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A for ra da lom fő pró bá ja?*

Bándy Sándor és Jancis Long

Ke rék gyár tó Elem ér A karácsonyista ide o ló gia bí rá la tá hoz cí mű kan di dá tu si ér te ke zé
sé nek vé dé sé re 1956 szep tem be ré ben, hat hét tel a for ra da lom ki tö ré se előtt ke rült 
sor.1 Ke rék gyár tó ek kor az Ok ta tá sügyi Mi nisz té ri um Mar xiz mus–Le ni niz mus Osz tá
lyá nak ve ze tő je és az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem di a lek ti kus ma te ri a liz mus 
tan szék ének he lyet tes ve ze tő je volt. Tu do má nyos nak ha tó cí me el le né re dol go za tá val 
nyílt ide o ló gi ai tá ma dást in té zett Ka rá csony Sán dor fi lo zó fusta nár élet mű ve el len, 
aki nek ne vét egész Ma gya ror szá gon jól is mer ték, bár az or szág ha tá ra in túl az óta is 
tel je sen is me ret len ma radt. A szer ző sztá li nis ta for du la tai már 1956ban is el avult nak 
tűn het tek, hi szen a Sztá lin ha lá lát kö ve tő és az SZKP XX. kong resszu sa után fel gyor
su ló eny hü lés im már az el fo gad ha tóbb nyel ve zet előtt is meg nyi tot ta az utat. Ke rék
gyár tó írá sát még tá mo ga tói sem te kin tet ték tu do má nyos igé nyű mun ká nak. Az ér te
ke zés ment sé gé re csu pán az szol gál ha tott, hogy egy év vel ko ráb ban író dott, ak kor, 
ami kor a dog ma ti kus mar xiz mus–le ni niz mus még meg kér dő je lez he tet len volt. Hogy, 
hogy nem, ez a jó részt ér dek te len írás a vé dés – más kor unal mas – for ma li tá sát még is 
ké pes volt so kak szá má ra má ig em lé ke ze tes ese ménnyé ten ni.

A dol gok ilye tén ala ku lá sá ban köz re ját szot tak azok az ide o ló gi ai és po li ti kai fo lya
ma tok, me lyek a szov jet be fo lyás alat ti Ke letEu ró pát a Sztá lin bű ne it le lep le ző 1956. 
feb ru á ri Hruscsovbeszéd s a ma gyar for ra da lom no vem be ri le ve ré se köz ti idő szak ban 
jel le mez ték. Az aka dé mi ai vé dés rend ha gyó ko re og rá fi á já hoz hoz zá já ru ló ér tel mi sé gi
ek ma guk is ér de kes pá lyát fu tot tak be az 1945 és 1956 kö zöt ti ne héz kor szak ban. Az 
ese mény, túl azon, hogy a kom mu niz mus ma gyar or szá gi tör té ne té nek iz gal mas 
mo men tu ma, egyet len pil la nat fel vé tel be sű rí ti a min den nap ok tár sa da lom lé lek ta ná
nak sa já tos sá ga it is. Ezért vél tük fon tos nak annyi év után re konst ru ál ni tör té ne tét.

* Ez úton sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni azok nak, akik az in ter júk so rán se gít sé get nyúj tot tak. Há lá val
tar to zunk min de nek előtt Kont ra György nek, akinek az ese mé nyek ről kü lö nö sen ér té kes fel jegy zé sei ma rad
tak; nél kü le ez az írás nem szü let he tett vol na meg.

1 Ke rék gyár tó a kan di dá tu si cím meg pá lyá zá sa kor már ren del ke zett egye te mi fi lo zó fia dok to ri cím mel, 
ame lyet az egye tem el vég zé se után né hány év vel le he tett meg sze rez ni. Csak em lé kez te tő ül je gyez zük meg, 
hogy az egye te mi kis és az aka dé mi ai nagy dok to ri cím kö zött el he lyez ke dő kan di dá tu si mi nő sí tést szov jet 
min tá ra ve zet ték be 1945 után, mai meg fe le lő je nagy já ból a PhD. A kan di dá tu si mi nő sí tés oda íté lé sét a 
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi án be lül te vé keny ke dő Tu do má nyos Mi nő sí tő Bi zott ság vé gez te, az érin tett 
egye te mi tan szék se gít sé gé vel.
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Ke rék gyár tó

Ke rék gyár tó Elem ér 1956ban 37 éves volt. A ma gas, jó ké pű fér fi sze gény csa lád ból 
szár ma zott, ám az érett sé gi után fel vet ték az Eöt vös Jó zsef Kol lé gi um ba, s így si ke rült 
el vé gez nie az egye te met. 1939–40ben kol lé gi u mi di ák ve ze tő ként bal ol da li elő adó kat 
hí vott meg (La ka tos 1947). No ha az Eöt vöskol lé gi um mind ig is hí res volt li be rá lis 
vi ta kul tú rá já ról, ez a ma ga ide jé ben me rész tett nek szá mí tott a há bo rú ki tö ré se utá ni 
idők ben, ami kor a fél fa sisz ta Hor thykor mány zat Hit ler rel va ló szö vet sé gét mind szo
ro sabb ra fon ta. Az egye tem el vég zé se után Ke rék gyár tót be hív ták a had se reg be. 1944
ben, a ná cik ál tal meg szállt Ma gya ror szá gon, a Nyi las ke resz tes Párt ural ma ide jén 
ké zi grá nát ok kal se gí tet te a ma gyar el len ál lá si moz gal mat. Ha te vé keny sé gét le lep le zik, 
sor sa az azon na li ki vég zés lett vol na (Fe hér 1979: 562). Az if jú böl csész jól be szélt 
an go lul, szű kebb ér dek lő dé si te rü le te Shakes peare és Keats mun kás sá ga volt.

Ke rék gyár tó, szá mos nem ze dék tár sá hoz ha son ló an, a há bo rú utá ni el ső adan dó 
al ka lom mal csat la ko zott a kom mu nis ták hoz, és gyor san ha ladt fel fe lé a párt hi e rar chi
á ban. 1947re a párt el ső tit ká rá nak, Rá ko si Má tyás nak a sze mé lyi tit ká ra lett. Ám 
csak ha mar az a ká der dön tés szü le tett, hogy az 1948tól kö te le ző tan tárgy ként be ve ze
tett mar xiz mus–le ni niz mus ok ta tó ja ként ha té ko nyab ban fejt he ti ki te vé keny sé gét. If jú
ko ri te het sé ge és haj da ni bá tor ki ál lá sa egy ként meg síny let te e vál to zást. Ma nap ság 
már csak ke ve sen tud nak fel idéz ni bár mi em lí tés re mél tó ada lé kot ró la. Ugya nak kor 
két ség te len, hogy sze mé lyét nem övez te olyan mér té kű ret te gés és gyű lö let, mint e tör
té net né mely más sze rep lő jét. Sza bó Ár pád alig ha nem hí ven összegzi a kor tár sak ró la 
al ko tott ál ta lá nos be nyo má sát, ami kor az öt ve nes évekbeli Ke rék gyár tót „egy sen ki”
ként jel lem zi (in ter jú Szabó Árpáddal, 1999. feb ru ár).

Máig sem is mert, va jon mi ve zet te Ke rék gyár tót ar ra, hogy disszer tá ci ó ját ép pen 
Ka rá csony ról ír ja. Ka rá csony Sán dor négy év vel ko ráb ban halt meg, nem sok kal 
az után, hogy ta ná ri ál lá sá ból ki tet ték. Ke rék gyár tó nak már 1955ben meg je lent ró la 
egy cik ke (Ke rék gyár tó 1955). Le het sé ges, hogy a párt úgy ítél te, Ka rá csony ta ní tá sa 
még mind ig ve szé lyes le het a párt fe gye lem re és a he lyes ide o ló gi ai vo nal ra néz ve, s 
ezért kel lett Ke rék gyár tó nak meg ír nia a cik ket (Lendvai 1993). Az ef fé le írá sok cél ja 
ko ránt sem a tu dó sok meg győ zé se volt, sok kal in kább fi gyel mez te tő üze net ként szol
gál tak, je len eset ben azt su gall va, hogy Ka rá csony mű ve it a párt még mind ig el íté len
dő nek tart ja. Ám az sem le he tet len, hogy ma ga Ke rék gyár tó kí ván ta meg tá mad ni 
Ka rá csonyt, akár meg győ ző dés ből, akár mert ezt a lé pést előbbrejutása szem pont já ból 
hasz nos nak ítél te. Ka rá csony elő adá sa i ra egy ide ig Ke rék gyár tó is el járt. Né me lyek 
sze rint so ha sem tud ta meg bo csá ta ni, hogy nem ke rült be „a mes ter” ta nít vá nya i nak 
leg bel ső kö ré be (in ter jú Var ga Do mo kos sal, 1999. már ci us).

A kö rül mé nyek

A Ke rék gyár tó vé dé sét be je len tő, gép pel írt meg hí vón az állt, hogy a vé dést 1956. szep
tem ber 10én dél után há rom óra kor tart ják az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Pes
ti Bar na bás ut cai elő a dó ter mé ben. Op po nens nek Mát rai Lász lót, a Ma gyar Tu do má
nyos Aka dé mia tag ját és Szi ge ti Jó zsef fi lo zó fia ta nárt, a Ke rék gyár tó ál tal meg pá lyá
zott kan di dá tu si cím bir to ko sát je löl ték ki. Az írást hi va tal ból meg íté lő op po nen sek az 
írat lan sza bá lyok ér tel mé ben a vé dés al kal má val ren de sen né hány kri ti kai jel le gű kér
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dést in téz tek a je lölt höz, majd ja va sol ták a mű el fo ga dá sát. Az ér te ke zé sekhez min den
ki hoz zá fér he tett az MTA könyv tá rá ban. A vé dé sek úgy szin tén nyil vá no sak vol tak, a 
ce re mó ni án bár ki meg je len he tett.

A meg hí vón mind azo nál tal el mu lasz tot ták fel tün tet ni, kik lesz nek a mi nő sí tést oda
íté lő vagy el uta sí tó bi zott ság tag jai. A bi zott ság vé gül is a kö vet ke ző sze mé lyek ből állt: 
Bó ka Lász ló iro da lom tör té nész, Hermann Ist ván és Heller Ág nes fi lo zó fusok, Hor váth 
Ilo na pe da gó gia ta nár (Szé kely End re fe le sé ge), Telegdi Zsig mond nyel vész és Ná dor 
György haj da ni rab bi, aki 1956ban Fogarasi Bé la fi lo zó fus ta nár se géd je volt. A bi zott
ság tit ká ra Mé szá ros Ist ván lett, aki ké sőbb nyu ga ton Luk ács György ről s a mar xiz mus
ról írt mű ve i vel vált is mert té, el nö ke pe dig Ortutay Gyu la. Heller és Hermann (ek kor 
még há zas tár sak), il let ve Mé szá ros Luk ácsta nít vá nyok vol tak, s ek ként be ha tó an 
ta nul má nyoz ták a mes ter ér dek lő dé si kö ré nek főbb te rü le te it: a tör té ne lem, az ide o ló
gia és a re a liz mus kér dé sét (lásd Kadarkay 1991; Heller 1998). Ez zel együtt fi gye lem re 
mél tó, hogy az el nö kön kí vül a bi zott ság ban nem volt más hi va ta los „párt fi lo zó fus”.

Két ség kí vül párt fi lo zó fus nak szá mí tott vi szont a két op po nens, Mát rai Lász ló és 
Szi ge ti Jó zsef, il let ve a bi zott ság el nö ke, Ortutay Gyu la. Az ele gáns Mát rai, aki köz is
mer ten sze ret te a „jó éte le ket, a jó bo ro kat és a jó nő ket” (in ter jú Heller Ág nes sel, 
1998. de cem ber), egykoron ígé re tes fi lo zó fus és esz té ta volt. Az Egye te mi Könyv tár 
igaz ga tói poszt ját azért fo gad ta el, mert, mint mond ta, bár mi for du lat tör tén jék is a 
po li ti ká ban, „könyv tá rak mind ig lesz nek” (in ter jú Lit ván Györggyel, 1999. már ci us). 
Úgy tart ják szá mon, mint aki a hi va ta los vo nal min den rez dü lé sét buz gón kö vet ni igye
ke zett, hogy ál lá sát s a ve le já ró tá gas la kást meg tart has sa.

A fi lo zó fia pro fesszor Szi ge tit Diderot és Kierkegaardtanulmányai s a negy ve nes 
évek má so dik fe lé ben a mar xiz mus–le ni niz mus ról tar tott ér tel mes elő adá sai alap ján 
is mer ték. Luk ács sok éves moszk vai szám űze tés ből va ló ha za tér te után a fi lo zó fus el ső 
nyi tott szel le mű ta nít vá nyai kö zé tar to zott. Ami kor a párt 1949ben Luk ács el len for
dult, Szi ge tit is meg fé lem lí tő cél za tú ki hall ga tás nak ve tet ték alá, ami el len Luk ács til
ta ko zott is Révai Jó zsef nél, a párt fő ide o ló gu sá nál. En nek el le né re Szi ge ti csak ha mar 
csat la ko zott a párt hi va ta los Luk ácsbí rá la tá hoz, és meg sza kí tot ta a kap cso la tot egy ko
ri ta ná rá val. 1956 nya rán Szi ge ti, fel te he tő en meg érez vén az új idők kö ze led tét, a ré gi 
lel ke se dés sel pró bált nyil vá no san is kö ze led ni Luk ács hoz (Kadarkay 1991: 412–413). 
Úgy tű nik, ez nem hogy csil la pí tot ta vol na, in kább még to vább élez te a bi zott ság ban 
részt ve vő Luk ácsta nít vá nyok ve le szem be ni el len szen vét. Ez az el len tét mind azo nál
tal csak egyi ke volt azok nak, me lyek a Ke rék gyár tó dol go za tát el bí rá ló bi zott ság tag jai 
közt fe szül tek.

Ortutay Gyu lát nép rajz ku ta tó ként és po li ti kus ként a har min cas évek óta jól is mer
ték szer te az or szág ban. 1945 után egy ide ig a Ma gyar Köz pon ti Hír adó Rt. (Rá dió, 
MTI, Film hír adó) el nö ke, majd val lás és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter is volt, ké sőbb a 
Mú ze u mok Or szá gos Köz pont já nak ve ze tő je ként ő irá nyí tot ta a mű em lék vé del met 
Ma gya ror szá gon. A Füg get len Kis gaz da párt tag ja ként ve ze tő sze re pet ját szott a há bo
rú utá ni po li ti ká ban is. Mint utóbb azon ban ki de rült, ő is a ri vá lis po li ti kai pár to kat 
be lül ről bom lasz tó kriptokommunisták kö zé tar to zott. Egy ko ri kol lé gái mél tá nyol ták 
ugyan, hogy kész volt stra té gi ai el tö kélt ség gel küz de ni nézeteiért, ám azt a több ség már 
ne he zen tud ta meg bo csá ta ni ne ki, hogy nem volt haj lan dó se gít sé get nyúj ta ni azok nak, 
akik ép pen a rá bí zott in for má ci ók mi att ke rül tek össze üt kö zés be a kom mu nis ták kal. A 
bi zott ság tag jai kö zül min den ki nek vol tak olyan ba rá tai, ki ket ál lí tá suk sze rint Mát  
rai, Szi ge ti vagy Ortutay adott fel a ha tó sá gok nak, s akik re ki sebbna gyobb mér vű meg
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hur col ta tás: ál lás vesz tés, kín val la tás vagy bör tön bün te tés várt. Az ál ta luk ko ráb ban 
fel adot tak kö zül töb ben a vé dé sen is meg je len tek.

A dok to ri vé dé sek szer te a vi lá gon in kább ün ne pi for ma li tás nak szá mí ta nak. Az iga
zi meg mé ret te tést sok kal in kább az idá ig ve ze tő út ne héz sé gei, a hi va ta los és köz na pi 
pró bák, il let ve ma ga az ér te ke zés meg írá sa je len tik. Ezen a szin ten már ne mi gen szo kás 
el uta sí ta ni az írá so kat, s ha még is, úgy emö gött ren de sen a pro fesszo rok ri va li zá lá sa 
vagy olyas mi áll, hogy a je lölt ma ka csul, kon zu len sei le be szé lé se el le né re nyújt ja be dol
go za tát. Mind ez per sze ko ránt sem je len ti, hogy min den je lölt el ső ran gú mun kát vég
zett, in kább csak azt jel zi, hogy kol lé gái mél tó nak tart ják felvenni so ra ik ba.

Ke rék gyár tó nak min den oka meg volt rá, hogy for má lis vé dés re szá mít son. A kom
mu nis ta párt bel ső em be re volt. Az önál ló Mar xiz mus–Le ni niz mus In té zet fel szá mo lá
sá val a mi nisz té ri um ban és az ELTEn a mar xiz mus–le ni niz mus ok ta tá sa te rén ki fej tett 
buz gal ma biz tos aján ló le vél nek szá mí tott. Rá adá sul párt szem pont ból Ka rá csony Sán
dor is biz ton sá gos cél pontot jelentett. (A kom mu nis ták a negy ve nes évek vé gén ve szé
lyes nek ítél ték Ka rá csony vál lal tan önál ló ta ní tá si mód sze rét, a ha zai pa raszt ság mű ve
lé sé re nagy hang súlyt he lye ző pe da gó gi ai el kép ze lé se it, és azt, hogy több mint há rom 
év ti ze den át dol go zott szo ro san együtt a fi a ta lok kal. 1949ben le mon dat ták szá mos 
ta ná ri és if jú sá gi moz ga lom ban vi selt ve ze tői tisz té ről, és mél tat lan sá gok egész so rát 
kel lett el szen ved nie. 1952ben be kö vet ke zett ha lá lát so kan má ig is e mél tat lan bá nás
mód nak, és fő ként ta ná ri ka ted rái el vesz té sé nek tu laj do nít ják.) Ke rék gyár tó Ka rá
csonykri ti ká ja már ko ráb ban meg je lent, így an nak nyel ve ze tét és tar tal mát jog gal 
vél het te a párt el vá rá sa i hoz il lesz ke dő nek. Az is a dol go zat el fo ga dá sát va ló szí nű sí tet
te, hogy Ortutay, Mát rai és Szi ge ti tel jes mér ték ben tisz tá ban vol tak vele, a kan di dá tu
si cím oda íté lé sét vár ják tő lük; emel lett kü lön fé le okok ból ma guk is szí ve sen vet ték 
Ka rá csony és kö ve tő i nek bí rá la tát. Ke rék gyár tó és kol lé gái azon ban nem szá mol tak a 
Bu da pes ten 1956 nya rán ural ko dó köz han gu lat tal s a sztá li nis ta évek ben el hall gat ta
tott Ka rá csonyta nít vá nyok mély tisz te le té nek és oda adá sá nak to vább élé sé vel.

Az 1956. ok tó be ri for ra da lom úgy szól ván min den ki szá má ra a meg le pe tés ere jé vel 
ha tott ke le ten és nyu ga ton egya ránt. Vissza te kint ve, per sze, a tör té né szek sor ra szám ba 
ve szik mind azon ma gyar és len gyel tö rek vé se ket, ame lyek Sztá lin ha lá la után a szov jet 
be fo lyás eny hí té sé re és a hu má nus re for mok be ve ze té sé re irá nyul tak. Ezek a re for mok 
azon ban a meg kér dő je lez he tet len nek vélt mar xiz mus–le ni niz mus és a szov jet he ge mó
nia ke re te in be lül ma rad tak (lásd pél dá ul Lit ván 1996). 1956ban a vá lasz tó vo nal azok 
kö zött hú zó dott, akik le het sé ges nek tar tot ták a párt po li ti ka li be rá lis irány ba te re lé sét, 
il let ve akik hű ek ma rad tak a sztá li niz mus hoz és/vagy a párt hi va ta los irány vo na lá hoz. 
Mi köz ben 1953tól 1956ig Moszk va és a ma gyar kom mu nis ta ve ze tés kö zött ál lan dó 
kö tél hú zás folyt a re form és a szov jet be fo lyás mér té két il le tő en, az írók, tan árok és 
ki adók mind in kább fel bá to rod tak, vissza tér tek a „nor má lis” nyelv hasz ná la tá hoz, s ha 
még oly bur kol tan is, im már va ló di vi tá kat foly tat tak a szük sé ges vál to zá sok ról (lásd pél
dá ul PalocziHorvath 1995; Aczél és Méray 1989). Hruscsov Sztá lint le lep le ző 1956. 
feb ru ár 24i tit kos be szé de, amely nek hí re a csat lós or szá gok ba is gyor san el ju tott, 
to váb bi lö kést adott a bí rá la tok és az el kép ze lé sek sza ba dabb meg fo gal ma zá sá nak.

1956 nya rán a ma gyar kor mány a fe szült sé gek eny hí té sé re en ge dé lyez te, hogy a re for
mok meg vi ta tá sá ra a párt if jú sá gi szer ve ze tén be lül lét re hoz zák a Pe tő fi Kört. A vi ták 
azon ban a várt nál jó val szó ki mon dób bak vol tak, to vább vissz han goz va azt az ott ho nok 
és mun ka he lyek fa la in be lül is, ami a ko ráb bi nyolc év ben me rő kép te len ség lett vol na. 
Ke rék gyár tó szep tem ber 10i vé dé sé nek részt ve vői csak nem ki vé tel nél kül je len vol tak e 
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2 Ka rá csony élet út já nak és főbb mun ká i nak össze fog la lá sát Lendvai Fe renc vé gez te el (1993). A Kont ra 
Györggyel (1998. november és december), Var ga Do mo kos sal és Má ri á val, to váb bá Vekerdi Lász ló val 
ké szült in ter júk so kat se gí tet tek Ka rá csony el kép ze lé se i nek pon to sabb meg ér té sé hez.
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za jos vi ta es te ken. Ha előz mény ként nincs ez a nyá ri er je dés, amely a re form és a sza bad 
szó lás je gyé ben telt, úgy Ke rék gyár tó párt hű ér te ke zé se is alig ha nem ész re vét len ma rad. 
Hi szen azok, akik elé ge det le nek vol tak a tu do mány párt irá nyí tá sá val, ko ráb ban alig ha 
mer tek vol na til ta koz ni. Ké sőbb pe dig, az eny hébb ká dá ri évek ben, a nö vek vő kö zöny 
mi att nem tö rőd tek vol na a do log gal. A pil la nat ek ként va ló ban tör té nel mi volt.

Ka rá csony

A for ron gó 1956os köz han gu lat el le né re Ke rék gyár tó alig ha nem ak kor is el ke rü li a 
tör tén te ket, ha nem Ka rá csony Sán dort vá laszt ja ér te ke zé se cél pont já ul. Ka rá csony a 
ma gyar szel le mi élet sa já tos egyé ni sé ge volt. 1891ben szü le tett mű velt, föld bir to kos 
apa és egy re for má tus pap le ány fi a ként, s if jú sá gá ban Bu da pest, Bécs, Genf egye te me
in s a mo nar chia had se reg ében vál to za tos kép zés ben ré sze sült. Ami kor 1919ben el ső 
ta ná ri ál lá sát meg kap ta, a la tin és gö rög mel lett hat mo dern nyel vet be szélt, s mély 
ha tást gya ko rol tak rá Saussure nyel vé sze ti el vei. Et től fog va egész éle te pe da gó gia és 
filo zó fia ok ta tás sal, bib lia kö rök ve ze té sé vel, írás sal, és az if jú sá gi moz ga lom szer ve zé
sé vel telt: több, mint húsz köny ve és sok tu cat nyi cik ke je lent meg, if jú sá gi la pot szer
kesz tett és a Ma gyar Cser kész Szö vet ség, il let ve a há bo rú után a MADISZ ve ze tői 
kö zé tar to zott. Mi e lőtt 1942ben a deb re ce ni böl csész kar pe da gó gia tan szék ének élé re 
ki ne vez ték vol na, több kö zép is ko lá ban is ta ní tott, és nyel vé sze ti elő adá so kat tar tott a 
deb re ce ni Re for má tus Kol lé gi um ban. A nyá ri tá bo rok és if jú sá gi össze jö ve te lek szer
ve zé sé ben ta nú sí tott fá rad ha tat lan ener gi á ja már csak azért is bá mu la tos, mi vel moz
gá sát nagy ban gá tol ta egy el ső vi lág há bo rús se be sü lé se (két bot ra tá masz kod va tu dott 
csak jár ni), amit később csak sú lyos bí tott mind in kább megnövekedett test sú lya.

A ne ve lés, az if jak önál ló, eti kus gon dol ko dás ra va ló rá ve ze té se volt Ka rá csony leg
főbb szen ve dé lye – s leg főbb te het sé ge is egy ben. Kor tár sa i nak bí rá la tá ra rit kán vá la
szolt (mi vel úgy vél te, ez a min den ko ri po li ti kai irány vo nal függ vé nyé ben vál to zik), 
di ák ja i val azon ban el mé lyült kri ti kai di a ló gust foly ta tott. Vekerdi Lász ló, ké sőb bi 
tu do mány fi lo zó fus 19 éve sen ke rült az órá i ra, ahol meg le pet ve ta pasz tal ta, hogy az 
egye te men be vett nek szá mí tó né me tes ta ní tá si mód szer le eresz ke dő hang ne mé vel 
szem ben itt nyíl tan le het vi táz ni, hogy sen ki be nem fojt ják be le a vé le mé nyét, s Ka rá
csony az zal kez di sze mi ná ri u mát, hogy egy ko ráb bi té ve dé se mi att hall ga tó i tól el né zést 
kér (in ter jú Vekerdi Lász ló val, 1998. no vem ber).

A köz éle ti kér dé sek kö zül a mun ká sok és pa rasz tok ne ve lé sé nek és élet kö rül mé nyei
nek ja ví tá sa, va la mint a ma gyar iro da lom ban és nyelv ben rej lő sa já tos fi lo zó fia tu da to
sí tá sa fog lal koz tat ta leg in kább, írá sa i nak, elő adá sa i nak és te vé keny sé gé nek kö zép
pont já ban is ezek a kér dé sek áll nak. Ka rá csony gon do lat vi lá gá nak nem csak szün te len 
szel le mi mu ní ci ót, de egy ben sa já tos kon zisz ten ci át is adott egész éle tét át ha tó re for
má tus hi te és er köl csi sé ge; „a má sik em ber fi lo zó fi á ja” – az az ál ta la ki dol go zott pszi
cho ló gi ai né zet rend szer, mely nek lé nye ge, hogy a jó ta ní tás, a he lyes gon dol ko dás és 
az er köl csi ér zé keny ség alap ja a má sik ra va ló oda fi gye lés ké pes sé ge.2 A ma gyar ság tu
dat azu tán ke rült ér dek lő dé se kö zép pont já ba, mi kor az el ső vi lág há bo rú után Ma gyar
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or szág el vesz tet te az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chi á nak kö szön he tő sú lyát a vi lág ban, és 
ami en nél is fon to sabb: te rü le té nek mint egy két har ma dát, né pes sé gé nek pe dig a fe lét. 
Az egész sé ges ma gyar nem ze ti ön tu da tot rom bol ta az 1919es Ta nács köz tár sa ság és az 
ezt kö ve tő ro mán meg szál lás, s utóbb az or szá got sta bi li zá ló jobb ol da li Hor thyre zsim 
be ren dez ke dé se is. Szá mos más gon dol ko dó hoz ha son ló an Ka rá csony a ma gyar lé lek 
mély dep resszi ó já tól tar tott. Az ő sze mé ben a ma gyar iro da lom ról, nyelv ről és pe da gó
gi á ról va ló írás és elő adás a be teg lé lek nek nyúj tott lel ki se gély volt. Leg is mer tebb 
mun ká ja, A ma gyar ész já rás és köz ok ta tá sunk re form ja (Ka rá csony 1985 [1939]) 
Ma gyar or szág egyes tár sa dal mi ré te ge i nek nyel vét és lel kü le tét ne vel te té sük for má i val 
és gaz dag sá gá val hoz za össze füg gés be.

El té rő en azon ban szá mos kor tár sá tól, akik a ma gyar azo nos ság tu dat meg erő sí té sét 
szin tén a ke resz tény ség ben és a kul túr na ci o na liz mus ban ke res ték, Ka rá csony nézetei 
nem ve zet tek an ti sze mi tiz mus hoz s a Ma gyar or szág haj da ni te rü le té ből ré sze sült, szom
szé dos or szá gok gyű lö le té hez. A „má sik em ber” fi lo zó fi á já ból egye ne sen kö vet ke zett, 
hogy a ma gya rok szen ve dé se it a ko ráb bi oszt rák és ma gyar el nyo más mi att szen ve dő 
ro má nok, szer bek és szlo vá kok tör té ne té ből köl csön zött pél dák kal vi lá gí tot ta meg. 
Vekerdi ugyan csak hang sú lyoz za, hogy „Ka rá csony val lá sos sá ga el tért az egy ház val lá
sá tól; mi kor tud tá ra ad tam, hogy ate is ta va gyok, nem hogy el fo gad ta, de mind járt ki sze
melt és be vett egy szű kebb cso port ba, ahol a val lás bel ső eti ká já ról be szél get tünk” 
(in ter jú Vekerdi Lász ló val, 1998. no vem ber). Vekerdi test vé re, a hí vő Vekerdi Jó zsef 
fi lo ló gus és könyv tá ros azt emel te ki, hogy „Ka rá csony a nagy kö zép ko ri ke resz tény 
misz ti ku sok hoz ha son lí tott; az egyet len ál ta lam is mert em ber, aki min den cse le ke de
té ben az Is ten nel élt” (Vekerdi Jó zsef le ve le J. Longhoz, 1998. már ci us). A har min cas, 
negy ve nes évek ben, ami kor a fa siz mus elő re tö ré sé vel a ma gyar or szá gi an ti sze mi tiz mus 
is fel erő sö dött, Ka rá csony fon tos nak vél te el lá to gat ni zsi dó kö zép is ko lák ba, majd 
ké sőbb a front szol gá lat ra in du ló zsi dó mun ka szol gá la tos ok szá za da i hoz. Egy túl élő 
me sé li, hogy Ka rá csony sor ra mindőjükkel ke zet fo gott, és Ma gyar or szág ne vé ben 
bo csá na tot kért tő lük (in ter jú Vekerdi Lász ló val, 1998. no vem ber). Ma gyar or szág 
1944es né met meg szál lá sa után úgy szin tén volt rá eset, hogy a zsi dók nak kö te le ző sár
ga csil lag gal je lent meg az órá in (in ter jú Var ga Do mo kos sal, 1999. ja nu ár). Ami kor 
meg tud ta, hogy a Gestapo ke re si, ma ga is buj kál ni kény sze rült.

Ka rá csony szer vez te meg a vi dé ki cser kész moz gal mat, amely nek ke re té ben az ok ta
tás szem pont já ból is ér té kes prog ra mok ról gon dos ko dott, így pél dá ul a ré gé szet be a 
Nem ze ti Mú ze um szak em be rei ve zet ték be a fi a ta lo kat. Nyá ri tá bo ro kat szer ve zett, 
ahol a pa raszt gye re kek fel ké szül het tek mind azon vizs gák ra, me lye ket a mó do sabb 
vá rosi tár sa ik ugya neb ben az élet kor ban tet tek le. Ta pasz ta la tai alap ján a szín vo na las 
ok ta tá si lé te sít mé nyek vi dé ki el ter jesz té sé nek fon tos sá gát szor gal maz ta. Ered mé nye it 
hall va egy vi dé ki pol gár mes ter két új is ko lát is épít te tett. Az is ko láz ta tás s az élet kö
rül mé nyek ki ál tó egyen lőt len sé ge mi att ér zett fel há bo ro dás Ka rá csonyt bal ol da li ér zé
keny sé gű vé tet te. A har min cas évek ben ma gá ra ha ra gí tot ta mind az egy há zat, mind a 
kor mányt, mi vel el is me rő en nyi lat ko zott a mar xiz mus ról, mond ván, hogy az csu pán a 
ke resz tény ség ál tal sem meg ol dott tár sa dal mi egyen lőt len ség re ke res meg ol dást (Lend
vai 1993). Ismeretséget kötött a kom mu nis ta Rajk Lász ló val is, aki a spa nyol pol gár há
bo rú ban har colt, majd ké sőbb kon cep ci ós per ál do za tá vá vált. Jó ba rát ja volt Ve res 
Pé ter író, a bal ol da li pa raszt po li ti kus is.

Marx irán ti ro kon szen ve, a pa raszt ság és az in gye nes ok ta tás irán ti el kö te le zett sé ge 
és an ti fa sisz ta múlt ja alap ján a kom mu nis ták 1945 után ha tal mi am bí ci ó juk hoz le het
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sé ges szö vet sé gest lát tak ben ne. Szá mon tar tot ták te vé keny sé gét, s egyik leghűbb és 
leg ér tel me sebb em be rü ket, La ka tos Im rét bíz ták meg órái lá to ga tá sá val és an nak 
ki pu ha to lá sá val, hogy mit is kezd het nek ve le, avagy mi fé le ne héz sé gek be üt köz het 
meg nye ré se (Khoor Mik lós le ve le Bándy Sán dor hoz, 1999. jú li us; in ter jú Újfalussy 
Jó zsef fel, 1999. feb ru ár). Luk ács György egy íz ben azt mond ta: „Ka rá csony Sán dor az 
if jú sá got je len ti, a párt nak szük sé ge van az if jú ság ra, te hát szük sé ge van Ka rá csony 
Sán dor ra” (Mát rai 1982: 54), ami ből ko ránt sem kell ar ra kö vet kez tet nünk, hogy Luk
ács el fo gad ta Ka rá csony nézeteit, me lye ket kü lön ben szá mos ér tel mi sé gi is za va ros nak 
tar tott. Akár hogy is, utó vég re La ka tos és má sok is aján lot ták Ka rá csony fel vé tel ét a 
Kom mu nis ta Párt ba. Ő ma ga ugyan nem kér te fel vé tel ét, de La ka tos nak azt mond ta, 
ha be lép, azt sze ret né, ha a tag köny vé be az 1919es dá tu mot ír nák be párt tag sá ga kez
de te ként, mi vel részt vett a rö vid éle tű Ta nács köz tár sa ság ban, ahol az oktatási 
reformon dol go zott (in ter jú Vaj da An ná val és Gá bor ral, 2000. ja nu ár). A párt azon ban 
végül se így, se úgy nem vet te fel a tag jai kö zé. En nek el le né re 1945 és 1947 kö zött az 
Or szá gos Sza bad mű ve lő dé si Ta nács el nö ke ként lel ke sen együtt dol go zott más párt tag
ok kal. A kom mu niz must is épp úgy a sa ját el kép ze lé sei sze rint ér tel mez te, akár csak a 
ke resz tény sé get vagy a nem ze ti ér zü le tet, s er re a párt ér tel mi sé ge is fel fi gyelt. 1945ös 
A ma gyar de mok rá cia cí mű köny vé ben így ír: „min den em ber nek sza bad tisz tel nie min
den em ber au to nó mi á ját… De mok rá ci á ban nincs dik ta tú ra, de van rend” (Karácsony 
1945: 6–7; idé zi Kont ra 1995: 93). Nézeteire Andics Er zsé bet men ten le is csa pott a 
Nép lap cím mel ak kor tájt új já é lesz tett deb re ce ni bal ol da li új ság ban: „A de mok rá cia 
ki zár ja azt, hogy min den ki önál ló an te vé keny ked jék, mint au to nóm lény” (Néplap, 
1945. áp ri lis 22., idé zi Kont ra 1995: 10).

Az Or szá gos Sza bad mű ve lő dé si Ta nács ren dez vé nye in a be fo lyá sos párt em be rek, 
kö zöt tük Andics Er zsé bet meg bi zo nyo sod hat tak fe lő le, hogy Ka rá csony nak a ne ve lés és 
a „má sik em ber” irán ti oda adá sa me rő ben ide gen a pro le tár dik ta tú ra lég kö ré től. A 
Kom mu nis ta Párt egyéb ként nem elő ször szem be sült a prob lé má val, hogy mit is kezd
jen azon ka riz ma ti kus, ide a lis ta sze mé lyi sé gek kel, akik re a ha ta lom meg szer zé se ér de
ké ben fel tét len szük sé ge volt, ám akik től nem vár hat ta, hogy sa ját esz mé i ket re ne gát
ként fel ad ják, és rá adá sul kö ve tő ik ből is jó ko ra tá bort gyűjt het nek ma guk kö ré, ho lott 
a ki épü lő dik ta tú ra cél ja a tár sa da lom tel jes alá ve tett sé ge. A „meg ol dás”, amellyel a 
ma ka csul önál ló gon dol ko dá sú „társ utas ok tól” meg sza ba dul tak, akár élet ve szé lyes is 
le he tett, jobb eset ben „csak” meg alá zó an em ber te len volt. Úgy ítél ték, hogy Ka rá csony
nak túl sok hí ve van ah hoz, hogy egy sze rű en le tar tóz tas sák, így in kább a ta ní tás fel adá
sá ra kény sze rí tet ték (in ter jú Var ga Do mo kos sal, 1999. ja nu ár). A MűveltNép ben meg
je lent cik ké ben Losonczi Gé za 1950ben úgy lát ta, hogy „a Ka rá csony Sán dorfé le 
irány zat nak a gyö ke rei mé lyen az el len for ra da lom ta la já ba nyúl nak vissza”; és tá ma dást 
in té zett Ka rá csony el len, aki sze rin te „a ma gyar pa rasz tért va ló ra jon gás lep le alatt az 
el ma radt, egyé ni pa raszt gaz dál ko dást di cső í ti a ma ga sabb ren dű, nagy üze mi, kol lek tív, 
szo ci a lis ta gaz dál ko dá si for má val szem ben” (Művelt Nép, 1950. már ci u si 1. sz.). Azt 
re mél ték, hogy Ka rá csony nyug dí já nak meg kur tí tá sá val elő idéz he tik ko rai ha lá lát, úgy 
okos kod ván, hogy a cse kély összeg ből nem tud ja majd biz to sí ta ni azt a te te mes táp lá
lék mennyi sé get, amely re fel te vé sük sze rint sú lya mi att szük sé ge len ne. Ka rá csony va ló
ban csak azért nem halt rö vid úton éhen, mi vel oda adó ta nít vá nyai rend sze re sen gyűj
tést szer vez tek családja ja vá ra, és a la ká sán tar tott gya ko ri össze jö ve te lek al kal má val 
lel ki leg is tá mo gat ták. Saj nos így sem bír ta so ká ig. Ha lá la nap ján ér ke zett meg az a 
le vél, amely ben nyug dí já nak tel jes meg vo ná sá ról ér te sí tet ték.
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3 Az itt kö vet ke ző fe je zet Ke rék gyár tó kan di dá tu si ér te ke zé sé nek a vé dé sen ki osz tott té zi sei alap ján szü
le tett. A 17 ol da las össze fog la lót Kont ra György bo csá tot ta a ren del ke zé sünk re. Ma ga az ér te ke zés a té zi
sek kel egye tem ben el tűnt az Aka dé mia könyv tá rá ból és az ELTE fi lo zó fia tan szé ké ről, ahol pe dig egyegy 
pél dány nak len nie kel le ne be lő lük.
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Ka rá csony Sán dor kö rül egész tá bor ala kult ki egy ko ri di ák ja i ból. A „karácsonyista” 
meg ne ve zést a cso por tot iro ni ku san szem lé lők a har min cas évek óta hasz nál ták a ta nít
vá nyok apos to li oda adá sá nak gú nyo lá sa ként. A cso port hoz tar to zók nak ez ugyan nem 
tet szett, s ugya nígy az eufémikusabb „alexandrista” meg ne ve zést is el uta sí tot ták. „Mi 
ke resz té nyek nek vél tük ma gun kat, nem pe dig egy szek tá hoz tar to zók nak” – fo gal ma
zott egyi kük (in ter jú Kont ra Györggyel, 1998. de cem ber). Egy lel kes ta nít vány fe le sé ge 
azt rót ta fel a tár sa ság nak, hogy „itt min den ben le he tett ké tel ked ni, csak Ka rá csony
ban nem”. Má sok a cso port szo ros össze tar to zá sa mö gött ho mo sze xu á lis von zal mak ra 
gya na kod tak, an nak el le né re, hogy az össze jö ve te le ket a la ká sán, s gyak ran csa lád ja 
je len lét ében tar tot ták (in ter jú Kont ra Györggyel, 1998. de cem ber). Ka rá csony egy 
re for má tus pap lá nyát vet te el, aki től két lá nya és egy fia szü le tett.

Ke rék gyár tó kan di dá tu si ér te ke zé sé nek té zi sei3

Az ér te ke zés té zi se i nek ta nú sá ga sze rint Ke rék gyár tó a „karácsonyista ide o ló gia” 
egyet len po zi tí vu mát ab ban lát ta, hogy né met el le nes volt, és a 30as évek ben a rend
szer „le gá lis el len zé ke ként” lé pett fel. Mind ezt azon ban a té zi sek egyút tal né zet rend
sze re leg főbb hi bá já ul is fel rót ták. Ke rék gyár tó té zi sei (és ko ráb ban meg je lent cik ke) 
be ve ze tő jé ben írá sát úgy mu tat ja be, mint vá laszt a Ma gyar Dol go zók Párt já nak III. 
kong resszu sá ra, amely „rá mu ta tott, hogy a »múlt«, de kü lö nö sen a két vi lág há bo rú 
kö zöt ti el len for ra dal mi kor szak fi lo zó fi á já nak ká ros és je len leg is ha tó »örök sé gét« 
bí rál nunk kell”. A Ke rék gyár tó ál tal össze ál lí tott bűn lajst rom vád pont jai ta nul sá gos 
be te kin tést en ged nek a ke leteu ró pai kom mu niz mus egy ko ri ér ték rend jé be, il let ve az 
1950es évek de re kán na pi ren den lé vő kér dé sek be.

„A ka rá csony iz mus tár sa dal mi tar tal mát te kint ve kis pol gá ri áram lat volt, és a kis
pol gá ri pa raszt ság azon ré szé nek ide o ló gi á ját tük röz te, ame lyet az 1919es Ma gyar 
Ta nács köz tár sa ság bu ká sa után a ki áb rán dult ság ér zé se ha tott át a mun kás osz tály for
ra dal mi társadalomátalakító ere jét és ké pes sé ge it il le tő en, s kom mu nis ta el le nes ál lás
pont ra he lyez ke dett. A kom mu nis ta el le nes ség a karácsonyistákat akarvaakaratlanul a 
re ak ci ós erők irá nyá ba ta szí tot ta.”

„Ka rá csony ék po li ti kai kon cep ci ó já ban fi gye lem re mél tó, hogy na ci o na liz mu suk 
egy be esett a Nyu gatEu ró pa, s fő leg az an gol szász ok előt ti haj bó ko lás ban ki fe je zés re 
ju tó koz mo po li tiz mus sal.”

„E karácsonyisták lé nye gé ben ne ga tív vi szo nya a kom mu nis ta párt tal és a né pi 
de mok rá ci á val szem ben ki fe je ző dött ab ban is, hogy ta gad va az osz tály har cot, er ről 
szó ló té te lü ket szem be sze gez ték az osz tá lyok ról és osz tály harc ról szó ló mar xis ta–le ni
nis ta ta ní tás sal.”

A vá dak so rá ban a leg el ma rasz ta lóbb az volt, hogy a karácsonyisták el uta sí tó an 
vi szo nyul tak a pro le tár dik ta tú rá hoz, azon az ala pon, hogy a dik ta tú ra ki zár ja a de mok
rá ci át – lé vén, hogy egy más ellentettjei. Azt is ta gad ták, hogy a mun ká sok ké pe sek ma guk 
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igaz gat ni az ál la mot, és ra gasz kod tak hoz zá, hogy az ál lam igaz ga tás ve ze tő poszt ja i ba 
kép zett em be rek ke rül je nek. „A Szov jet unió ta pasz ta la tát eb ben a vo nat ko zás ban a 
karácsonyisták agyon hall gat ták.”

Előkészületek

Nem tud juk, mi kor érett meg Ka rá csony ta nít vá nya i ban az el ha tá ro zás, hogy Ke rék
gyár tó kan di dá tu si ér te ke zé sé nek el fo ga dá sát meg aka dá lyoz zák. Ami kor cik ke egy 
év vel ko ráb ban a párt hi va ta los el mé le ti fo lyó ira ta, a Tár sa dal mi Szem le ha sáb ja in 
meg je lent, a nyil vá nos til ta ko zás még szó ba sem jö he tett. 1956 nya rá nak ele jén azon
ban Kont ra György fi a tal bi o ló gus, aki a Ka rá csonyta nít vá nyok utol só ge ne rá ci ó já hoz 
tar to zott, meg kap ta Ke rék gyár tó té zi se i nek egy pél dá nyát Ta más György ba rát já tól, 
aki az Aka dé mi án a vé dé sek kö rü li szer ve zői fel ada to kat in téz te. Úgy tű nik, hogy 
Ta más is sze ret te vol na, ha az ér te ke zés „füg get len” bí rá lat ban ré sze sül. Ez le he tett az 
oka, hogy a bi zott ság ba nem hi va ta los „párt fi lo zó fu so kat” ne ve zett ki. Kont ra el mond
ta, hogy „egész nyá ron tud tam ké szül ni”; s hogy az op po nen sek hi va ta los be szé de i hez 
is hoz zá ju tott. Úgy dön tött, hogy Ke rék gyár tó tól el té rő en nem sze mé lyes sér té sek kel 
tá mad ja meg a szer zőt, ha nem mód sze re sen ki gyűj ti Ke rék gyár tó írá sá nak mind azon 
ál lí tá sát, amelyek nem áll ják meg a he lyüket, s ezt Ka rá csony írá sa i ból vett idé ze tek kel 
is alá tá maszt ja (in ter júk Kont ra Györggyel, 1998. no vem ber és 1999. már ci us). A Ka rá
csonyta nít vá nyok kö zött idő köz ben hí re ment, hogy szá mí ta ni le het az ér te ke zés ala
pos bí rá la tá ra.

Az sem vi lá gos, hogy La ka tos Im re mi kor szer zett tu do mást a ké szü lő dés ről. Amit 
Kont ra hig gadt tu do má nyos ész re vé te lei nem tud tak vol na el ér ni, meg tet te az ő he ves 
és át po li ti zált fel lé pé se, amely nek kö szön he tő en az ese mé nyek dön tő for du la tot vet
tek. La ka tos, aki ké sőbb vi lág hí rű ma te ma ti ka és tu do mány el mé le ti gon dol ko dó lett, 
sa já tos párt kar ri ert fu tott be. A negy ve nes évek ele jén, mi köz ben a deb re ce ni egye te
men ta nult, rend sze re sen tar tott il le gá lis sze mi ná ri u mo kat Marx és Le nin nézeteiről, 
és a ta ní tást ak kor sem hagy ta ab ba, ami kor 1944ben ba rát nő jé vel és zsi dó is me rő sei
vel buj kál ni kény sze rült a ná cik elől.

A há bo rú után Ke rék gyár tó hoz ha son ló an La ka tos is be le ve tet te ma gát a kom mu nis
ta párt szer ve zé sé be, részt vett a tag to bor zás ban, és min dent el vál lalt, ami re k ér ték. 
Köz ben a deb re ce ni egye te men el ső dip lo má ját is meg sze rez te. Mint ko ráb ban szó volt 
ró la, leg el ső párt fel adat ként, még 1945 ele jén a párt és Ka rá csony kö zöt ti kap cso lat tar
tás sal bíz ták meg. Ka rá csony tud ta, hogy a kom mu nis ták nak dol go zik, és je len tést is 
tesz ne kik (Khoor Mik lós sze mé lyes köz lé se). Eb ben az idő ben tör tént egy fur csa for
du lat is. 1945 már ci u sá ban a zsi dó szár ma zá sú La ka tos re for má tus hit re tért át, ke reszt
ap ja Ka rá csony Sán dor volt. Mi vel is me rő sei ta nú sá ga sze rint mar xis ta ate iz mu sa ez idő 
tájt tö ret len volt, és zsi dó sá gát sem kí ván ta lep lez ni (szár ma zá sa a né met ka pi tu lá ció 
kü szö bén töb bé nem is je lent he tett prob lé mát), ez a lé pés igen csak kü lö nös nek tűnt. 
Ba rá tai La ka tos át té ré sét az zal ma gya ráz zák, hogy – a holokauszt más túl élő i hez ha son
ló an – ma gyar sá gát kí ván ta ily mó don de monst rál ni, akár csak ak kor, mi kor a há bo rút 
kö ve tő en ne vét a né me tes Lipsitzről La ka tos ra vál toz tat ta. Ké sőbb tré fá san azt me sél te, 
hogy ki ke resz tel ke dé se a lel késszel kö tött al ku ered mé nye volt, aki cse ré be azt ígér te, 
hogy a he lyi vá lasz tá so kon a kom mu nis ták ra ad ja le sza va za tát. Le het sé ges, hogy e 
lé pés ben köz re ját szott Ka rá csony irán ti tisz te le te is. Ka rá csony ta nít vá nyai kö  



274 replika

4 Ma te ma ti ka fi lo zó fi á ról szó ló, Cambridgeben be nyúj tott PhDdisszertációját La ka tos szók ra té szi di a ló
gus for má já ban ír ta meg, ami em lé kez tet Ka rá csony órá i nak sza bad és fel fe de ző jel le gű kri ti kai han gu la tá ra.

5 Ki zá rá sát az zal in do kol ták, hogy 1944ben ve ze tő sze re pet ját szott egy 19 éves lány ön gyil kos ság ra va ló 
rá be szé lé sé ben. Az ugyan csak zsi dó szár ma zá sú és mar xis ta Izsák Éva La ka tos sal együtt buj kált a né me tek 
elől Nagy vá ra don. La ka tos úgy érez te, hogy a lány va lós ki lét ét könnyen fel fe dez he tik, és ez zel a cso port töb
bi tag já nak biz ton sá gát ve szé lyez tet né. A tör té ne tet Congdon (1998) és Long (1999) is rész le te sen el me sé li.

6 Az ok ta tá sügyi mi nisz té ri um ból a bör tön be ve ze tő út nem volt egye nes. Ez azon ban már egy má sik 
tör té net hez tar to zik. A ta lál ga tá sok ról és a té nyek ről lásd Congdon (1998) és Long (1999) írá sát.

7 Ame ri ká ban Karl Pop per kol lé gá ja ként La ka tos azt ál lí tot ta, hogy a vál to zást Pop per po li ti kai fi lo zó fi
á ja in dí tot ta el ben ne, az Aka dé mia til tott ál lo má nyá ban ugya nis meg ta lál ta A nyílt tár sa da lom és el len sé gei 
cí mű írá sát.
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ré ben, aho vá ek ko ri ban olyan ki emel ke dő ma te ma ti ku sok tar toz tak, mint Kal már Lász
ló, Pé ter Ró zsa és ter mé sze te sen La ka tos, a ma te ma ti kai lo gi ka és a nyel vé szet kap cso
la ta gyak ran volt na pi ren den (Kont ra 1995: 88). A deb re ce ni egye te men ta ní tó Sza bó 
Ár pád és Kar dos Lász ló – La ka tos gim ná zi u mi iro da lom ta ná ra – mel lett Ka rá csony is 
ott volt azon a meg be szé lé sen, ahol La ka tos 1945ös Bu da pest re köl tö zé se előtt ta ná
csot kért ta ná ra i tól jö vő jét il le tő en. 1947ben Ka rá csony ma ga is tag ja volt a bi zott ság
nak, amely La ka tos egye te mi dok to ri disszer tá ci ó ját el bí rál ta.

Ka rá csony pe da gó gi ai nézeteinek ha tá sát azon ban hi á ba is ke res nénk La ka tos azon 
buz gal má ban, amellyel a ré gi ok ta tá si rend szer fel szá mo lá sá ban se géd ke zett. A köz ok
ta tá si mi nisz té ri um ban, rész ben Ortutay mi nisz ter sé ge alatt, és több hi va ta los bi zott ság 
tag ja ként te vé keny sé ge fő ként ab ban állt, hogy in téz te a füg get len szel le mű („nem elég 
prog resszív”) tan árok el bo csá tá sát, le cse ré lé sü ket a párt vo nal hoz hű, meg bíz ha tó 
ká de rek kel. Éle te egy ké sőb bi sza ka szá ban a mi nő sé gi és sza bad egye te mi ok ta tás lel
kes hí ve vált be lő le, 1945 és 1950 kö zött azon ban az ok ta tás kér dé sé ben épp oly 
ke mény sztá li nis ta né ze te ket val lott, mint más te rü le te ken.4

Kö zel ugyan azon idő ben, ami kor Ka rá csonyt füg get len sé ge mi att fél re ál lí tot ták, a 
párt nak lel ke sen el kö te le zett La ka tos szin tén ki esett a kom mu nis ták ke gye i ből. 1950 
áp ri li sá ban ki zár ták a párt ból,5 majd jú ni us ban a recski lá ger be küld ték.6 Recskről va ló 
1953as sza ba du lá sa után La ka tos nem vál lalt po li ti kai sze re pet. Az MTA Ma te ma ti kai 
In té ze té ben dol go zott, és min den ide jét a ma te ma ti ka ta nul má nyo zá sá nak szen tel te, 
hogy, mint mon dot ta, „az el vesz te ge tett időt jóvátegye”. 1956 nya rán azon ban ma ga is 
elő adást ké szí tett a Pe tő fi Kör szep tem be ri össze jö ve te lé re az ok ta tás re form já val kap
cso lat ban. Azok sze rint, akik köz vet le nül a sza ba du lá sa után ta lál koz tak ve le, La ka tost 
nem a recski él mé nyek in dí tot ták el a re form irá nyá ba. Sok kal in kább ar ról volt szó, 
hogy mi köz ben ő a mun ka tá bor ban el volt zár va a vi lág tól, ba rá tai sor ra fe lül vizs gál ták 
1950es ke mény vo na las nézeteiket, s töb ben kö zü lük – így a pszi cho ló gus Mérei 
Fe renc és az új ság író Gimes Mik lós – 1956ra egye ne sen a re form él vo na lá ba ke rül tek. 
Az előb bit, mint is me re tes, a for ra da lom ban ját szott sze re pe mi att ké sőbb be bör tö nöz
ték, az utób bit ki vé gez ték. La ka tos utóbb azt mond ta, hogy az Aka dé mi ai Könyv tár ban 
szá má ra hoz zá fér he tő til tott köny vek éb resz tet ték rá a rend szer hi bá i ra és a cen zú ra 
kár té kony ha tá sá ra.7

Hogy má so kat is rávegyen a Ke rék gyár tó vé dé sén va ló rész vé tel re, La ka tos vá ros
szer te hí resz tel ni kezd te: a disszer tá ció olyannyi ra gyen ge, hogy sem az Aka dé mia, sem 
a párt, sem a ma gyar ér tel mi ség nem en ged he ti meg, hogy szer ző je ez alap ján kan di dá
tus le hes sen. Egy szer smind azt is ki öt löt te, hogy ki nek mi lyen kér dést kell majd fel ten
nie a bi zott ság tag ja i hoz. Szep tem ber 9én La ka tos meg je lent Kont ra labora tó riu  
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8 A be szél ge tés tar tal mát Kont ra me sél te el, aki a te le fo ná lás alatt je len volt a szo bá ban.
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má ban, hogy né hány rész le tet egyez tes se nek. Még on nan min den áron te le fo nál ni akart, 
Kont ra be osz tá sá hoz azon ban nem járt te le fon, s a leg kö ze leb bi ké szü lék Tö rő Im re, az 
ana tó mia tan szék ve ze tő jé nek iro dá já ban volt. Ar ra hi vat koz va, hogy Deb re cen ből jól 
is me ri Tö rőt, La ka tos be sé tált a szo bá já ba, és bir tok ba vet te a te le font. Sor ra fel hív ta a 
bi zott ság min den tag ját, iz ga tott han gon pró bál va rá be szél ni őket, hogy uta sít sák el az 
ér te ke zést. Egy ko ri po li ti kai el ítélt ként sza va it sa ját múlt já ra utal va igye ke zett nyo ma
té ko sí ta ni (in ter jú Sza bó Ár pád dal és Kont ra Györggyel, 1999. már ci us). 1956 nya rán a 
sztá li nis ta vissza élé sek túl élő it a tisz te let au rá ja vet te kö rül. Heller Ág nes úgy em lék
szik, La ka tos ar ra kér te, le gyen a szö vet sé ge se a tu do má nyos szín vo nal meg őr zé sé ben s 
a kö zelmúlt bű ne i nek jó vá té tel ében (in ter jú Heller Ág nes sel, 1998. de cem ber).

La ka tos an nak is tu da tá ban volt, hogy ki szol gált és bör tön vi selt sztá li nis ta ként más
hol is meg hall ga tás ra ta lál. Fel hív ta a DISZ ak ko ri ve ze tő jét, Hol lós Er vint, aki a Pe tő
fi Kör re ni tens össze jö ve te le i ről köz ve tí tett a párt ve ze té sé nek. Deb re cen ben Hol lós is 
je len tett a párt nak Ka rá csony te vé keny sé gé ről. La ka tos nyíl tan ne ki sze gez te a kér dést, 
mi a ki fo gá sa a párt nak Ka rá csonnyal, mi re Hol lós azt vá la szol ta, sem mi, azon kí vül, 
hogy Rajk ba rát ja volt.8 Mint is me re tes, Rajk Lász ló kül ügy mi nisz ter volt, ami kor 
1949ben egy kon cep ci ós per vád lott ja ként le tar tóz tat ták. A har min cas évek vé gén ő is 
Ka rá csony kö ré hez tar to zott, és Ka rá csonnyal mind vé gig jó vi szonyt ápolt. Rajknak és 
ve le együtt még há rom ki vég zett tár sá nak nyil vá nos meg kö ve té se Sztá lin ha lá la után 
ke rült na pi rend re, el ső sor ban Rajk öz ve gyé nek fel lé pé se nyo mán, s ek ko ri ban már 
ja vá ban ter vez ték a ki vég zet te ket re ha bi li tá ló, nyil vá nos új ra te me té si szer tar tást. 
La ka tos tud ta, hogy ha a párt sze mé ben Ka rá csony egyet len bű ne a Rajkkal va ló ba rát
ság, s hogy vár ha tó an ez is csak ha mar erény re for dul, tá ma dó já nak meg tá ma dá sa nem 
jár hat ko mo lyabb ve széllyel. Sza bó Ár pád dal, aki ré gi ba rát ja és men to ra volt, meg ter
vez ték, ho gyan ál lít hat ják ma guk mel lé a köz vé le ményt a vé dé sen.

Sza bó, aki a gö rög fi lo ló gia és ma te ma ti ka el is mert szak em be re volt, úgy szin tén if jú 
ko rá tól is mer te Ka rá csonyt. Ő volt az, aki a 40es évek ele jén a deb re ce ni egye tem fi a
tal ta ná ra ként aján lot ta a pe da gó gia tan szék re. A há bo rú után mind ket ten az Or szá gos 
Sza bad mű ve lő dé si Ta nács ban te vé keny ked tek. Sza bó nak vol tak ugyan fenn tar tá sai 
Ka rá csony tu do má nyos mun kás sá gát il le tő en, az ok ta tás job bí tá sá ért foly ta tott küz del
mé ért és na ci o na liz mus tól men tes ma gyar ság tu da tá ért azon ban őszin tén tisz tel te. Sza
bó Ka rá csony hoz ha son ló an utóbb azért csat la ko zott a kom mu nis ták hoz, mert a há bo
rú után ben nük lát ta az új ra kez dés leg re mény te libb le té te mé nye se it. La ka tos rá be szé
lé sé re 1945ben lé pett be a párt ba, de né hány év múl va ki zár ták. Az öt ve nes évek 
kö ze pén fel aján lot ták vissza vé tel ét, ő azon ban, mint ké sőbb el mond ta, ek kor már 
„rá esz mélt” a párt sö tét ol da lá ra, s an nak el le né re el uta sí tot ta az aján la tot, hogy ez 
ko moly hát rányt je len tett szak mai karrierje szem pont já ból (in ter jú Sza bó Ár pád dal, 
1997. áp ri lis; Sza bó tör té ne tét Lipták Ta más is meg erő sí ti az 1997 má ju sá ban ve le 
ké szült in ter jú ban).

La ka tos és Sza bó úgy dön tött, ki hasz nál ják Sza bó kü lön le ges re to ri kai ké pes sé ge it 
s a La ka tos nak, mint volt po li ti kai el ítélt nek ki já ró res pek tust. La ka tost né hány kö ze li 
ba rát ján kí vül (többükről, mint ké sőbb ki de rült, je len té se ket tett az ÁVHnak) ál ta lá
ban nem ked vel ték, és nem is igen bíz tak ben ne. Po li ti kai föld in du lás ok ide jén azon
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9 Szi ge ti hoz zá ál lá sa ki de rült az 1999ben ve le ké szí tett in ter jú ból; La ka tos gya nú já ról Joseph Agassi és 

Gillian Page be szélt a szerzőknek 1995ben Londonban, a ve lük ké szült in ter jú során.
10 Ke rék gyár tó sze mé lyes köz lé se Kont ra György nek, aki a ve le ké szí tett 1999. már ci u si in ter jú ban 

be szélt az eset ről. 1956ban még hasz ná la tos volt a Köz pon ti Ve ze tőség meg ne ve zés, 1957 után már Köz pon
ti Bi zott ság ról be szél tek. 1956ban Andics az ELTE tör té ne lem tan szék ének tan szék ve ze tő je is volt.
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ban is mé tel ten elő for dult, hogy lá zas lel ke se dé se, éleslátó, frap páns ér ve lé se és ki vá ló 
szer ve ző kész sé ge az ese mé nyek moz ga tó já vá tet ték. A Ke rék gyár tóvi ta volt az el ső 
al ka lom, ami kor nyil vá no san a hi va ta los ál lás pont tól el té rő en nyi lat ko zott meg.

A hát tér ben azon ban ott hú zó dott még egy me rő ben más ter mé sze tű, sze mé lyes 
el len tét is, ami a vi ta ki rob ba ná sá ban szin tén köz re ját szott. 1947ben, há rom évig tar tó 
vi ha ros kap cso lat után La ka tos el vet te Ré vész Évát, aki vel 1944ben együtt me ne kül
tek a né me tek elől, s aki ből La ka tos ha tá sá ra úgy szin tén buz gó és tö rek vő mar xis ta 
vált. A Nagy vá ra don ve lük együtt buj ká ló kom mu nis ta tár sa ik ket te jük ben lát ták meg
tes te sül ni a ha la dó „mar xis ta pár kap cso la tot”. Há zas sá guk még egy éve sem tar tott, 
ami kor Ré vész Éva ott hagy ta La ka tost, még hoz zá an nak a Szi ge ti Jó zsef nek a ked vé
ért, akit most Ke rék gyár tó op po nen sé ül ki je löl tek ki. La ka tost fe le sé ge tá vo zá sa erő
sen fel dúl ta, és egyi kük kel sem volt fel hőt len a vi szo nya. Ám Szi ge ti ér zé sei sem vol tak 
eny héb bek La ka tos iránt. Úgy érez te, Évát egy szörny től men tet te meg, és La ka tost 
min den adan dó al ka lom mal igye ke zett meg aláz ni. La ka tos ugya nak kor azt gya ní tot ta, 
hogy be bör tön zé sé hez Szi ge ti nek is kö ze volt.9 Így az a tény, hogy Szi ge ti hi va ta los sze
re pet vál lalt Ke rék gyár tó kan di dá tu si ér te ke zé sé nek vé dé sé nél, La ka tos szá má ra min
den bi zonnyal olaj volt a tűz re.

1956. szep tem ber 10.

Az egy ko ri bu da pes ti ér tel mi ség szö ve vé nyes kap cso lat rend sze rén át Ke rék gyár tó nak 
fel te he tő en tu do má sá ra ju tott az el le ne ké szü lő dő tá ma dás ter ve. Po zí ci ó já nál fog va a 
pár ton ke resz tül is el jut hat tak hoz zá bi zo nyos tit kos rend őri in for má ci ók. Ám, mint 
már je lez tük, Ke rék gyár tó nak min den oka meg volt, hogy biz tos ra ve gye: párt be li po zí
ci ó ja, ér te ke zé sé nek té má ja és op po nen sei kel lő ga ran ci át je len te nek a párt tá mo ga tá
sá ra. 1956. szep tem ber 10e reg ge lén még is elég nyug ta lan le he tett, leg aláb bis er re 
vall, hogy fel hív ta a köz pon ti ve ze tés egyik tag ját, Andics Er zsé be tet, ar ra kér ve: „véd
je meg” őt el len sé ge i től. Andics er re azt vá la szol ta, hogy ma gá nak kell meg vé de nie 
ön ma gát.10

Az egye tem ve ze tő it azon ban még a ter je dő hí resz te lé sek sem ké szí tet ték fel ar ra, 
hogy dél után 3 óra kor az elő adó te rem aj ta já ban kö zel 400 em ber to long majd. Az aj tó
kat gyor san be zár ták, és meg be szé lést tar tot tak. Vé gül úgy dön töt tek, hogy a vé dést 
nem na pol ják el, s ami még meg le pőbb: sen kit sem zár nak ki a te rem ből. Nem tér tek 
el a meg hí vó szö ve gé től, amely sze rint „a nyil vá nos vi tá ban min den je len lé vő részt 
ve het”, csu pán a vé dés he lyét tet ték át a leg na gyobb egye te mi elő adó te rem be, ami 
ek ko ra tö me get ké pes volt fo gad ni: a Marx Kár oly Köz gaz da ságtu do má nyi Egye tem 
nagy elő adó já ba, ami az ere de ti hely szín től alig ne gyed órá nyi sé ta út ra esik. A je len le
vők, a tö meg ere jé től meg má mo ro sod va, szé pen át vo nul tak hát az új hely szín re. Eköz
ben va la ki meg je gyez te: olyan az egész, akár a Pe tő fi Kör egy össze jö ve te le.
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11 Lásd Kont ra György nek az ülés ről ké szült, ki adat lan jegy ze te it, ame lyet az 1999. már ci u si in ter jú 
al kal má val ol va sott fel. Az ülé sen el hang zot tak ra vo nat ko zó ré szek több nyi re ezen a fel jegy zé sen ala pul nak.
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A köl tö zés mi att Ke rék gyár tó vé dé se egy órá val ké sőbb kez dő dött, ami a meg nyi
tó be szé det tar tó Ivan Ivanovnak ki vált képp nagy bosszú sá got oko zott. Ivanov a bu da
pes ti egye tem fi lo zó fia tan szé kén a Szov jet unió hi va ta los kép vi se lő je volt. A ha zai 
tu dó sok – meg fe led kez ve a pro le tár dik ta tú rá nak ki já ró tisz te let ről – ma guk közt csak 
„vas mun kás ból lett fi lo zó fus”ként em le get ték. Ma gya rul nem be szélt, tol má csát ál ta
lá ban min den ho vá ma gá val vit te. Ez út tal vi szont nem volt ve le, mi vel alig ha nem úgy 
vél te, csu pán egy rö vid for ma li tás ról lesz szó. Bosszan tot ta hát, hogy a vé dés a várt nál 
job ban el hú zó dik, s az elő adót meg töl ti az iz gőmoz gó tö meg, amely nek élénk sé ge 
épp oly szo kat lan volt szov jet uni ó be li ta pasz ta la ta i hoz ké pest, mint fü lé nek a nyelv, 
me lyet be szél tek. Ek ként min den hő si es igye ke ze te el le né re az est fo lya mán több ször 
is el bó bis kolt. Az ülést oro szul el mon dott rö vid be szé de nyi tot ta meg, mely ben meg
val lot ta, hogy nem ért ugyan ma gya rul, s így nem tud ja meg ítél ni a hall ga tó ság elé 
ke rü lő írást, ám de a je lölt már szor gos fel ké szü lé sé vel is bi zonnyal ki ér de mel te a dok
tori cí met.11

A meg nyi tó be széd után Ortutay a bi zott ság el nö ke ként fel kér te Mé szá rost, ol vas sa 
fel Ke rék gyár tó rö vid élet raj zát, majd Ke rék gyár tót, hogy fogl al ja össze mun ká ja főbb 
mon dan dó ját. Ar ra hi vat koz va, hogy a bi zott ság és a hall ga tó ság egy ré sze már ol vas ta 
té zi se it, Ke rék gyár tó, aki ek kor már lát ha tó an za var ban volt, csu pán rö vid rész le te ket 
ol va sott fel az össze fog la ló ból. Ezu tán Mát rai és Szi ge ti el mond ták hi va ta los op po nen
si hoz zá szó lá su kat, amely a vi lág szer te be vett kon ven ci ók sze rint az ál ta lá nos sá gok 
szint jén mél tat ta a je lölt mun ká ját, és né hány aján lást tet tek az írás tö ké le te sí té sé re. 
Mát rai be szé dé ben úgy fo gal ma zott: a té ma ak tu a li tá sát az ad ja, hogy a ke resz tény sé get 
a na ci o na liz mus sal és az eti ká val za va ro san öt vö ző ka rá csony iz mus aka dá lyoz za a le tisz
tult for ra dal mi gon dol ko dás ki bon ta ko zá sát, s a ma ga ide jén rá adá sul szá mos ta nárt is 
meg fer tő zött. A je lölt azon ban nem ér tet te meg kel lő képp, hogy a ka rá csony iz mus egy
szer smind a 30as évekbeli fa sisz ta Hor thyre zsim szel le mi sé ge el le ni küz de lem ter mé
ke, s mint ilyen, a szo ci a lis ta győ ze lem óta je len tő sé gét ve szí tet te. Mátrai, aki nek korán 
el kellett menni, mert utazott valahova, azt mondta, hogy „jó té ma vá lasz tás. A 
karácsonyizmus nem a fő veszély, de veszély. Nem más az egész (Karácsony írásai – K. 
Gy.), mint tévtanok eklektikus rendszere”. Többek között Karácsonyt „na rod
nyikizmussal” vádolta Mátrai, és olyanokat mondott, hogy „Karácsonyt erős szálak 
fűzték a reakcióhoz”; „Karácsony álellenzéki volt a Horthykorszakban” és „fel há bo
rító, hogy Kerékgyártó azt mondja, „Karácsony tanítványai kiváló stiliszták”. Szi ge ti 
ha son ló an fo gal ma zott, rö vid íze lí tőt ad va a ko ra be li rabulisztikus párt nyel ve zet ből, 
mely nek ki fa csart ter mi nu sa i val egy szer re le he tett egy írást vagy sze mélyt pro vin ci a liz
mus sal (az az Ma gyar or szág je len tő sé gé nek túl zott hang sú lyo zá sá val) és koz mo po li tiz
mus sal (az osz tály harc fel is me ré sé nek, il let ve a Nyu gatel le nes kri ti ka hi á nyá val) bí rál
ni. Szigeti dicsérte, hogy „Kerékgyártó kimutatta Karácsony provin cia liz mu sát”. Azt is 
mondta, hogy „Karácsony nem fogadta el a hegeli dialektikát, csak a protestáns eg zisz
ten cialista dialektikát. Hiba, hogy Kerékgyártó Freudot, Mann heimot és Rankét filo zó
fusokként kezeli”. Azt is mondta Szigeti, hogy a disszer tá ció ban „van áltudományos 
tolvajnyelv és vulgarizálás”. Írá sá nak fo gya té kos sá ga azon ban, hogy „nem tu dott sza 
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12 Mát rai és Szi ge ti bí rá la tát a Kont ra György ál tal meg őr zött gé pelt pél dá nyok alap ján is mer tet tük. 
Nincs ró la tu do má sunk, hogy va la hol nyil vá no san is hoz zá fér he tő ek len né nek. Mint már em lí tet tük, a vé dés 
min den do ku men tu ma el tűnt az Aka dé mi á ról és az Egye tem ről.
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 ba dul ni a mar xis ta szek tás ság tól”, és pon tat la nul fo gal maz. Mi ként az vár ha tó volt, 
vé gül mind két op po nens ja va sol ta a bi zott ság nak, hogy fo gad ja el az ér te ke zést.12

Kontra György azt is mondta (interjú, 2000. július 8.), ő tudta pártkörökből, hogy 
Kerékgyártó pártmegbízásból támadta meg Karácsony Sándort. Az első személy, aki 
az opponensek után szót kapott, a nyelvész Kovács Ferenc volt, aki részletesen ki mu
tatta, hogy Kerékgyártó forrásai rosszak voltak, kontextusból kiragadott fél mon da tok 
stb.

Az el nök lő Ortutay ek kor meg nyi tot ta a vi tát. Sza bó már moz dult vol na, hogy fel áll
jon, mi vel La ka tos sal elő re meg be szél ték, hogy ő lesz a har ma dik fel szó la ló. Kont ra 
ugyan csak kez dett nyug ta lan kod ni, ne hogy el sza lassza a ked ve ző pil la na tot, mi vel lát
ha tó volt, hogy a tö meg bár mely perc ben el sza ba dul hat. Ta más György vé gül ne ki in tett, 
s így Sza bó, vissza ül vén, át ad ta a te re pet Kont rá nak. A mély ben for ron gó iz ga lom el le
né re az ülés ek kor még meg őriz te egy aka dé mi ai ese mény ün ne pé lyes sé gét, és ezt Kont
ra sem tör te meg. Mon dan dó ját cé du lák ról ol vas ta fel (eze ket má ig is őr zi), sor ra vé ve, 
hogy Ke rék gyár tó ér te ke zé se mi ként tor zí tot ta el Ka rá csony nézeteit, bi zo nyí té kul tel
jes szö ve gük ben fel ol vas va a kér dé ses Ka rá csonyidé ze te ket. Meg győ ző dé sé hez s az 
ere de ti ter vek hez hí ven Ke rék gyár tó sze mé lyét nem tá mad ta, és po li ti kai kér dé se ket 
sem érin tett. So kak szá má ra ez a hoz zá szó lás volt az ülés csúcs pont ja, amely a ne héz 
évek után a tu do má nyos ság egy ko ri szín vo na lát és Ka rá csony ke resz tény hu ma niz mu
sá nak örök sé gét idéz te meg, s is mer vén az egy ko ri idő ket és Kont ra fi a tal ko ri élet út ját, 
e be széd va ló ban nem kis me rész ség nek szá mí tott. So ka kat e pil la na tok ar ról is meg
győz tek, hogy rész vé tel ük nem csak az egy ko ri ta nár irán ti tisz te let ki fe je zé se, de egy ben 
né ma de monst rá ció is az aka dé mia egy ko ri szín vo na la s a tu do má nyos igaz ság ke re sés 
le zül lesz té se el len. Így, ami kor Kont ra vissza ült a he lyé re, tom bo ló taps vi har tört ki.

Egykét rö vi debb hoz zá szó lás után vég re Sza bó Ár pád kap ta meg a szót. Sza bó egé
szen más han got ütött meg; ke mé nyen tá mad ta a szer zőt, a szán dé kot, ma gát az írást, és 
vé gül a rend szert, amely ben meg szü let he tett. „Ami kor egy tör pe harc ba száll egy óri ás
sal, mi a leg jobb esz kö ze? Fel ra gad egy ma rék sa rat, s az óri ás ar cá ba vág ja.” Ka rá csonyt 
ké sőbb a „ma gyar nyelv mes te ré”nek ne vez te, és mél tat ta ér de me it. Ami pe dig a tör pét 
il le ti, Kont rá nál is to vább ment, és Ke rék gyár tót nem egy sze rű en Ka rá csony nézeteinek 
el fer dí té sé vel, ha nem gyat ra tu do má nyos tel je sít ménnyel vá dol ta meg. Sza va i val a hall
ga tó sá got is egy re job ban fel tü zel te, amely a szó nok frap páns re to ri kai for du la ta it mind
un ta lan tün te tő taps sal ju tal maz ta. Bár Sza bó hoz zá szó lá sát lát szó lag a bi zott ság hoz és 
aka dé mi kus tár sa i hoz in téz te, nyil ván va ló volt, hogy ma ga is egy re job ban a tö meg han
gu lat ha tá sa alá ke rült. Be szé de utol só ré szé ben, amely ben azt fej te get te, hogy Ke rék
gyár tó írá sa a tu do mány át po li ti zá lá sá nak el ret ten tő min ta pél dá ja, már egy ér tel mű en a 
hall ga tó ság egé szé hez szólt. Hoz zá szó lá sát az zal fe jez te be, hogy a szín vo nal ta lan sá got 
a pro pa gan da és el nyo más kö ze ge szü li, a rossz mun ká nak azon ban nem csak a tu do
mány, de a rend szer is vesz te se. „A tu do mány nak kel le ne ve zet nie a pár tot, nem a párt
nak a tu dó so kat” – mond ta, majd a ki tö rő taps vi har kö ze pet te ő is vissza ült he lyé re. 
Vekerdi Jó zsef má ig is „ci ce rói ma gas la tok ba emel ke dő, tü ne mé nyes szó nok lat ként” 
em lék szik Sza bó be szé dé re (interjú Vekerdivel, 1998. no vem ber).
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13 La ka tos és még né hány, az es te fo lya mán el hang zott hoz zá szó ló sza va it Krassó György Pallai Pé ter rel 
ké szí tett in ter jú ja alap ján idéz zük (1956os In té zet, Oral History Ar chí vum, 651. sz.).
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Et től fog va a hoz zá szó lók in kább a hall ga tó ság hoz, és nem a bi zott ság hoz szól tak, a 
hall ga tó ság pe dig im már ne ki bá to rod va ad ta alá juk a lo vat, taps sal ju tal maz va min den 
Ke rék gyár tóel le nes meg nyi lat ko zást, és je ges hall ga tás sal fo gad va a mind rit kább 
di csé rő sza va kat. Már csu pán a bi zott ság tag jai in téz ték egy más hoz fel szó la lá su kat, 
me lyek ben több nyi re elő re el ké szí tett jegy ze te ik alap ján pró bál tak meg ma rad ni a dol
go zat fe gyel me zett meg vi ta tá sá nál. Fő ként sa ját szak te rü let ük ide vá gó szem pont ja it 
fej te get ték. Telegdi pél dá ul, nyel vész lé vén, Ka rá csony me ta fo rá i nak si lány ér tel me zé
se mi att kár hoz tat ta a szer zőt.

Ami kor La ka tos szó lás ra emel ke dett, a tu do má nyos ese mény már egé szen át po li ti
zá ló dott. Bár be szé dét az zal in dí tot ta, hogy az aka dé mi ai szín vo nal vé del mé re hi vat
koz va meg pró bál ta a bi zott sá got meg nyer ni, a tö meg nek szánt ké sőb bi sza vai már 
egy ér tel mű en po li ti kai szí ne ze tű ek vol tak. Ha más ban nem is, ab ban az egy ben hoz zá
szó lá sa meg egye zett Kont rá é val, hogy Ke rék gyár tót nem tá mad ta sze mé lyé ben – 
he lyet te in kább nem kis me rész ség gel a ha tal mi be ren dez ke dést okol ta. A disszer tá ció, 
mond ta, nem csak gyen ge, de je len ték te len is. Ka rá csony egy le tűnt kor szak hoz tar to
zik, s a je lent sem mi lyen ér te lem ben sem fe nye ge ti. Ke rék gyár tó vád ját – hogy ti. Ka rá
csony a há bo rú után el tá vo lo dott a kom mu nis ták tól – La ka tos az zal a ki je len tés sel 
cá fol ta, hogy: „Én ma gam vol tam az össze kö tő Rá ko si és Ka rá csony kö zött!” (in ter jú 
Kont ra Györggyel, 1999. már ci us).

Szi ge ti ek kor La ka tos sza vá ba vág va hir te len ki fa kadt, mond ván, hogy sen kit sem 
ér de kel az az em ber, aki Luk ács Györ gyöt hát ba tá mad ta.13 La ka tos hang ját fel emel ve 
foly tat ni sze ret te vol na mon dan dó ját, Szi ge ti azon ban, aki ma ga is részt vett a Luk ács 
el le ni tá ma dá sok ban, azt vág ta La ka tos fe jé hez, hogy „pikaként használja a mar xiz
must” (in ter jú Vaj da Gá bor ral és An ná val, 2000. ja nu ár). A hall ga tó ság fel mo raj lott 
– so kan tud tak ugya nis Szi ge ti és La ka tos el len sé ges vi szo nyá ról –, s a pad sor okon 
sut tog va vé gig fu tott, hogy „egy nő mi att van” az egész. Az eset ről Heller Ág nes egy 
több év vel ké sőb bi be szá mo ló já ban már úgy vé le ke dett, hogy a vi tát s az est egé szét 
in kább az az el len tét ha tá roz ta meg, amely a ré gi sztá li nis ta párt hű ség s a kom mu niz
mus bí rá la tá nak és re form já nak 1956. nyá ri tö rek vé sei közt fe szült. La ka tos és Szi ge ti 
foly tat ták a sze mé lyes ke dést, ami kor Ortutay, vissza ta lál va el nö ki sze re pé be, meg in
tet te Szi ge tit, hogy hagy ja a hoz zá szó lót be szél ni. La ka tos me rész re to ri kai for du lat tal 
zár ta sza va it: „Tak ti ka i lag a ha tal mon lé vő ket kell tá mad nunk – dönt sék el önök, hogy 
kik ről van szó”. A hall ga tó ság is mét lel ke sen tap solt. A fe le sé ge az es té ről ezt je gyez te 
nap ló já ba: „Im re ma olyan volt, akár egy hor dó szó nok.”

Éj fél re jár ha tott az idő, mi re Ortutay el szán ta ma gát a rend ha gyó ülés le zá rá sá ra. 
Szo kás sze rint ilyen kor, a bi zott ság dön té se előtt, a je löl tet és az op po nen se ket még 
fel ké rik: fog lal ják össze ál lás pont ju kat. Mi vel Mát rai sür gős el fog lalt ság ra hi vat koz va 
már ko ráb ban tá vo zott, Szi ge ti nek kel lett he lyet te is be szél ni. Az ülés ele ji lel ke se dé se 
lát ha tó an alább ha gyott: „Ez a disszer tá ció elég te len úgy a tu do mány, mint a mar xiz
mus szem pont já ból; sem mi nem aka dá lyoz ta Ke rék gyár tót, hogy job bat ír jon.” Ez zel 
gya kor la ti lag a kan di dá tu si ér te ke zés el fo ga dá sá ra tett ko ráb bi ja vas la tát nem is mé tel
te meg, de vissza sem von ta. A bi zott ság tit ká ra, Mé szá ros Ist ván tü rel mét veszt ve ezért 
így csat tant fel: „Ön azt a be nyo mást kel ti, hogy a disszer tá ció meg fe lel a kö ve tel mé
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nyek nek, de en nek az el len ke ző je a hely zet. Az egész csak egy ki ro ha nás párt kong
resszu si té zi sek kel tar kít va. Szek tás, és ha zug sá gok tól hem zseg.” Ortutay is mét meg
fedd te Szi ge tit, ami ért ko ráb ban La ka tos sza vá ba vá gott, és fel kér te, hogy nyil vá nít son 
egy ér tel mű vé le ményt a disszer tá ci ó ról. Szi ge ti új ra ál ta lá nos sá gok ba me ne kült. Or tu
tay er re ki fa kadt: „Fenn tar tá sok kal, de el fo gad ja, vagy ír ja új ra?” Hosszú csönd kö vet
ke zett, amit vé gül Szi ge ti hang ja tört meg: „Ír ja új ra… Vissza vo nom az el fo ga dás ra tett 
ja vas la to mat.” (Interjú Kont ra Györggyel, 1999. március)

Ortutay Ke rék gyár tó hoz for dult, kí váne fe lel ni a bí rá la tok ra. Ek kor egy vég nél kü
li, fenn költ vá lasz kö vet ke zett, amely ben az ég vi lá gon sem mi konk ré tum nem volt 
(in ter jú Kont ra Györggyel, 1999. már ci us), majd a bi zott ság ta nács ko zás ra vissza vo
nult. Jó val éj fél után tér tek vissza, a hall ga tó ság ból már alig kétszázan ma rad tak. 
Mészáros István a legvégén beszélt, és azt mondta, hogy a disszertáció „nem a XX. 
kongresszus után, hanem  1950–1953 szellemében kelt. Erősen szektás, amit 
mindenkinek vissza kell utasítani”. A tár sal gás mo ra ja egy szer re ab ba ma radt, ahogy 
Mé szá ros be le kez dett a dön tés fel ol va sá sá ba. Ke rék gyár tó, mond ta, „fon tos kér dés 
bí rá la tát vá lasz tot ta té má já ul. Az ir ra ci o na lis taek lek ti kus karácsonyista ide o ló gi á nak 
be ha tó mar xis ta elem zé se elő se gít he ti kul tu rá lis éle tünk fej lő dé sét. A disszer tá ció 
azon ban nem tud ja meg ol da ni fel ada tát. Szek ta ri á nus tu do mány ta lan ság gal kö ze lí ti 
meg tár gyát, meg győ ző ér ve lés he lyett prag ma ti kus ki nyi lat koz ta tá sok kal pró bál bi zo
nyí ta ni… Ugya nak kor mar xis ta igénnyel lép fel, és dog ma tiz mu sa is a mar xiz mus el len
ző i nek tá bo rát nö vel he ti… Mind ezek alap ján a bí rá ló bi zott ság nyolc sza va zat tal egy
han gú lag ja va sol ja a Tu do má nyos Mi nő sí tő Bi zott ság nak, hogy Ke rék gyár tó Elem ér
nek a fi lo zó fi ai tu do má nyok kan di dá tu sa fo ko za tot ne ad ja meg”. A kö zön ség so ra i ból 
meg könnyeb bült ne ve tés hal lat szott.

Ahogy a pad sor ok ki ürül tek, Ke rék gyár tó né mán ke zet fo gott Kont rá val, és fel dúl
tan tá vo zott.

Utó rez gé sek

Ker tész György, a Sza bad Nép új ság író ja ere de ti leg nem azért jött el az ülés re, hogy 
ar ról tu dó sít son; csu pán a fe le sé gé ért ug rott be ké ső dél után, ám men ten fel is mer te az 
ese mény hír ér té két, s meg is ír ta ró la szó ló cik két. Mi re az két nap pal ké sőbb, szep tem
ber 12én meg je lent, már a párt hi va ta los ál lás pont ját is köz ve tít het te: „Nem a mar xiz
mus va la mi fé le he lyi ve re sé ge volt. El len ke ző leg: a dog ma tiz mu sé, a tu do mány ta lan
sá gé.” A cikk ar ra is ki tért, „Rend kí vül saj ná la tos, hogy Ke rék gyár tó elv társ mind en 
nek el le né re nem volt ké pes meg ér te ni el já rá sa hely te len sé gét… Vá la sza so rán, meg
fe led kez ve ar ról, hogy disszer tá ci ó ját véd ve bi zo nyos ér te lem ben vizs gá zik, úgy lé pett 
fel, mint ha ő vizs gáz tat ná a bi zott sá got, az op po nen se ket és az egész hall ga tó sá got” 
(Szabad Nép, 1956. szeptember 12.: 4.).

Az eset sze mé lyes kon zek ven ci ái el tör pül nek az el kö vet ke ző he tek és hó na pok 
egész or szá got érin tő ese mé nyei mel lett; ok tó ber 6án meg tar tot ták Rajknak és há rom 
tár sá nak ün ne pé lyes új ra te me té sét, ame lyen leg ke ve sebb két száz ezer em ber vett részt. 
Szász Bé la, aki ma ga is nem rég sza ba dult a bör tön ből, je len lét ük üze ne tét úgy ér té kel
te, hogy „szen ve dé lyes vá gyunk…, hogy egy kor sza kot te mes se nek el; örök re el te mes
sék az ön kény és a szé gyen le tes esz ten dők er köl csi ha lot ta it” (Szász 1989: 343). Ke rék
gyár tó vé dé sé nek vi tá ja nem te kint he tő az ese mé nyek ki vál tó oká nak, csu pán ma ga is 
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ér zé kel tet te azt az irányt, amely be a köz han gu lat 1956 nya rán el moz dult. Mát rai vissza
em lé ke zé sé ben az ese tet évek múl tán úgy jel le mez te, mint az „el len for ra da lom jel me
zes fő pró bá ját” (Mátrai 1982: 50). Ér de mes nek tart juk azon ban el mon da ni, mi ként is 
ala kult az eset főbb sze rep lő i nek for ra da lom utá ni sor sa, hi szen a kor sa já tos lég kö ré
hez ez is hoz zá tar to zik.

Ke rék gyár tót csak ha mar el moz dí tot ták egye te mi ál lá sá ból, a párt azon ban összes sé
gé ben úgy ítél te meg, vé dé sé nek ku dar ca csak még hasz no sab bá tet te szá muk ra. Új 
ál lást a Kul tu rá lis Kap cso la tok In té ze té ben ta lál tak szá má ra, ahol a hi va ta los kül föl di 
uta zás az 1956 utá ni idők ben csu pán a leg meg bíz ha tóbb párt em be rek pri vi lé gi u ma 
volt. Egye sek tud ni vél ték, azért ke rült ide, hogy raj ta tart sa a sze mét az in té zet igaz
ga tó ján, aki nek meg bíz ha tó sá gát il le tő en két sé gek me rül tek fel (in ter jú Nagy And rás
sal, 1999. ja nu ár). 1957ben Ivan Ivanov, im má ron ha za tér ve, te le fo non fel ke res te 
Ke rék gyár tót nagy lel kűen fel ajánl va ne ki, hogy kan di dá tu si ér te ke zé sét Moszk vá ban 
véd je meg. Nem tud ni, vál toz ta totte va la mit is a tar tal mán, a té ma min den eset re ugya
naz ma radt. „Egy is me ret len ma gyar tá ma dott egy má sik is me ret len ma gyart egy olyan 
nyel ven, amit sen ki sem ér tett, s a tu dat lan szov jet bi zott ság kandidátussá avat ta” – 
ahogy Sza bó ta lá ló an meg fo gal maz ta (interjú Szabó Árpáddal, 1999. március). Aka dé
mi ai cí mét, új mun ká ját és el len sé ge i nek 1956 utá ni el hall gat ta tá sát azon ban nem 
él vez het te so ká ig – Kerékgyártó is az el hunyt uta sok kö zött volt, ami kor 1962ben 
Pá rizs ban a MA LÉV el ső re pü lő gépsze ren csét len sé ge be kö vet ke zett.

A for ra da lom le ve ré se után Szi ge ti új fent meg vál toz tat ta Luk ács ról al ko tott vé le
mé nyét, és a párt ké ré sé re nyil vá nos le lep le ző be szé det tar tott ró la. 1956 után né hány 
évig Szi ge ti kul tu rá lis és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter he lyet tes volt, s ezen új po zí ci ó já ból 
so kak szak mai elő re ju tá sát be fo lyá sol hat ta. Sza bó Ár pá dot ki tet ték az egye tem ről, s 
mint hogy a for ra da lom ban csu pán je len ték te len sze re pet ját szott, el tá vo lí tá sát nem 
tud ta más nak tu laj do ní ta ni, mint Szi ge ti sze mé lyes bosszú já nak a vé dés mi att. Szi ge ti 
ugya nak kor Kont ra 1958ban ese dé kes elő lép te té sét – mint ő ma ga fo gal ma zott, alig
ha nem Kont ra „nagy meg le pe té sé re” – nem aka dá lyoz ta meg (in ter jú Szi ge ti Jó zsef fel, 
1999. áp ri lis). Ké sőbb Szi ge ti hosszú időn át a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Fi lo zó
fi ai In té ze té nek igaz ga tó ja volt.

Mát rai nyug dí ja zá sá ig az Egye te mi Könyv tár igaz ga tó ja ma radt. A 70es évek ben 
egy bro sú rá hoz írt elő sza vá ban La ka tost úgy jel lem zi, mint aki „min den esz mét ma ga 
mö gött ha gyott”. 1982ben meg je lent em lé ke zé sé ben Ka rá csonyt több pon ton is 
tá mad ja, s le ír egy fur csa je le ne tet, mely nek ál lí tá sa sze rint ma ga is szem ta nú ja volt 
1929ben. Esze rint Ka rá csony rá vet te vol na az ál ta la ta ní tott is ko lás fi ú kat, hogy előbb 
bo toz zák meg őt, majd ő is meg bo toz ta őket (Mát rai 1982). Azok, akik Ka rá csony 
vé del mé re kel tek, töb bé ne mi gen ju tot tak pub li ká ci ós le he tő ség hez.

Ortutay 1957 és 1964 kö zött a Ha za fi as Nép front fő tit ká ra volt, és ak tí van részt vett 
az egye te mek 1956 utá ni „meg tisz tí tá sá ban”, a re for me rek és for ra dalm árok el tá vo lí
tá sá ban. Szá mos kul tu rá lis és tu do má nyos ki tün te tés ben ré sze sült, egye bek közt a Finn 
Tu do má nyos Aka dé mia is tag jai kö zé vá lasz tot ta.

Ke rék gyár tó vi tá já nak más nap ján La ka tos kér te új ra fel vé tel ét a párt ba; min den jel 
ar ra vall, hogy el uta sí tot ták (de leg aláb bis sem mi jó val nem ke cseg tet ték). Ezek után, 
szak mai elő me ne te lé re és la kás kö rül mé nyei ja vu lá sá ra sem mi esélyt sem lát va, tel je sen 
el ke se re dett (Pap Éva nap ló ja, 1956. szep tem ber 11.). En nek el le né re szep tem ber ben 
meg tar tot ta elő adá sát a Pe tő fi Kör ben, amely ben fel szó lalt a cen zú ra, a pro pa gan da, a 
tör té ne lem meg ha mi sí tá sa és mind az el len, ami nek lét re jöt té ben nyolc év vel ko  
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14 Er ről is szó van Lit ván György 1999es „Em ber vagy ör dög: ki volt La ka tos Im re?” cí mű, Mérei An na 
ál tal ren de zett do ku men tum film jé ben.
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ráb ban ma ga is oly buz gón részt vett; mint mond ta, mert e mód sze rek el tom pít ják az 
agyat és el sor vaszt ják az ok ta tást. Ugya nitt síkraszállt a kö zép is ko lai lo gi ka ok ta tás be ve
ze té se mel lett is: „Ta nul ják csak meg a gye re kek, mi a kü lönb ség egy bi zo nyí tott ál lí tás 
és egy be nem bi zo nyí tott ál lí tás kö zött. Per sze, ak kor egyes elv tár sak nak ne he zebb 
dol guk lesz az el vi cik kek írá sá nál, ke ve sebb lesz a kan di dá tus” (A Pe tő fi Kör vi tái, 
1992).

La ka tos elő adá sá nak an gol for dí tás ra elő ké szí tett vál to za tá ban sze re pel Sza bó 
Ár pád egy a Ke rék gyár tóvé dé sen el hang zott mon da ta: „A tu do mány nak kel le ne 
ve zet nie a pár tot, nem a párt nak a tu dó so kat.” A be szé det a re form hí vei nagy tet szés
sel fo gad ták.14 A Pe tő fi Kör nek ugya ne zen az össze jö ve te lén Ke mény Ist ván is bí rá lat
tal il let te Ke rék gyár tót és a Ka rá csony ról írt ér te ke zést. A vi ta ve ze tő jé nek egye bek 
közt fel tet ték a kér dést: „Mi kor vált ják le Ke rék gyár tó Ele mért je len le gi poszt já ról?” 
No vem ber ben La ka tos is csat la ko zott a Ma gya ror szá got el ha gyó „disszi den sek” tö me
gé hez, fe le sé ge csa lád já val együtt át gya lo gol tak Auszt ri á ba. Ja nu ár ban be irat ko zott a 
cam b rid gei egye tem posztgraduális el mé le ti ma te ma ti kai kép zé sé re. Két év vel ké sőbb 
ma te ma ti ka fi lo zó fi á ról írt disszer tá ci ó já val szer zett ma gá nak hír ne vet a fi lo zó fu sok 
kö ré ben, és Karl Pop per mel lé ke rült a University of London egyetemre. Ami kor 1966
ban Pop per vissza vo nult, lo gi ka el mé le ti és tu do mánymód szer ta ni pro fesszo ri szé két 
La ka tos örö köl te. Szív ro ham ban halt meg 1974ben.

Kont ra György bi o ló gus ként si ke res tu do má nyos pá lyát fu tott be. A Ka rá csonyta
nít vá nyok kö re nem osz lott fel, s ő ma ga mind vé gig azo no sult a cso port tal, va la mint 
az zal a ke resz té nyi szem lé let tel, amit eti ká ja lé nye gé nek tar tott. A cso port hoz tar to zók 
rend sze re sen ta lál koz tak, és szük sé get szen ve dő tár sa i kat ab ból a kö zös alap ból tá mo
gat ták, amit az ön ma guk ra ki ve tett ti zed ből hoz tak lét re. 1989 óta fi a ta lok szá má ra 
éven te meg ren de zik a Ka rá csony egyik köny vé nek cí mé ről el ne ve zett „Csökmei Kör” 
nyá ri tá bo rát. 1999ben a kö szön tőt a nyolc va nas éve i ben já ró Sza bó Ár pád tar tot ta a 
ma gyar tör té ne lem kép vál to zá sa i ról – Ka rá csony nak ab ból az el kép ze lé sé ből ki in dul
va, hogy a né met fi lo zó fia a ma gyar fi lo zó fi ai gon dol ko dást túl sá go san el nyom ta, s 
hogy a va ló di ma gyar fi lo zó fi át in kább a ma gyar iro da lom ban kell ke res ni; Sza bó a 19. 
és 20. szá zad iro dal má nak tük ré ben mu tat ta be a ma gyar tör té nel met.

Utó vég re még az sem le he tet len, hogy az 1956. szep tem ber 10én tör tén tek fel idé
zé sé vel né mi képp kö ze lebb ke rül tünk a kom mu nis ta idő szak sa já tos bel ső vál to zá sa i
nak meg ér té sé hez – nem szól va az em be ri ter mé szet örök és örök kön is mét lő dő 
vi szon tag sá ga i ról.
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