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La ka tos Im re feL tá ma dá sa

Vall juk meg, La ka tos Im re em lé ke in kább 
vegyes, mondhatni, bizonytalan töltésű
ér zel me ket kelt ben nünk, ahogy ma már 
ar ra a kor ra sem gon do lunk szí ve sen 
vissza, ami kor hoz zá ha son ló an mi is fa na
ti kus kom mu nis ták vol tunk, és olyas mi ket 
gon dol tunk, mond tunk, tet tünk, amik kel 
ma nap ság nem szí ve sen büsz kél ke dünk. 
Ak ko ri ban per sze na gyon im po nált Im re 
műveltsége, sokoldalú tájékozottsága.
No ha fel ké szült mar xis tá nak tar tot tam 
magam, ő a négy evangélistától legalább
tíz könyv vel töb bet ol va sott ná lam. Ki fe je
zet ten él vez tem iro ni kus, gyil kos hu mo rát. 
Még ak kor is, ami kor raj tam kö szö rül te a 
nyel vét, és én nem tud tam azon nal ri posz
toz ni, mert az esze leg alább há rom szor 
gyor sab ban vá gott. Te het sé gé nek is me re
té ben nem is le pett meg na gyon, hogy 
La ka tos ba rá tom mek ko ra kar ri ert fu tott be 

Ang li á ban, hogy a Lon don School of Economics ta ná ra, a hí res Pop pertan szék örö kö se 
lett.Amikor néhányszor eljuthattamLondonba, fel is kerestem őt. Elegáns egyetemi
dol go zó szo bá já ban fo ga dott, meg is aján dé ko zott egy köny vé vel, amely nek iro dal már
kéntmáracímétsemértettem,nemhogyamatematikaiképletekkelzsúfolt tartalmát.
Ki de rült, La ka tos olyan hí res tu dós lett, hogy disszi dens vol ta el le né re még a Bol se vik 
Enciklopédiában is em lí tik a ne vét. Azon ban a ré gi, di ák ko ri ba rát ság nem tá madt fel 
töb bé, így 1974ben, ami kor meg jött a hí re tra gi ku san ko rai ha lá lá nak – mind össze 51 
éves volt –, csak egy pillanatra torpantammeg, hogy keserűenmegállapítsam, Imrét
RecskésAngliautántöbbénemtalálhatommegújra.

Majd el telt több mint egy ne gyed év szá zad, hogy ne mi gen gon dol tam rá. Ha mar 
fe led tem azt is, hogy 1992ben Ang li á ba sza kadt ha zánk fia, Alexander Bandy, az az 
BándySándorfelkeresett,éskifaggatottLakatosImréről.

Így az tán né mi leg vá rat la nul ért, és na gyon is fel ka var ta ben nem a mármár fe le dett 
múltataRep li ka ta va szi szá má ban ol vas ha tó La ka tos Im re élet rajz, Lee Congdon pro
fesszorírása,majdafolyóiratmegjelenésétkövetőtalálkozóazÖrökmozgóklubjában,
aholmi,amégélőrégibarátokmagunkközéidéztükImrét,hanemistesti,hanemcsak
szellemivalóságában.AmúltbavezetőlépcsőköntalálkoztamazévekótaMagyarorszá
gonélőJancisLongangolpszichológussal,akikutatásainyománCongdonénálmégter
je del me sebb,alaposabbpszichológiaiesettanulmánytírtLakatosImréről,amelyakana
dai Jo ur nal of the Philosophy of the Social Sciences júniusiszámábankerülmajdköz
lésre.(Nemgyőzömhangsúlyozni,mennyirefontoslenneönismeretünknekeztazújabb
for rá sát is meg je len tet ni ma gyar nyel ven. Már csak azért is, mert Congdon ta nul má nya 
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nehezentudjakövetniaz1944és1956köztiévekgyorsésalapvetőváltozásokathozó
for du la ta it, ame lyek az egyes em be re ket is kí no san gyors vál tá sok ra, ese ten ként ál lás
pontjukalapvetőmegváltoztatásárakésztették,kényszerítették.Congdonjelentősentúl
isbecsüliLakatosszerepét,azakkorihierarchiábanelfoglalthelyét.Példáulúgyírróla,
mint ha Révaival együtt irá nyí tot ták vol na a párt kul tu rá lis po li ti ká ját. Ho lott tud juk, 
Im re csak egyi ke volt a be osz tot tak nak, akik Révai köz vet len irá nyí tá sa alatt dol goz tak.

A két La ka tosélet raj zot ol vas va iga zá ból az le pett meg és ka vart fel, hogy no ha Im rét 
ba rá tom nak te kin tet tem, mi lyen sok min dent nem tud tam ró la, és hogy a ku ta tók ki ter
jedtbúvárkodásaellenéreméghánykérdőjelvármegválaszolásra.

az eöt vös-koL Lé gI um ban

LakatosImrévelazEötvöskollégiumbanismerkedtemmeg,még1945őszén.AKollé
gi um ban töl tött két évét dok to ri disszer tá ci ó já nak meg írá sá ra, Deb re cen ben meg kez dett 
egyetemitanulmányainakabefejezésérefordította.NemazértköltözöttbeaMénesiúti
al ma ma terbe, hogy párt uta sí tás ra tönk re tegye, ahogy azt Lee Congdon ta lán Ke resztury 
hatásáraállítja.IttlétealattazonbanvalóbanővezetteaKollégiumdiákjaibólverbuváló
dott kom mu nis ta „frak ci ót”. Ak ko ri ban még sen kit sem za vart, hogy a párt sza bály za ta 
nemismerilyenfajtaképződményt,sőtszigorúantiltbármifélefrakciózást.Imreanar
chistalelkületenemistűrtsemmiféleszigorúszervezettséget.Feltételezem,hogyaKol
lé gi um ügyeit–mertamiakulisszákmögötttörtént,abbami,egyszerűhalandók,nem
lettünkbeavatva– Imrevoltkollégistabarátaival,azugyancsakkommunistaSzigeti Jó
zsef fel, Ki rály Ist ván nal, Láz ár Györggyel, Lukácsy Sán dor ral vi tat ta meg. A Kol lé gi um 
dolgairólidőnkéntvalószínűlegRévainakisbeszámoltak.Akkoribannemigentartottunk
sem pártnapot, sem egyéb pártszerű összejöveteleket. Ehelyett teljes erőbedobással,
örömteliizgalommalkésőéjszakákbanyúló,mégvalóbannyílt,szabadvitákatfolytat
tunk di ák tár sa ink kal a kom mu nis ta üdv tan ról. Im ré vel az élen, nem is ered mény nél kül 
térítettünk.Igaz,ebbea„sikerbe”belejátszottazavonzóerőis,amitapártakkorafiatal
magyarértelmiségregyakorolt.Kilátmásemberlelkébe,defeltételezhető,bárnembi 
zo nyít ha tó, hogy a kol lé gis ták „meg té ré sé ben” a kar ri er iz mus nak is le he tett né mi ré sze.

Im re kol lé gi u mi sze rep lé sét a Va ló ságban 1947 feb ru ár já ban meg je lent, nagy fel há
bo ro dást ki vál tó cik ke ko ro náz ta meg. Ar ról az óta sem esett szó, hogy ez a ta nul mány 
egyhuszonötévesfiatalemberelképesztőolvasottságróltanúskodószellemiteljesítmé
nyevolt.Írásábanszámosidézetetközölalegkülönbözőbbegyetemitanárrá,akadémikus
sá, ismert politikussá (SzekfűGyula, Horváth János, Eckhardt Sándor stb.) vált volt
Eötvöskollégistákkönyveiből,cikkeiből,amelyekaztbizonyítják,hogyezekakiemel
kedőnevekHorthyékkereszténynemzetikurzusánakkiszolgálóivoltak,hogyaKollé
giumotezerszemélyiszálfűzteazelmúltrendszerhez.Lakatosezektudatábanfordula
tot kö ve telt a ma gyar École Normale ve ze té sé ben, olyan vál toz ta tá so kat óhaj tott, ame
lyek az al ma ma tert al kal mas sá te he tik ar ra, hogy be ta go zód jon a prog resszió 
Magyarországánakmegújultintézményrendszerébe.AzéleshangellenéreaVa ló ságban 
meg fo gal ma zott konk rét kö ve te lé sek nem men tek messzi re. Odá ig ter jed tek, hogy 
KereszturykérjefelaradikálisanbaloldaliErdeiFerencetésamarxista–leninistaSzige
tiJózsefet,hogyaKollégiumtanáraikéntvegyenekrésztadiákokvilágnézetinevelésé
ben,hogyazoknecsakkiválótudóssáváljanak,hanemaGyőrffykollégistákhozhason
ló an a szo ci a liz mus ügyé nek el kö te le zett har co sai is legyenek.

Ez a cél La ka tos nak a cik ké ben ki fej tett ag go dal mai el le né re tu laj don kép pen meg is 
va ló sult. A kol lé gis ták, leg alábbis az ál ta lam meg is mert öthat év fo lyam leg jobb jai a 
magyarszellemiéletfőszereplőineksorábaemelkedtek.AMénesiutatelhagyvaelfog
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lal ták az egye te mi ka ted rá kat, a ku ta tóin té ze te ket, a nagy kul tu rá lis fo lyó irat ok szer
kesztőségeit, sőt a vezető kulturális posztokat is okkupálták, a kultuszminiszteri bár
sony szé ket be le ért ve. Az zal a meg szo rí tás sal, hogy azért a kol lé gis ták nak csak egy ré sze 
tagozódottbeújraazestablishmentbe, egy má sik ré sze az el len zé ki sé get vá lasz tot ta.

Denem tagadható, akollégistákkarrierjébenmindenekelőtt az játszottközre,hogya
tan in té zet va ló ban a ki vá ló ak is ko lá ja volt, nö ven dé kei ken ter ben ver ték év fo lyam tár sa i kat.

A Kol lé gi um kom mu nis ta fi a tal jai közt mind vé gig szó sem volt ar ról, hogy meg szün
tes sük, fel szá mol juk a Kol lé gi u mot. A töb bi ek hez ha son ló an mi is na gyon jól érez tük 
ma gun kat a Gellérthegy ol da lá ban, na gyon büsz kék is vol tunk kol lé gis ta tag sá gunk ra. 
Amáremlítettidősebb,voltkollégistákcéljaisazvolt,hogyaKollégiumtanárailehes
senek,éseztKereszturytávozásautánelisérték.Ők–eztagadhatatlan–márfiatalon
isjelentőstudósokvoltak,éskésőbbtöbbségük–mindenkommunistaságukellenére–
megkerülhetetlenművek sorával gyarapította a maga szakterületét. Lutter Tibor már
Keresztury ide jén is meg bíz ha tó an, szín vo na la san lát ta el szak ta ná ri fel ada tát, igaz ga tá
sa alatt nem csök kent az ok ta tás szín vo na la. A tu do má nyos mun ka disz cip lí ná já nak az 
elsajátításatovábbraiskövetelménymaradt.LázárGyörgyebbenazidőszakbanhozta
létreaKollégiumvédőszárnyaialattazApáczaiCsereJánoskollégiumotésközépisko
lát, amelynek tanári karát kollégistákból verbuválták.Elitképző intézményvolt ez is,
legkiválóbbvégzősnövendékeiazEötvöskollégiumbankaphattakvolnahelyet.Aztán
azEötvösselegyüttaPárteztazelitképzőintézménytisfelszámolta.

Voltnémirációabbanafelismerésünkben,hogyaKollégiumcsakúgymaradhatfenn
a szocialistaMagyarországelitképző intézeteként, haköveti az idők szavát.Csakazt
nem fogtuk fel, hogy rövidesenmit követelnek tőlünk az új idők, nemértettükmeg,
hogyatotalitáriusstruktúrábannemlehethelyeegyilyesfajta,mégiscsakautonómtudó
sokatképzőkitűnőekiskolájának.Arrólnemisbeszélve,hogyaNékoszésazEötvös
konkurenciájávalnembírtákvolnaaversenytapártiskolák.Jellemző,hogyavalamivel
li be rá li sabb Ká dár érá ban sem le he tett sem a Nékoszt, sem az Eöt vöst a ma ga ré gi alak
já ban fel tá masz ta ni. Ho lott az Eöt vöskol lé gis ta Köpeczi Bé la éve ken át állt a kul tusz
tár ca élén, nagy részt volt kol lé gis ták al kot ták Aczél György ta nács adói kö rét. Egy kol
lé gis ta tár sunk a rend szer vál tá sig a po li ti kai bi zott ság tag ja volt. Igaz, kar ri er jét an nak 
kö szön het te, hogy so ha sem kez de mé nye zett sem mit. Csak ép pen mind ig tud ta, mi re 
kell rá bó lin ta nia.

Ho má Lyos évek

La ka tos Im re disszer tá ci ó já nak meg vé dé se után el hagy ta a Kol lé gi u mot, és más vi zek re 
hajózott.AzÖsztöndíjtanács titkára lett.Eltűnta szememelől, igaz,nem tartoztama
legszűkebbbarátiköréhez,ésújmunkakörébennemvoltrámszüksége.Imreakollégis
tákelőliseltűnt,mégakommunistafrakcióirányításában,munkájábansemvettrészt.
A 47/48as tan év ben én let tem a frak ció tit ká ra, sem mi fé le kap cso la tunk sem volt La ka
tossal.AKollégiumdiákjaitmárnemismerte,ígyazintézménybelsőéletérevonatkozó
döntésekrőlmégaháttérbőlsemformálhatottvolnavéleményt.Mindabban,amiaKol
légiumbanakésőbbiekbentörtént,Imrénekmársemmirészesemlehetett.

Mind azo nál tal ér de mes len ne tud ni, je len volte Im re a Révainál 1948 ta va szán egy
be hí vott ér te kez le ten, ame lyen egyes volt kol lé gis ták is je len le het tek, és ahol 
Keresztury le mon dott a kol lé gi um igaz ga tá sá ról. Azt sem tud juk, volte Im ré nek sze re 
peabban,hogyagyengekezű,erősenbefolyásolhatóLutterTiborlettazújigazgató,és
nemanagy formátumú tudós,SzabóÁrpád,akihezLakatostugyancsakbaráti szálak
fűzték.AmikorLutterazÖsztöndíjtanácsigazgatója,Imreakkoraszervezettitkáravolt.
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Az 1947ben ki bon ta ko zó Luk ácsvi tá ban a ta nít vány Mé szá ros Ist vánt ki vé ve a kol
lé gi u mi frak ció Luk ács el len fog lalt ál lást. Ez volt a párt vo nal, s mi ugyan na gyon lagy
ma ta gon, de ezt kö vet tük. Im ré vel ek kor sem ke rül tünk kap cso lat ba.

ValamithallottunkharangozniLakatosmoszkvaiösztöndíjáról,kiküldetéséről,majd
visszajöveteléről.DenemértesültünkLakatoskegyvesztettségéről,nemvoltközismert,
hogy nem kap ta vissza a párt tag köny vét, és hogy hát tér be szo rít va egy gim ná zi um ban 
ta nít. Én 1949 vé gén, mi u tán meg kap tam a ta ná ri ok le ve le met, el hagy tam a Kol lé gi u mot. 
Csakkollégistabarátaimtólhallottam,hogyLakatostLutter lakásárólelvitteazÁVH.
Em lék szem, két ba rá tom mal a sza bad ban sé tál va be szél get tünk Im re le tar tóz ta tá sá ról. 
Kezd tük ér zé kel ni, bár ezt egy más nak sem mer tük be val la ni, hogy va la mi na gyon nincs 
rendben,haegyilyenkommunistát,mintLakatos,imperialistaügynöknekminősítenek.

A Kol lé gi u mot l950 nya rán osz lat ták fel, Im re ak kor már Recsken ra bos ko dott, így 
ehhezaszomorúdöntéshezvégképpsemmiközesemlehetett.

Im re po koL já rá sa

Imrével1956nyaránvoltújabbemlékezetestalálkozásom.Meghívtammagunkhoz.Én
időközbenmegnősültem,feleségem,FöldesAnna,akinemrégfejeztebeegyetemitanul
má nya it, az Iro dal mi Új ság mun ka tár sa volt. Im re ak kor már egy ide je, két vagy há rom 
éveszabadultRecskről.Hozzánkjövendőbelimásodikfeleségével,PapÉvávalérkezett.

Ennekatalálkozásnakkétemlékezetesmozzanatavolt.Éváthírbőlismertük,baráta
ink ba rát ja ként ugya nab ban a kör ben moz gott, mint mi, de sze mé lye sen ak kor ta lál koz
tunkveleelőször.Tény,hogyImremégakollégiumiidőkbenbizalmasánaktekintett,és
elsőházasságánakválságaibaisbeavatott.Jellemzővoltrá,hogymagánéleténekfontos
döntései előtt kikérte barátai véleményét.Csakhogymi akkor körülbelül tíz évenem
be szél tünk egy más sal, Im re azon ban olyan fesz te le nül foly tat ta kap cso la tun kat, mint ha 
csak teg nap vál tunk vol na el. Meg val lom, a ré gi ba rát ság vissza ál lí tá sa ne kem is jó le sett. 
MiközbenAnna kiment Évával a konyhába, Imre azonnal beavatott új házasságának
ter vé be, s meg kér dez te, hogy he lyes leme a dön té sét. A je gye sek tá vo zá sa után An na 
elmondtanekem,hogyÉvaváratlanulmegkérdeztetőle,menjenefeleségülLakatoshoz.
Anna–éseztÉvaistudta–ekkortalálkozottéletébenelőszörmindakétemberrel.Mit
vá la szol hat tunk, ter mé sze te sen mind ket ten he lye sel tük a há zas sá gi ter vet. Vi lá gos volt, 
hogyeztakarjáktőlünkhallani.

ImreekkoribanmárbekapcsolódottaPetőfiKörigyűlések,vitákszervezésébe.Őis
– mint egész ba rá ti kö rünk – Nagy Im re párt ján állt, igaz, ak kor még mi sem ju tot tunk 
túlareformkommunistaillúziókon.Akkoribanbarátikörbenfőkéntazttárgyaltuk,hogy
mikor,hogyanébredtünkfelhithűdogmatizmusunkból.Imreelmesélte,hogyőakkor
józanodottki,amikorközöltékvele,hogynemvoltsemmifélebűne,ártatlanulszenve
dettRecskenvagyháromévet.Elmesélésealapjánúgyképzeltem,hogyamikorImrét
kiengedikRecskről,sközlikvele,hogynemvoltsemmifélebűne,hogysemmiértszen
vedteelazinternálásgyötrelmeit,akkorottnyomban,mintégbőlavillám,jöttelszá
má ra a meg vi lá go so dás pil la na ta.

Csak a Rep li ka ta lál ko zó ján tud tam meg, hogy Im re a ma ga fel éb re dé sé nek tör té ne tét 
némileglekerekítette,azcsakvégsőlényegéttekintvevoltigaz.Akiábrándulásfolya
ma ta ná la is hosszabb ide ig tar tott.

LeeCongdonésJancisLongkutatásaisemtudtákpontosanfelderíteni,miértkerült
Im re Recskre, és mi tör tént ott. Csak ke vés do ku men tum áll ren del ke zés re, és na gyon is 
kérdéses,mennyiremegbízhatóakabarátokvisszaemlékezései.Hiszenőketarról,hogy
mitörténtvele,akkoribanmitgondolt,mittettvagynemtett,Imreinformálta.Őpedig,
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mintaztamagampéldájaistanúsíthatja,nagyonishajlamosvoltarra,hogyatörténteket
némilegkiglancolja,amagaszámárakedvezőszínbenmeséljeel.

Azalábbiakbanakét forrásmunka,aJancisLonggalésBándySándorral folytatott
újabbbeszélgetések,valamintaRep li ka an két ján el hang zot tak alap ján a ma gam in terp
retációját,feltételezéseitadomelő.

Im re Moszk vá ból 1949 nya rán tér ha za va ká ci ó ra. De már nem en ge dik vissza, a 
párt tag köny vét és a ré gi ál lá sát sem kap ja vissza. Mint hogy a párt tól ka pott la ká sát ba rá
toknakkétévrekiadta,Lutternálhúzzamegmagát.LutternagymértékbenImreleköte
le zett je. Hi szen – gon do lom – ne ki kö szön he ti nem csak Eöt vöskol lé gi u mi igaz ga tói 
állását,hanemegyetemitanárikinevezésétis.Mégremélnilehet,hogyanagytalentumú
fiatalembertazégiekidővelvisszafogadjákkegyeikbe.

Im rét 1950. áp ri lis 20án vá rat la nul a KEB elé idé zik Sós Le ven té vel együtt. A fenn
maradtrövidjegyzőkönyvtanúságaszerintarománelvtársakbejelentésealapjánvizs
gá la tot in dí tot tak ket te jük el len. Meg ál la pí tást nyert, hogy 1944ben Nagy vá ra don a 
LakatosImreáltallétrehozottkommunistasejtapártjóváhagyásanélkülműködött,Imre
megtévesztetteatöbbieket,amikorelhitettevelük,hogyfelsőbbutasításracselekszik.A
KEBugyancsakmegállapítja,hogyelsősorbanLakatosImrétterheliafelelősségIzsák
Évahaláláért,öngyilkosságáért,ésezértbüntetésbőlkizárjaőtapártból.SósLevente
bűnrészesként megússza dorgálással. Kafka Perének szür re á lis, ab szurd vi lá gá ban 
já runk, csak ta lál gat ni le het, hogy mik is a va ló sá gos moz ga tó ru gók, hogy mi tör té nik a 
szín fa lak mö gött.

(A tá jé ko zat lan ol va só szá má ra: La ka tos Im re 1944ben va ló ban szer ve zett egy il le gá
lis sze mi ná ri u mot nagy vá ra di buj ká lá sá nak ide jén. Im re anar chis ta lel kü le té nek is me re
tébeneltudomképzelni,hogyDebrecenben,azottanikommunistákúgynagyjábóltud
hattakennekaszemináriumnakalétezéséről,aszörnyű,zűrzavarosidőkbennemislehe
tettelvárni,hogyapártsejtekszabályosan,bürokratikusanműködjenek,kapcsolódjanak
egymáshoz.Imréékhihették,hogyőkazillegálispárttagjaikéntműködnek,deeztakap
cso la totapártfelsőbbszerveimindigletagadhatták.Dokumentumok,szabályszerűjóvá
hagyáshiányábanmondhatták,hogyImreeztasejtetasajátszakálláraszerveztemeg.)

ANagyváradonhamispapírokkalélőIzsákÉvaistagjavoltImrecsoportjának.Egy
napazonbankiderült,hogyIzsákÉvabúvóhelyeveszélyessévált,újlakhelyetkellene
ta lál ni szá má ra. Ez azon ban nem akart si ke rül ni, Lakatosék vi szont at tól tar tot tak, hogy 
a lány le buk hat, és va la mennyi ü ket ve szély be so dor hat ja. Olyannyi ra pá nik ba es tek, 
hogyImrejavaslatárarémületükbenegyhangúanmegszavazták,Évalegyenöngyilkos.
Még a fi a tal lány sze rel me is a ha lá los íté let re vok solt. No ha Éva fe lül he tett vol na a pes
tivonatra,hogymegpróbáljonPestenelrejtőzni,atalajátvesztettteremtésSósLevente
kíséretébenfelutazottDebrecenbe,ésaNagyerdőbenmegittaaméregpoharat.

Ezt a szörnyű esetet a párt illetékes fórumaimegvizsgálták,megtárgyalták.Végül
azonbananagyváradicsoportvalamennyitagjátfelvettékapártba.Imreisúgyvélte,a
vizsgálatfelmentőítélettelzárult.Ősemtartottamagátbűnösnek.

Nézetem szerint Congdon téved, amikor úgy hiszi, létezett volna olyan szabály,
miszerintakommunistákatelőbbkikellettzárniapártból,hogyletartóztathassákőket.
Csak az ink vi zí ció ide jén kel lett az eret ne ke ket ki kö zö sí te ni az egy ház ból, hogy mág
lyáralehessenküldeniőket.Akommunistapártbanezmásképpműködött.Aletartózta
tottpárttagokatmindenelőzetesértesítésnélkülcsuktákle.Legfeljebbutólagzártákki
őket apártból, de ez is csak ritkán történtmeg,mert ehhez indokolnikellett volna a
le tar tóz ta tás oka it. Ami kor 1950ben az Athenaeum könyv ki adó lek to ra vol tam, kö rü löt
temlecsuktákakiadópárttitkárát,alektorátusvezetőjét,majdakiadóigazgatóját.Egyik
al ka lom mal sem kö zöl ték ve lünk, hogy mi fé le vé tek ter he li eze ket a jó elv társ nak hitt 
szerkesztőtársainkat.Eltudomképzelni,hogyarománelvtársakvalamilyenmásokból
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1950benvalóbanújraelővettékarománállampolgárIzsákÉvaügyét.Amagyarpárt
nakmegtanúsítaniakellett,hogykeményenfellépLakatossalszemben.Egynormális,
épeszűvilágbanImrétéskörétvalójábanmég1945benbíróságelékellettvolnaállítani,
hogy az dönt sön ügyük ben.

Imretehátnemalaptalanulhihette,hogyőtIzsákÉvamiatttartjákRecsken.Ajelek
sze rint azt gon dol ta, hogy ne ki itt is igaz kom mu nis ta mód já ra kell vi sel ked nie. Ezért is 
vállalta,hogyhithűkommunistaként,szabadlábrakerülveazÁVHnak,apártöklének
aszolgálatábaáll,sazügyetelárulóismerőseirőljelentéseketír.

Ezt a szol gá la tot vi szont csak ad dig vál lal hat ta jó lel ki is me ret tel, amíg meg ma radt 
hívőnek.Azonbanaddigbeszélgetetteretnekbarátaival,amígazokmegnemgyőztékőt
a ma guk iga zá ról.

Egyideignemértettem,hogyImrénekmiértkellettmegvallaniabarátainakbesúgó
tevékenységét,amirőlazoksohasemszerezhettekvolnatudomást.Azthiszem,Imre,aki
na gyon okos em ber volt, fel mér te, hogy val lo má sá val, bo csá nat ké ré sé vel ki sza ba dul hat 
azÁVHkarmaiközül.Ígyaszabadvilágbaniszsarolhatatlannávált,hiszenmondhatta,
őmárréglelepleztemagát.

utó Irat

LakatosImre1956bantávozottMagyarországról.Ittenipályájateljeskudarccalvégző
dött. Szörnyű gyilkossággal kezdődött, és végül a recski internálótáborba torkollott.
Si ke rült is mert té ten ni a ne vét, a leg na gyob bak kal pa ro láz ha tott, de vé gül is min den 
tehetségeellenéreközepes jelentőségű,alapjában tisztviselőimunkakörbenfoglalkoz
tatták.Mégazegyetemkapuitsemnyitottákkielőtte.Úgyhagytaelazországot,hogy
besúgóiténykedésénekmegvallásávalvégülméglegközelebbibarátaibaniskellemetlen
em lé ke ket ha gyott ma ga után.

Ang li á ban az tán cso da tör tént. Nagy em ber, nagy tu dós lett. Ahogy sor ra meg je len
nek idehaza kint alkotott, nevének világhírt szerzettmunkái, feltételezem, úgy nő az
érdeklődés személye, számos kérdőjellel tarkított, ellentmondásos életrajza iránt, és
talán–különösen,haazárolt,eltűntdokumentumokishozzáférhetővéválnak–előbb
utóbb meg szü le tik a ma gyar La ka tosbio grá fia is, amely – mer jük re mél ni – el ke rü li 
La ka tos mi ti zá lá sá nak a csap dá ját. Mert vall juk meg, van ilyen ve szély. Hi szen so kak 
szá má ra na gyon is csá bí tó Im rét mi ti kus go nosz ként, Mefisztóként, mind nyá jun kat 
rosszútravezetőgurukéntjellemezni,akireátháríthatjukamagunkbűneit.

Imre tagadhatatlanul rendkívüli képességgel megáldott, sokoldalúan tehetséges
em ber volt. Csak ép pen mind ig tíz cen ti mé ter rel a föld fö lött le be gett, s mert ön telt sé gé
ben mind ig is ön ma gá ba be zár va élt, ne he zen mér te fel meg nyi lat ko zá sa i nak ha tá sát, és 
még ke vés bé ér zé kel te ezek más em be rek re gya ko rolt ha tá sát. Nem cso da, hogy po li ti
ku si am bí ci ó it dé del get ve min den te het sé ge el le né re mind un ta lan zá tony ra fut tat ta éle te 
hajóját.Haa forradalombukásaután, felmérveaddigi életének teljes csődjét,megint
elvesztiafejétésöngyilkoslesz,azőemlékeiselmerülanirvánasüllyesztőjében,mint
e ne héz évek annyi más ál do za táé.

Ang li á ban, a sza bad vi lág ban, ahol po li ti ku si ál mai szá má ra már vég képp nem nyílt 
tér, vé gül is meg fo gad ta Révai in tel mét: „La ka tos elv társ – mond ta ne ki –, mi ért nem 
hagyjaapolitikát,ésfoglalkozikfilozófiával,amihezért?Miisamagaszűkebbterüle
te? Va gyis tu do mány fi lo zó fi á val, ma te ma ti kai lo gi ká val.”

Im rét éle te egyik jó tün dé re meg men tet te a pusz tu lás tól. De mi van azok kal, akik ide
ha za maradvanemtaláljákmegamaguknemtőjét,ésmindentehetségükellenéreelsüp
ped nek a ma gyar mo csár ban?


