke	gyet	len	sé	gek	re,	me	lye	ket	el	kel	lett	szen	ved	ned”	(Lipsitz	1957).21

Mind	ezek	el	le	né	re	a	 tá	bor	la	kók	élet	ben	akartak	ma	rad	ni,	és	meg	pró	bál	tak	meg	őriz	ni	
va	la	mit	a	nor	má	lis	élet	vi	te	lük	ből.22	La	ka	tos	 feltehetően	a	 rög	tön	zött	elő	adá	sok	egyi	kén	
sem	vett	rész,	egy	rab	tár	sa	ta	nú	sá	ga	sze	rint	„tá	vol	tar	tot	ta	ma	gát	az	em	be	rek	től”	(Pártay	
1992).	Az	azon	ban	bi	zo	nyos,	hogy	pró	bál	ta	meg	őriz	ni	szel	le	mi	fris	ses	sé	gét,	például	fel
aján	lot	ta	fo	goly	tár	sá	nak,	Jó	nás	Pál	nak,	hogy	hé	ber	re	ta	nít	ja	(Jónás	1996).23	Min	den	eset	re	
Recsken	ma	radt	1953ig,	a	tá	bor	be	zá	rá	sá	ig,	amely	Sztá	lin	ha	lá	la	és	Nagy	Im	re	mi	nisz	ter
el	nök	ké	vá	lasz	tá	sa	után	kö	vet	ke	zett	be,	kor	mány	dön	tés	re.	A	Nagy	Im	re	sze	mé	lyé	hez	kö	tő
dő	„új	irány	vo	nal	nak”	kö	szön	he	tő	en	La	ka	tost	sza	bad	láb	ra	he	lyez	ték,24	és	vissza	köl	töz	he
tett	Bu	da	pest	re,	bár	mun	ka	nél	kül	nem	vol	tak	fé	nyes	ki	lá	tá	sai.25

Vaj	da	 Gá	bor	 és	 fe	le	sé	ge,	 La	ka	tos	 kö	ze	li	 ba	rá	tai	 el	mond	ták,	 hogy	 La	ka	tos	 egy	szer	
„be	val	lot	ta	ne	künk,	hogy	tá	jé	koz	tat	ta	az	ÁVHt	kap	cso	la	ta	i	ról”.	Igaz,	azt	is	hoz	zá	tet	ték,	
hogy	„az	érin	tet	tek	kö	zül	sen	kit	nem	tar	tóz	tat	tak	le.	Nem	tud	juk,	mit	mond	ha	tott	az	ÁVH
nak,	de	nem	le	he	tett	sem	mi	le	lep	le	ző,	mert	ak	kor	le	tar	tóz	tat	ták	vagy	be	idéz	ték	vol	na	őket”	
(Vajda	és	Vajda	1992).	A	Vaj	da	há	zas	pár	nem	tu	dott	ar	ról,	hogy	La	ka	tos	1956ban	be	val
lot	ta	vol	na	Mérei	Fe	renc	nek,	hogy	az	ő	ügye	i	ről	is	ké	szí	tett	 je	len	té	se	ket.	Vajdáék	azt	is	
el	mond	ták,	hogy	„mint	egy	fél	éven	ke	resz	tül	még	mind	ig	iga	zol	ni	pró	bál	ta	a	párt	vo	na	lát	
és	sa	ját	in	ter	ná	lá	sát	is,	az	zal	ér	vel	ve,	hogy	»a	párt	nak	biz	to	san	jó	oka	volt	ar	ra,	hogy	azt	
tegye,	amit	tett«,	an	nak	el	le	né	re,	hogy	mind	vé	gig	ár	tat	lan	nak	tar	tot	ta	sa	ját	ma	gát.	Az	tán	
meg	vál	to	zott”	(Vajda	és	Vajda	1992).
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1956	és	előz	mé	nyei

A	Nagy	Im	re	ne	vé	vel	 fém	jel	zett	új	kor	szak	kez	de	tén	La	ka	tos	gyak	ran	foly	ta	tott	hosszú	
beszél	ge	té	se	ket	 ré	gi	 ba	rát	já	val,	Gimes	Mik	lós	sal,	 aki	Nagy	 Im	re	 tá	bo	rá	hoz	 kö	tő	dött.	
1954ben	Rényi	Alf	réd	ma	te	ma	ti	kus	ku	ta	tói	és	for	dí	tói	ál	lást	biz	to	sí	tott	szá	má	ra	a	Ma	gyar	
Tudo	má	nyos	 Aka	dé	mia	 Ma	te	ma	ti	kai	 Ku	ta	tó	in	té	zet	ében.	 A	 kutatóintézet	 könyvtárában	
hoz	zá	ju	tott	 olyan	 könyvekhez,	 melyek	 be	 voltak	 tiltva,	 egye	bek	 mel	lett	 Karl	 Pop	per	
mű	ve	i	hez,	me	lyek	egy	nem	mar	xis	ta,	még	is	tu	do	má	nyos	po	li	ti	kai	né	ze	tet	tár	tak	fel	előt	te	
(vö.	„Professor	Imre	Lakatos”.	In	The Times, 1974.	február	6.,	16.	oldal).

La	ka	tost	 szo	ros	 ba	rát	ság	 fűz	te	 Gimeshez.	 Mol	nár	 Mik	lós	 vissza	em	lé	ke	zé	se	 sze	rint	
„Mind	ket	ten	rend	kí	vül	oko	sak	vol	tak,	ez	kö	töt	te	össze	ket	te	jü	ket.	Gimes	na	gyon	más	volt,	
bár	mi	lyen,	a	nagy	vá	ra	di	ügy	höz	ha	son	ló	do	log	el	kép	zel	he	tet	len	lett	vol	na	ró	la,	de	a	fi	lo
zó	fi	ai	el	mé	let	ap	ró	rész	le	te	i	ről	vég	te	len	hosszan,	szőr	szál	ha	so	ga	tó	mó	don	tud	tak	vi	tat	koz
ni	–	olya	nok	vol	tak,	mint	a	Tal	mudér	tel	me	zők”	(Mol	nár	1997).

Mi	vel	La	ka	tos	kezd	te	a	dol	go	kat	új	ra	gon	dol	ni,	élénk	ér	dek	lő	dést	mu	ta	tott	a	Pe	tő	fi	Kör	
iránt,	mely	a	Dolgozók	If	jú	sá	gi	Szö	vet	sége	(DISZ)	égi	sze	alatt	szer	ve	ző	dött	1954ben.	
A	Kör	ren	de	zett	né	hány	kul	tu	rá	lis	vi	tát	1954ben,	ezek	azon	ban	nem	vál	tot	tak	ki	kü	lö	nö
sebb	ér	dek	lő	dést.	De	a	Szov	jet	unió	Kom	mu	nis	ta	Párt	já	nak	XX.	kong	resszu	sa,	ame	lyen	
Hruscsov	le	lep	lez	te	Sztá	lint,	fel	sza	ba	dí	tot	ta	a	„fi	a	tal	pes	ti	ér	tel	mi	ség	moz	gal	mát”	(He	ge
dűs	B.	1989:	23).	És	va	ló	ban,	míg	ko	ráb	ban	csak	egy	ma	rok	nyi	em	bert	von	zott	a	Kör,	
ezután	szá	za	kat,	sőt	ez	re	ket	 is.	1956	ele	jén	a	Pe	tő	fi	Kör	fon	tos	gaz	da	sá	gi	és	 tör	té	nel	mi	
vitá	kat	szer	ve	zett.	Eze	ket	jú	ni	us	ban	A hu sza dik kong resszus és a mar xis ta fi lo zó fia kér dé
sei cí	met	vi	se	lő	vi	ta	kö	vet	te,	me	lyen	részt	vett	Luk	ács	György	is,	aki	1949	óta	gya	kor	la	ti
lag	nem	je	len	he	tett	meg	a	köz	élet	ben.

Bár	mi	lyen	fon	tos	volt	is	a	fi	lo	zó	fi	ai	vi	ta,	je	len	tő	sé	ge	el	hal	vá	nyult	az	iro	da	lom	mal	és	a	
saj	tó	val	fog	lal	ko	zó,	1956.	jú	ni	us	27én	tar	tott	vi	ta	mel	lett.	Ezen	az	es	tén	több	mint	hat	ezer	
em	ber	zsú	fo	ló	dott	be	a	Nép	had	se	reg	Tisztiházának	im	po	záns,	Vá	ci	ut	cai	két	eme	le	tes	épü
le	té	be,	 hogy	meg	hall	gat	has	sa	 az	 est	re	 ter	ve	zett	 ti	zen	nyolc	 elő	adást.	Az	 egyi	ket	Luk	ács	



26	 Íme	a	leg	fon	to	sabb	be	kez	dés:
A	Ma	gyar	Tu	do	má	nyos	Aka	dé	mia	Nem	ze	ti	Bi	zott	sá	ga	ál	lást	fog	lal	a	tu	do	mány	iga	zi	sza	bad	sá	ga	mel	lett.	

A	tu	dóst	csak	is	sa	ját	tu	do	má	nyos	lel	ki	is	me	re	te	irá	nyít	hat	ja.	Kö	ve	tel	jük,	hogy	min	den	tu	do	má	nyos	meg	győ
ző	dést	írás	ban	és	szó	ban,	egye	te	me	ken,	tu	do	má	nyos	in	téz	mé	nyek	ben	és	a	nyil	vá	nos	ság	egyéb	fó	ru	mai	előtt,	
sza	ba	don,	min	den	ha	tal	mi	kor	lá	to	zás	tól,	po	li	ti	kai	vagy	er	köl	csi	nyo	más	tól	men	te	sen	le	hes	sen	ki	fej	te	ni.	Ha	la
dék	ta	la	nul	össze	kell	hív	ni	a	Ma	gyar	Tu	do	má	nyos	Aka	dé	mia	Köz	gyű	lés	ét.	Ez	a	Köz	gyű	lés	hi	va	tott	ar	ra,	hogy	
re	ha	bi	li	tál	ja	a	mél	tat	la	nul	hát	tér	be	szo	rí	tott	és	el	nyo	mott	tu	dó	so	kat	és	tu	do	má	nyos	irány	za	to	kat,	s	meg	sza	ba
dít	sa	a	ma	gyar	tu	do	mányt	a	sztá	li	nis	ta	bi	lin	csek	től	(La	ka	tos	1956a).

27	 A	do	ku	men	tu	mot	a	mi	nisz	té	ri	u	mi	tit	kár	ság	ré	szé	ről	Borgos	Gyu	la	ír	ta	alá.	Kö	szö	net	il	le	ti	Dr.	Jancis	Longot,	
ami	ért	egy	pél	dányt	el	jut	ta	tott	hoz	zám	eb	ből	a	do	ku	men	tum	ból,	mely	csu	pán	a	kö	zelmúlt	ban	ke	rült	a	La	ka
tosar	chí	vum	ba.
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György	ba	rát	ja,	Déry	Ti	bor	tar	tot	ta,	aki	éle	sen	bí	rál	ta	a	sztá	li	ni	kul	túr	po	li	ti	kát	(Déry	1989:	
132–137).	An	nak	el	le	né	re,	hogy	Déry	és	a	töb	bi	elő	adó	is	ki	zá	ró	lag	mar	xis	ta	ter	mi	no	ló	gi
át	hasz	nált,	a	vi	ták	nyílt	ki	hí	vást	je	len	tet	tek	Rá	ko	si	és	a	töb	bi	sztá	li	nis	ta	szá	má	ra.

Mi	re	ok	tó	ber	ele	jén	sor	ke	rült	az	ok	ta	tás	és	a	ta	nár	kép	zés	kér	dé	se	i	vel	fog	lal	ko	zó	vi	tá	ra,	
a	szov	je	tek	már	el	tá	vo	lí	tot	ták	Rá	ko	sit	a	ha	ta	lom	ból,	és	Gerő	Er	nő	ke	rült	a	he	lyé	re.	A	Pe	tő
fi	Kör	ok	tó	ber	ele	ji	össze	jö	ve	te	lén	La	ka	tos	fel	sza	ba	dult	szel	le	mi	ség	ről	ta	nús	ko	dó	szen	ve
dé	lyes	be	szé	det	mon	dott.	Saj	ná	la	tos	do	log,	je	len	tet	te	ki	bát	ran,	hogy	az	or	szág	könyv	tá	ra	i
nak	pol	gá	ri	 iro	dal	mat	tar	tal	ma	zó	zá	rolt	anya	gai	egy	re	gya	ra	pod	nak.	Pél	da	ként	el	mond	ta,	
hogy	a	Tu	do	má	nyos	Aka	dé	mia	Könyv	tá	rá	ban	ta	lált	egy	köny	vet,	mely	Joseph	McCarthy	
sze	ná	tor	kom	mu	nis	ta	el	le	nes	„bo	szor	kány	ül	dö	zé	sé	ről”	szólt.	De	nem	tud	ta	ki	köl	csö	nöz	ni	a	
köny	vet,	ki	de	rült,	hogy	nem	le	he	tett	ki	ad	ni,	„mert	szer	zői	[…]	nem	kom	mu	nis	ták	és	min
den	15–20.	ol	da	lon	fenn	tar	tás	sal	él	nek	a	kom	mu	niz	mus	sal	szem	ben”	(Hegedűs	és	Rainer	
1992:	36).

Nem	ez	volt	a	ko	moly	tu	do	má	nyos	ok	ta	tás	egyet	len	aka	dá	lya	a	kom	mu	nis	ta	Ma	gya	ror
szá	gon.	A	sztá	li	niz	mus	évei	alatt	a	té	nyek	tisz	te	let	ben	tar	tá	sát	„bur	zsoá	ob	jek	ti	viz	mus	nak”	
bé	lye	gez	ték,	ér	velt	La	ka	tos.	Ezért,	míg	az	olyan	sar	la	tá	nok,	mint	T.	D.	Liszenko	min	den	
el	is	me	rést	meg	kap	tak,	ad	dig	„a	szá	zad	leg	na	gyobb	tu	dó	sa	it	a	bur	zso	á	zia	la	ká	ja	i	nak	ne	vez
ték	az	ész	szek	tás	trón	fosz	tói”.	Mi	több,	„egyes	te	kin	té	lyes	tu	do	má	nyos	is	ko	lá	kat	és	ága
kat,	mint	a	ge	ne	ti	kát,	ki	ber	ne	ti	kát,	ekonometrikát,	ma	te	ma	ti	kai	lo	gi	kát,	ma	te	ma	ti	kai	sta
tisz	ti	kát	bur	zsoá	tu	do	má	nyok	nak	mi	nő	sí	tet	tek”	(Hegedűs	és	Rainer	1992:	36–37). La ka tos, 
az	Eöt	vöskol	lé	gi	um	egy	ko	ri	sír	ásó	ja	öröm	mel	fo	gad	ta	a	kol	lé	gi	um	ter	ve	zett	új	ra	in	dí	tá	sát,	
de	amel	lett	ér	velt,	hogy	az	ér	tel	met	len	len	ne	a	füg	get	len	gon	dol	ko	dás	mint	a	ké	tel	ke	dés	
tu	do	má	nyos	mód	sze	ré	nek	re	ha	bi	li	tá	lá	sa	és	az	el	té	rő	vé	le	mé	nyek	tisz	te	let	ben	tar	tá	sa	nél
kül.

Alig	 egy	hó	nap	pal	Pe	tő	fi	Kö	ri	 be	szé	de	 után	ki	tört	 a	 for	ra	da	lom.	La	ka	tos	 a	 fel	ke	lők	
párt	já	ra	állt.	Ok	tó	ber	30án	ő	is	részt	vett	az	újon	nan	ala	kult	Ma	gyar	Tu	do	má	nyos	Aka	dé
mia	 Nem	ze	ti	 Bi	zott	sá	gá	nak	 ne	vé	ben	 ki	bo	csá	tott	 nyi	lat	ko	zat	 meg	fo	gal	ma	zá	sá	ban.26 
No	vem	ber	25én,	há	rom	hét	tel	azu	tán,	hogy	szov	jet	tan	kok	özön	löt	ték	el	Bu	da	pest	ut	cá	it,	
La	ka	tos	és	fe	le	sé	ge,	Pap	Éva,	az	asszony	csa	lád	já	val	együtt	kül	föld	re	szö	kött.	En	nek	oka	
el	ső	sor	ban	[La	ka	tos]	só	go	rá	nak,	Gá	bor	nak	no	vem	ber	1jén	el	kö	ve	tett	ön	gyil	kos	sá	ga	volt	
(Lakatos	1956b).	(Pap	Gá	bor	egye	te	mi	hall	ga	tó,	a	Pe	tő	fi	Kör	ak	ti	vis	tá	ja	szem	be	ke	rült	két	
ko	ráb	bi	is	me	rő	sé	vel,	aki	ket	egy	szer	föl	je	len	tett	a	rend	őr	sé	gen.)	La	ka	tos	nak	ko	moly	fenn
tar	tá	sai	vol	tak	a	tá	vo	zás	sal	kap	cso	lat	ban	(Pap	1996),	nem	kis	mér	ték	ben	azért,	mert	1956.	
jú	li	us	27én	ér	te	sí	tést	ka	pott	a	Be	lügy	mi	nisz	té	ri	um	tól,	amely	iga	zol	ta	in	ter	ná	lá	sá	nak	jog
ta	lan	sá	gát,	és	biz	to	sí	tot	ta,	hogy	a	to	váb	bi	ak	ban	nem	ve	tik	alá	hát	rá	nyos	meg	kü	lön	böz	te
tés	nek.27	Min	den	eset	re,	az	or	szág	ha	tár	át	lé	pé	se	után	a	csa	lád	Bécs	be	ment,	majd	1957	el	ső	
nap	ja	i	ban	 Camb	rid	gebe	 köl	töz	tek,	 ahol	 La	ka	tos	 Rockefellerösztöndíjasként	 kezd	het	te	
meg	dok	to	ri	ta	nul	má	nya	it	R.	B.	Braithwaite	és	T.	J.	Smiley	ve	ze	té	sé	vel.



28	 Gellner	1994:	4.	Gellner	La	ka	tos	kol	lé	gá	ja	volt	az	LSEben.	Andrej	Zsdanov	Sztá	lin	kul	tu	rá	lis	cár	ja	a	má	so
dik	vi	lág	há	bo	rú	után.	A nyi tott tár sa da lom és el len sé gei (The Open Society and Its Enemies) Karl	Pop	per	
leg	meg	ha	tá	ro	zóbb	po	li	ti	ka	fi	lo	zó	fi	ai	mun	ká	ja.
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„A	nyi	tott	tár	sa	da	lom	Zsdanovja”28

Ang	li	ai	tar	tóz	ko	dá	sá	nak	el	ső	tíz	évé	ben	La	ka	tos	tá	vol	tar	tot	ta	ma	gát	a	nyil	vá	nos	po	li	ti	zá
lás	tól,	csak	hampsteadi	szom	széd	já	val,	a	mar	xiz	mus	te	rén	szak	te	kin	tély	nek	szá	mí	tó	George 
Lichtheimmal	foly	ta	tott	ke	dé	lyes	be	szél	ge	té	se	ket.	Az	1960as	évek	vé	gén,	a	di	ák	lá	za	dá
sok	ide	jén	az	LSEben	azon	ban	föl	is	mer	te,	hogy	„még	mind	ig	iz	gat	ta	a	po	li	ti	ka”	(La	ka	tos	
1968).	A	za	var	gá	sok	te	tő	pont	ján	annyi	ra	fel	dü	hö	dött,	hogy	nyílt	le	ve	let	írt	az	LSE	igaz	ga
tó	já	nak,	Walter	Adamsnek.	Le	ve	lé	ben	egy	olyan	ja	vas	lat	el	len	szállt	vi	tá	ba,	mely	a	di	á	kok	nak	
na	gyobb	be	le	szó	lást	biz	to	sí	tott	vol	na	az	egye	te	mi	po	li	ti	ká	ba.	Egy	ilyen	kez	de	mé	nye	zés	
–	ír	ta	–	sér	te	né	az	egye	te	mi	au	to	nó	mia	alap	ve	tő	el	vét,	amely	sze	rint	az	egye	te	mi	po	li	ti	ka	
ki	zá	ró	lag	a	pro	fesszo	rok	fe	le	lős	sé	ge	volt.

A	vi	lág	olyan	ré	szé	ről	szár	ma	zom,	ahol	ezt	az	el	vet	so	ha	nem	tar	tot	ták	ma	ra	dék	ta	la	nul	tisz	te
let	ben,	ahol	az	el	múlt	30–40	év	ben	az	au	to	nó	mia	el	ve	tra	gi	kus	sé	rel	me	ket	szen	ve	dett,	elő	ször	
ná	ci,	ké	sőbb	sztá	li	nis	ta	nyo	más	ra.	Egye	te	mis	ta	ként	al	kal	mam	volt	meg	ta	pasz	tal	ni	a	ná	ci	di	á
kok	 azon	 kö	ve	te	lé	sét,	 hogy	 vál	toz	tas	sa	nak	 a	 tan	me	net	 „baloldaliliberáliszsidó	 jel	le	gén”.	
Lát	tam,	hogy	kül	ső	erők	kel	egy	ség	re	lép	ve	mi	ként	pró	bál	ták,	nem	kis	si	ker	rel,	az	ide	o	ló	gi	ai	
be	ál	lí	tott	ság	tól	füg	gő	vé	ten	ni	a	ki	ne	ve	zé	se	ket	és	fel	mon	dá	so	kat.	Ké	sőbb,	a	Moszk	vai	Egye
tem	 hall	ga	tó	ja	ként	 ta	nú	ja	 vol	tam	 an	nak,	 hogy	 a	 kom	mu	nis	ta	 párt	Köz	pon	ti	 Bi	zott	sá	gá	nak	
dön	té	se	ha	tá	roz	ta	meg	a	ge	ne	ti	ka	tan	anya	got,	a	más	meg	győ	ző	dé	sű	e	ket	pe	dig	ha	lál	ra	ítél	ték”	
(La	ka	tos	1978b:	247–253).

Bi	zo	nyá	ra	az	Eöt	vöskol	lé	gi	um	föl	szá	mo	lá	sa	is	eszé	be	ju	tott	La	ka	tos	nak,	ami	kor	ar	ra	
fi	gyel	mez	te	tett,	hogy	a	ra	di	ká	lis	di	á	kok	a	LSE	ta	nács	tes	tü	le	té	be	vagy	sze	ná	tu	sá	ba	be	ke
rül	ve	azt	a	mód	szert	al	kal	maz	hat	ják,	ame	lyet	Rá	ko	si	csak	„sza	lá	mi	tak	ti	ká	nak”	ne	ve	zett:	
mind	ig	csak	egy	haj	szál	nyi	val	csök	ken	ne	az	au	to	nó	mia,	vé	gül	pe	dig	tel	je	sen	meg	szűn	ne.	
Amit	 a	 ra	di	ká	li	sok	 va	ló	já	ban	 akar	tak,	 von	ta	 le	 La	ka	tos	 a	 kö	vet	kez	te	té	se	ket	 sze	mé	lyes	
ma	gyar	or	szá	gi	ta	pasz	ta	la	tai	alap	ján,	az	nem	a	kri	ti	zá	lás	jo	ga	volt,	mellyel	le	he	tett	és	kel	lett	
is	él	ni	ük,	ha	nem	a	ha	ta	lom	meg	szer	zé	se.	A	ha	ta	lom	bir	to	ká	ban	pe	dig	elő	ször	le	rom	bol	ták	
az	egye	te	me	ket	mint	a	ta	nu	lás	köz	pont	ja	it,	és	he	lyük	be	a	tár	sa	dal	mi	és	po	li	ti	kai	pro	pa	gan
da	ter	jesz	té	sé	nek	in	téz	mé	nye	it	ál	lí	tot	ták.

La	ka	tos	ele	in	te	nem	volt	 túl	op	ti	mis	ta:	„Gyá	ván	és	éssze	rűt	le	nül	en	ged	tek	a	di	á	kok	
ha	tal	má	nak,	és	én	pró	bá	lok	szem	be	for	dul	ni	az	ár	ral.	Nem	na	gyon	bí	zom	a	si	ker	ben”	–	
ír	ta	 ap	já	nak	 (La	ka	tos	1968).	Még	is,	mind	össze	két	hó	nap	pal	ké	sőbb,	1968	 jú	ni	u	sá	ban	
már	ar	ról	szá	mol	ha	tott	be,	hogy	„le	ve	le”	majd	hogy	nem	a	hi	va	ta	los	in	téz	mé	nyi	po	li	ti	ka	
alap	já	vá	vált,	és	mint	egy	1500	pél	dány	ban	for	gott	ké	zen.	Va	la	me	lyest	az	ő	ér	de	me,	hogy	
az	év	őszén	az	LSE	Ok	ta	tói	Tes	tü	le	te	el	fo	gad	ta	azt	a	ja	vas	la	tot,	amely	ki	mond	ta,	hogy	
„az	egye	tem	ré	szé	ről	az	ál	ta	lá	nos	ta	nul	má	nyi	kö	te	le	zett	sé	gek	meg	ha	tá	ro	zá	sá	nak	fe	le	lős
sé	gét	 tel	jes	 mér	ték	ben	 az	 ok	ta	tói	 sze	mély	zet	 fe	le	lős	sé	gé	nek	 kell	 te	kin	te	ni”	 (La	ka	tos	
1978b:	253.	láb	jegy	zet).

Ad	dig	ra	azon	ban	az	LSE	már	a	ko	mo	lyabb	za	var	gá	sok	ide	jét	él	te	át,	olyannyi	ra,	hogy	
1969	ele	jén	Adamsnek	be	kel	lett	zár	nia	az	in	téz	ményt.	Feb	ru	ár	2án	La	ka	tos	így	ír	ap	já	nak:

Ezt	a	rö	vid	le	ve	let	csak	azért	írom,	hogy	tu	das	sam:	az	LSE	az	ér	tel	met	len	rom	bo	lás	új	kö	zép
pont	já	vá	vált	Bri	tan	ni	á	ban.	Most	zár	va	tart.	A	Par	la	ment	hossza	san	tár	gyal	ta	az	LSE	ügyét,	az	
is	ko	la	két	hé	tig	min	den	nap	az	új	sá	gok	cím	ol	da	lán	volt.	Az	egész	ügy	rend	kí	vül	el	ke	se	rí	tő,	
még	ab	ban	sem	le	he	tünk	biz	to	sak,	hogy	fenn	ma	rad	az	egye	tem.	A	dol	gok	mö	gött	egy	kom	mu 
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nis	ta	jel	sza	va	kat	han	goz	ta	tó	fa	sisz	ta	moz	ga	lom	áll,	mely	nek	el	sőd	le	ges	cél	ja	az	egye	te	mek
nek	mint	a	ta	nu	lás	köz	pont	ja	i	nak	le	rom	bo	lá	sa,	hogy	he	lyet	te,	mint	a	tár	sa	dal	mi	for	ra	da	lom	
erő	dít	mé	nyei	mű	köd	hes	se	nek”	(La	ka	tos	1969a).

Az	zal	az	el	tö	kélt	szán	dék	kal,	hogy	nem	hagy	ja,	hogy	az	LSE	ugyan	olyan	sors	ra	jus	son,	
mint	 ami	lyet	 ő	ma	ga	 ho	zott	 az	Eöt	vöskol	lé	gi	um	ra,	 az	 aláb	bi	 in	dít	ványt	 ter	jesz	tet	te	 az	
Ok	ta	tói	Tes	tü	let	elé:

A	tes	tü	let	el	is	me	ri,	hogy	bi	zo	nyos	for	ra	dal	mi	cso	por	tok	nyíl	tan	be	val	lott	cél	ja,	hogy	az	LSEt 
–	ha	szük	sé	ges,	akár	erő	szak	kal	is	–	a	ta	nu	lás	in	téz	mé	nyé	ből	a	tár	sa	dal	mi	for	ra	da	lom	köz	pont
já	vá	ala	kít	sák;	hogy	fon	dor	la	to	san	min	den	ürü	gyet	föl	hasz	nál	tak	ar	ra,	hogy	a	tu	do	má	nyos	és	
az	ok	ta	tói	mun	kát	erő	szak	kal	el	kü	lö	nít	sék,	és	tönkretegyék	az	ok	ta	tók	és	a	hall	ga	tók	kö	zöt	ti	
jó	vi	szonyt;	hogy	az	LSEt	ért	károk	már	most	vég	ze	te	sek,	és	hogy	most	már	az	LSE	pusz	ta	
fenn	ma	ra	dá	sa	fo	rog	koc	kán.	Ezért	a	Tes	tü	let	ar	ra	ké	ri	az	al	kot	má	nyos	ha	tal	ma	kat,	hogy	az	
is	ko	la	és	az	or	szág	 tör	vé	nyei	sze	rint	 ren	del	ke	zé	sük	re	ál	ló	min	den	esz	közt	hasz	nál	ja	nak	föl	
ki	tar	tó	és	el	kö	te	le	zett	erő	fe	szí	tés	sel	an	nak	ér	de	ké	ben,	hogy	az	LSE	ko	ráb	bi	ál	la	po	tát	vissza
ál	lít	sák”	(La	ka	tos	1969b).

Az	LSE	hu	szon	öt	na	pon	át	tar	tott	zár	va,	de	La	ka	tos	nak	min	den	oka	meg	volt	rá,	hogy	úgy	
gon	dol	ja,	köz	re	ját	szott	a	ha	ta	lom	meg	erő	sí	té	sé	ben.	Vé	gül	hat	ha	tós	in	téz	ke	dé	se	ket	lép	tet	tek	
ér	vény	be,	s	en	nek	ré	sze	ként	ti	zen	há	rom	ra	di	ká	lis	di	á	kot	ki	zár	tak	az	egye	tem	ről.	No	vem	ber
ben	La	ka	tos	már	ar	ról	szá	mol	ha	tott	be	ap	já	nak,	hogy	vé	get	ért	a	di	ák	lá	za	dás,	majd	re	zig	nál
tan	hoz	zá	tet	te:	„most	a	kor	mány	pró	bál	úgy	ár	ta	ni	az	egye	te	mek	nek,	ahogy	ko	ráb	ban	a	di	á	
kok	sze	ret	tek	vol	na:	az	az	kép	vi	se	le	tek	és	kon	zul	tá	ci	ós	szer	vek	lét	re	ho	zá	sá	val	pró	bál	ja	a	kor
mány	po	li	ti	ka	kö	ré	be	von	ni	[az	egye	te	mek]	min	den	na	pi	prob	lé	má	it,	s	ez	ál	tal	le	rom	bol	ni	őket	
mint	a	füg	get	len	ku	ta	tás	köz	pont	ja	it.	Szó	val,	ez	a	kö	vet	ke	ző	po	li	ti	kai	harc”	(La	ka	tos	1969c).

La	ka	tos	nak	 tu	laj	don	kép	pen	 mind	vé	gig	 ez	 volt	 a	 leg	alap	ve	tőbb	 fé	lel	me.	 Walter	
Adamsnek	írt	nyílt	le	ve	lé	ben	fi	gyel	mez	te	tett,	hogy	„a	di	ák	ha	ta	lom	ér	vei	ha	son	ló	kép	pen	
le	het	nek	a	kor	mány	ha	ta	lom	ér	vei	is”	(La	ka	tos	1978b:	249–250).	A	kor	mány	ha	ta	lom	el	len	
pe	dig	–	ta	pasz	ta	lat	ból	tud	ta	–	sok	kal	ne	he	zebb	vé	de	kez	ni.	Ez	jár	ha	tott	a	fe	jé	ben,	ami	kor	
éle	te	utol	só	éve	i	ben	írt	le	ve	le	it	a	leg	fa	nya	rabb	és	leg	ki	hí	vóbb	po	li	ti	kai	meg	jegy	zé	sek	kel	
fű	sze	rez	te	az	an	gol	po	li	ti	ka	bal	ra	to	ló	dá	sá	val,	az	ame	ri	kai	saj	tó	nak	a	Watergatebotrány	
ide	jén	 ta	nú	sí	tott	 meg	hu	nyász	ko	dá	sá	val,	 az	 ame	ri	kai	 aka	rat	 gyen	gü	lé	sé	vel	 és	 a	 szov	jet	
ag	resszió	fe	nye	ge	té	sé	vel	kap	cso	lat	ban.	Egy	re	töb	bet	fog	lal	ko	zott	a	po	li	ti	ká	val.	Olyannyi
ra,	 hogy	 egy	1972es	 le	ve	lé	ben	 azt	 ír	ta	 a	 bos	to	ni	 egye	te	men	 lé	vő	Marx	Wartofskynak,	
hogy	még	van	né	mi	be	vég	zen	dő	mun	ká	ja	a	ma	te	ma	ti	ka	fi	lo	zó	fia	és	a	tu	do	mány	fi	lo	zó	fia	
te	rü	le	tén.	 „És	az	tán,	 re	mé	lem,	még	 lesz	 elég	ener	gi	ám	po	li	ti	ka	fi	lo	zó	fi	á	val	 fog	lal	koz	ni”	
(La	ka	tos	1972).

La	ka	tos	1974.	feb	ru	ár	2án	hir	te	len	halt	meg,	anél	kül,	hogy	meg	ír	hat	ta	vol	na	po	li	ti	ka
fi	lo	zó	fi	á	ját.	 Azt	 azon	ban	 le	het	 tud	ni,	 hogy	 meg	fo	gal	ma	zá	sa	kor	 ugya	nazt	 a	 mód	szert	
kí	ván	ta	al	kal	maz	ni,	ame	lyet	tu	do	mány	fi	lo	zó	fi	á	já	ban	dol	go	zott	ki.	La	ka	tos	sze	rint	a	ku	ta
tá	si	 prog	ram	egy	 szé	les	 fo	gal	mi	 ke	ret,	 amely	 al	kal	mas	 a	 prob	lé	mák	meg	ol	dá	sá	ra	 és	 új	
té	nyek	elő	re	jel	zé	sé	re.	Ha	a	ke	ret	meg	fe	lel	ezek	nek	az	el	vá	rá	sok	nak,	ak	kor	„prog	resszív”	
prog	ram	nak	 ne	vez	he	tő,	 mint	 a	 tu	do	mány	 leg	ki	fej	let	tebb	 for	má	ja.	 Ez	zel	 szem	ben,	 egy	
olyan	ku	ta	tá	si	prog	ram,	amely	nem	je	lez	elő	re	új	té	nye	ket,	vagy	nincs	ma	gya	rá	zó	ere	je	és	
nem	al	kal	mas	elő	re	jel	zés	re,	az	ilyen	prog	ram	„degeneratív”.	A	mar	xiz	mus,	La	ka	tos	sze	rint	
egy	kü	lö	nö	sen	degeneratív	po	li	ti	kai	prog	ram	volt,	mi	vel	amel	lett,	hogy	foly	ton	új	prob	lé
má kat ho zott lét re, so	ha	nem	jel	zett	elő	re	egyet	len	új	tényt	sem.	„So	ha!”	–	ír	ta	egy	év	vel	
ha	lá	la	 előtt.	 „Van	egy	pár	 si	ker	te	len	 elő	re	jel	zé	se,	 né	hány	hí	res	bal	fo	gá	sa.	Meg	jó	sol	ta	 a	
mun	kás	osz	tály	ab	szo	lút	el	nyo	mo	ro	dá	sát.	Azt	jó	sol	ta,	hogy	az	el	ső	szo	ci	a	lis	ta	for	ra	da	lom	
a	leg	fej	let	tebb	ipa	ri	tár	sa	da	lom	ban	fog	be	kö	vet	kez	ni.	Azt	jó	sol	ta,	hogy	a	szo	ci	a	lis	ta	tár	sa
dal	mak	ban	nem	lesz	nek	for	ra	dal	mak.	Azt	jó	sol	ta,	hogy	a	szo	ci	a	lis	ta	or	szá	gok	kö	zött	nem	
lesz	nek	ér	dek	el	len	té	tek”	(La	ka	tos	1978a:	5–6).



29	 Vö.	La	ka	tosnak	a	ma	te	ma	ti	kai	fel	té	te	le	zés	fej	lő	dé	sé	nek	fi	gye	lem	be	vé	te	lé	vel	tör	té	nő	fo	ga	lom	hasz	ná	la	tá	val	a	
Bi zo nyí tá sok és cá fo la tok ban.
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Szin	te	biz	tos,	hogy	La	ka	tos	egy	al	ter	na	tív	ku	ta	tá	si	prog	ramot	vá	lasz	tott	vol	na,	olyat,	
amit	dog	ma	men	tes	nek	tar	t,	és	ez	ál	tal	al	kal	mas	nak	ar	ra,	hogy	új	té	nye	ket	lát	tas	son	elő	re	
és	po	li	ti	kai	kér	dé	se	ket	old	jon	meg	„rész	tech	ni	kák	al	kal	ma	zá	sá	val”,29	–	ez	Karl	Pop	per	
„nyi	tott	tár	sa	dal	má	nak”	li	be	ra	liz	mu	sa.	Ez	a	li	be	ra	liz	mus	éles	el	len	tét	ben	állt	fi	a	tal	sá	gá
nak	mar	xi	szo	ci	a	liz	mu	sá	val.	Az	utób	bi	tí	pu	sú	po	li	ti	kai	ide	o	ló	gi	ák,	ír	ta	a	Bi zo nyí tá sok és 
cá fo la tok egy	so	kat	mon	dó	jegy	ze	té	ben,	„me	lyek	elő	ször	vi	ta	tot	tak	(és	ta	lán	csak	kül	ső	
nyo	más	ha	tá	sá	ra	vál	nak	el	fo	ga	dot	tá),	két	ség	be	nem	von	ha	tó	hát	tér	tu	dás	sá	ala	kul	nak,	akár	
csak	egy	ge	ne	rá	ció	alatt	 is:	a	kri	ti	ku	sok	fe	le	dés	be	me	rül	nek	(va	ló	szí	nű	leg	ki	 is	vég	zik	
őket),	egé	szen	ad	dig,	míg	egy	for	ra	da	lom	nem	iga	zol	ja	kri	ti	kái	kat”.	La	ka	tos	ter	mé	sze	te
sen	a	ma	gyar	for	ra	da	lom	ra	gon	dolt.

Vándor Anna fordítása
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