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Valószínűleg egyedülállóan, csak itt Kelet-Közép-Európában lehetséges ilyen könyvet írni 
és összeállítani, mint amilyen Lakatos Istváné. Összegyűjtött verseit és latin, szanszkrit, 
német, svéd, holland, izlandi, héber és olasz versfordításait teszi közzé 48 íves kötetében, 
valamint önéletrajzi jegyzeteit -  idáig „rendben van” - ,  ám kötetét válogatott periratainak 
gyűjteménye zárja.

Nem lehet tisztem arról az élvezetről számot adni, amit a kötet mintegy első felét 
tartalmazó líra olvasása jelentett. Lakatos költészetét már méltatta az irodalmi kritika. 
Annál inkább kell szólni prózájáról -  lírai, hiteles, olykor mégis meseszerű, megbízható 
emlékezetére támaszkodó, majd váratlanul rendőri iratokkal alátámasztott memoár-fü
zéréről.

Lakatos büszke családtörténetére, s büszke vegyes-vérűségére, mind holland őseire, 
mind a magyar cívisekre. Ős-Ős apja -  fogalmazza irodalmivá a családi legendát -  Árpád 
apánkkal jött e tájra, s mert az értékőrző ládák számára ördöngős lakatokat készített -  
Lakatosnak neveztetett. S Ős-Ős anyjáról is tudni véli, hogy egyenesen Jézus Krisztus 
biztatására indult el egy amszterdami szárazdokkból Németországon át a magyar dombvi
dék felé, hogy majdani magyar gyermekeknek adjon életet.

Árbockötél verő ősök, zalai kisnemesek, 19. századi mérnökök, püspöki titkárok, 
állatnevelők, céhalapítók és pékek népesítik be a családi múltat -  mindtől van szerzőnk
nek története, emléke és mesélnivalója. így bontakozik ki az ágas-bogas családi múltból 
a szülői ház, a Budapesthez közeli Bicske szociográfiája a harmincas években -Lakatos 
gyermekkorának színtere: a községi bankigazgató apa (akinek középosztálybeli tisztvise
lői foglalkozása miatt utóbb hősünk az osztályidegenek számára „rendszeresített” börtönbe 
kerül), a helybéli prépost-plébános, akinek rendszeres vendége Vass József, a kurzus 
jellegzetes, primadonnafaló pap-minisztere, a nyomorúságosán szegény zsidó könyvügy
nök és a szociáldemokrata múltú ügyvéd, vagy a zsidó fogorvosleány, aki majd nem tér 
visszaAuschwitzból.

Az Újhold köréhez csatlakozó, évtizedes hallgatás miatt csak az irodalom és a 
műfordítás zárt berkeiben ismert Lakatost minden arra predesztinálhatta volna, hogy 
elefántcsonttoronyba húzódó filosz legyen -  ám ő, ahogy könyvéből is kiderül, igazi homo 
politicus, akit gyermekkora óta vonz a politika, és ha lelkiismerete úgy diktálja, aktivizálni 
sem rest magát (mint azt napjainkban tett nyilatkozatai is tanúsítják.)

A pártpolitika, frakciós és klikkvitákban lassan megfoghatatlanná vált liberalizmus, a 
legkülönbözőbb jelzőkkel ellátott liberálisok idején végre itt ál előttünk egy hús-vér 
liberális, aki nem magát aposztrofálja annak, hanem akiről mi állapíthatjuk meg, hogy az.
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Aki sohasem volt sem konzervatív, sem kommunista, még reformer kommunista sem, aki 
a keresztény úri középosztály (osztályidegen!) saljaként átkozottul antikleriká! is, sőt ateista 
álláspontot képviselt, miközben természetesen magyarnak vallotta magát, ám, a legcseké
lyebb mély-magyar árnyalat nélkül. Aki már gyermekként jelentős politikai tapasztalatra 
tehetett szert, hallgatván a korábban említett pap-miniszter gazdaságpolitikai credóját: 
„Hogy panamák (vannak) a minisztériumban, És aztán? Ott vonom ki pénzügyeim ellen
őrzését a revizorok illetéktelen orra eltíl, ahol tudom. A kormány ott lop, ahol tud. És amit 
lop, olyan dilettáns dolgokra megy el, hogy itt minden tönkre fog menni.”

A gyermek Lakatos még a kormányzó úr őfőméltóságával is találkozik a bicskei 
főutcán: bátorítóan visszamosolyog és jelzi, rajta nem múlik, ha a kormányzó úr szóba 
méltóztatik vele elegyedni. És a kisfiú, Horthy ilyenkor obiigát kérdésére -  mi leszel, ha 
nagy leszel -  a sematikus pilótá-val válaszolt. Jóllehet sosem akart katona lenni. Kisgim- 
nazista korától idegenkedik a tata-tóvárosi kapucinusok rideg fegyelmétől, a már-már 
szadista fenyítésektől, az embertelen szertartásoktól. Első verse -  joggal minősíti évtize
dekkel később klapanciának -  Isten- és egyházellenes, talán még a Narancs pápa-száma 
sem közölte volna: de katolikussága -  már a szülői nevelés folytán is -  felületes és 
külsődleges, templomba elvétve járnak, vallásos jelképek nem díszítették otthonukat.

A háborút is a frontok közötti lelki és világnézeti harcálláspontban éli át a már 
nagy kamasz Lakatos, 1944-re elszakad gyemekkora reichsdeutsch barátjától. Nem hisznek 
a németek győzelmében, a családon nemcsak a szólás jelképes, de a Buda környéki csaták 
során a szó szoros értelmében többször is „átmegy a front”, így tapasztalja meg az 
elsővonalbeli frontkatonák és az őket követő enkávédé legények viselkedését, az apjára 
bízott zsidó vagyon hadisarcként történő lefoglalását és persze a bicskei lányok és asszo
nyok megerőszakolását.

Lassan összeállnak történetei, s megformálódik ars scribendije, amit aztán egy ember
öltővel később már az agg Schvoy Lajos püspöknek fogalmaz meg, amikor a maga oral- 
históríai módszereivel gyermekkori emlékeit kutatja: „Amikor egy kort jellemzőnk, a 
történelmi tényeket és életrajzi adatokat nem azért kell alaposan ismerni, hogy ezekben 
minél többet, minél ügyesebben beleszorítsunk munkánkba, inkább azért, hogy amit kitalál 
az író, ne kerüljön ellentétbe a valóság tényeivel, hiteles bizonyítékaival.”

És amikor Lakatos István rátér az ő életét is meghatározó forradalom alatti élményeire 
-  filolőgiailag kínosan ügyel a pontosságra. Magam tanúsíthatom, hogy amikor éppen tíz 
esztendővel ezelőtt megkértem, hogy mondja magnóra emlékezéseit a Petőfi Kör 
előtörténetével kapcsolatban és néhány emlékét a forradalomról, egyikünk sem hitte 
volna, hogy az irattárakból lassan előbukkanó dokumentumokkal verifikálhatjuk nagy
szerű memóriáját.

A forradalom előtti reformkorban és a forradalomban is az, aki ifjúkorától volt -  
„szabadgondolkodó civil”, akinek nincsenek szégyellni való tettei, akinek nincs szüksége 
a katharzissal együtt járó és bizonyára olykor elkerülhetetlen túlzásokra, de aki már 
alkatánál és tradicionális világnézeténél fogva sem kerülhet a radikalizálódó csoportok 
hatása alá, és aki így régi és új író barátaival a megegyezés, a kiegyezés, a forradalmi 
konszolidáció útját igyekszik egyengetni.

Lakatos István joggal lehetett volna legalábbis ingerült a párt- és DISZ-apparátus 
hirtelen elbukó funkcionáriusaival, mint ahogy nem lett volna köteles megérteni: nem hogy 
segíteni nem akarja az akkori fiatal pártértelmiség (az őskáder Hollós Ervin, a párttal 
ingadozó Huszár, sőt eleinte még az ellenzéki lelkű és alkatú Tánczos Gábor sem) nemes
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kezdeményezését a Bessenyei Kör megalakítására, de ráadásul ki is sajátítja, marxizálja, 
bojsevizálja az ő szándékait. Lakatos enől hitelesen ír, a történet ma márismert, közzététele 
itt-vizsgálati-nyomozati iratként („önvallomásként”) mégis hátborzongatóvá teszi: miként 
lett a csak épp hogy merész és hamvába holt kezdeményezéséből a BHÖ 2. pontjának b) 
alpontjában meghatározott bűntett, amelynek kivizsgálása megkövetelte, hogy zárkájában 
1957. március 20-án többoldalas feljegyzést írassanak vele.1 Lakatost ugyanolyan váratla
nul éri a forradalom spontán kitörése, mint az ország akár politizáló, akár nem politizáló 
népét, beleértve a párt- és katonai funkcionáriusokat. Ám valószínűleg Ő az egyetlen olyan, 
a közélet iránt érdeklődést mutató férfiú, aki délben még álmos lévén, többórás késéssel 
kapcsolódik be a felgyorsuló események megfigyelésébe, és lemarad a Bem téri gyűlésről. 
Először könyveket gyűjt be a körúti máglyákról, elsősorban Sztálin Összes Műveit, mert a 
barna álbőrbe kötött aranyozott sorozat még hiányzott azóta legendássá vált klozetjének 
szabadpolcáról, könyvének 493-494. oldalán fel is sorolja, hogy mely szerzőket érdeme
sített e kitüntetett helyre Gyurkó Lászlótól Mécs László költeményein át Berecz Jánosig. 
De a könyvégetés az írónak persze nem csupán mámoros népünnepély, hanem elmélkedésre 
alkalmat adó társadalmi-politikai esemény különbséget tenni a hitleristák szervezett akciói 
és a nép forradalmi indulata között.

Lakatos nagyszerű leleménye, ahogyan az irattárakból előkerült iratokból válogat, és 
ahogy ezeket kommentálja. Minden periratkutató számára intőek lehetnek a szépíró meto
dológiai útmutatásai, amikor önmaga egykori vallomásait kommentálja: „A hangvételt 
szándékosan leegyszerűsítettem, amit meg akartam értetni a nyomozótiszttel, bíróval, 
ügyésszel: szinte szájukba rágtam, A valamennyire már árnyaltabb közlendőt, az esemé
nyek bonyolultabb elemzését szinte föl se fogták volna. Saját szavaimat, mondataim 
iróniáját a kihallgatási jegyzőkönyvek a lejegyző szellemi szintjén adják csak vissza, 
úgy-ahogy. Ezenkívül bizonyos taktika is vezérelte úgynevezett védekezésemet, innét 
mondandóm szándékoltan naiv tónusa, holott naiv akkortájt rég nem voltam már. Tudtam, 
sokat kell beszélnem, hogy az a hit andalítson vizsgálótisztet, bírót, ügyészt: mindent és 
őszintén feltárok. Ugyanakkor ügyeltem rá, amit mesélek, jelentéktelen legyen lehetőleg, 
a felszín felszínén maradjon, főleg pedig senkinek se árthassak vele.” Lakatos a lényeget 
foglalja össze: a rendőrségi és bírósági stb. iratok, bár általában még a gyanúsított, a vádion 
aláírásával is hitelesítve vannak, akkor sem „egy az egyben” tartalmazzák a tényeket, a 
nehezen meghatározható „igazságról” nem is szólva, ha otromba torzításokat nem is 
tartalmaznak. Ha a vádlott „eseményeket” mond vallomásában és a jegyzőkönyv-vezetői 
rutin „ellenforradalmat” ír, vajon hol és miként tiltakozhatna az átfogalmazás ellen az 
ítéletére váró vádlott? S ugyanígy vagyunk a vallomások során elkövetett szándékos 
tévesztésekkel, amelyeket azután csak évtizedek múltán jegyzetben (vagy szóbeli interjú
ban) korrigál az alany -  bizonyítván, hogy zavaros korok zavarosan és eleve manipulatív 
szándékkal készített irataiból milyen körülményes kihámozni az „igazságot”.

Mindazonáltal és talán éppen ezért hiteles pertörténetet olvashatunk: végigkövethet
jük, miként zúdul a restaurálódó hatalom gyűlölete a cselekvő résztvevő, de cselekvőségé
ben mégsem kiemelkedő költő ellen. Mivel továbbra sem ismerjük azokat a háttériratokat, 
amelyek a megtorlás tényleges döntési központjaiban készültek, nem tudjuk, hogy a sok

1 Vő. Hegedűs B. András: Adalékok a Petőfi Kör történetéhez. In: Évkiinm l  1956-os In tern , 1992, valamim 
Lakatos István előadása a  Petőfi Kör tudományos emlékülésén 1989. március 18-án (Mozgó Világ, 1989. 8.) és 
Órai History Archívum, 326. sz. Lakatos Istvin-interjá, Készítette Hegedős B. András, 1984-ben.
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ezernyi aktív értelmiségi és száznyi író-költő közül miként, milyen szempontok és össze
függések alapján választották ki a delikvenseket, hogy azután nem okvetlenül cselekmé
nyük súlya, hanem inkább magatartásuk és a velük szemben táplált indulat alapján ítéljék 
el Őket. így joggal -  de nem bizonyítottan feltételezzük hogy a Lakatos elleni egyéni 
hadjáratban (egyetlen perhez sem csapták oda) szerepet játszhatott osztályidegen szárma
zása (túl egysíkú lett volna csak volt kommunistákat elítélni, mint a két íróperben), a Petőfi 
Körrel kapcsolatos kezdeményező szerepe és így személyes konfliktusa a DISZ-vezetőből 
állambiztonsági főtisztté avanzsált Hollós Ervinnel -  akiről nem éppen taktikusan meg is 
emlékezik vallomásában („Most láthatjuk, hogy tartották a Hollós Ervin-féle vezetők 
kézben a magyar ifjúságot.”) és természetesen a forradalom mindvégig legitim testületéi
ben, az írószövetségben, a Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottságában és másutt kifejelt 
tevékenysége. Nem tudjuk, hogy mi igen korai letartóztatásának különleges oka (1957. 
március), és hogy miért nem kapcsolták össze ügyét az Igazság című újságéval vagy más 
értelmiségi perekkel.

Amúgy „megszokott” története van Lakatosnak, közlése csak minőségében különbö
zik azelmúlt 4-5 év memoár-áradatától. Okmányokat idéz (ha kifogásolhatjuk is, hogy nem 
minden esetben tudjuk, hogy milyen iratokat nem közöl és miért), de idézetei pontosak, 
megbízhatók, és a lényeget tárják fel. Ha jogos elfogultsága néha át is üt a sorokon (ki tudja 
minden indulat nélkül olvasni a börtönéveivel kapcsolatos dokumentumokat!), végül is 
tárgyilagos kép alakul ki. A szerző ugyanakkor nem fukarkodik a személyes bírálattal, és 
ma is megvetően ír néhány terhelő tanújáról, akik bőrüket mentendő, még rágalmazták is 
a vádlottat. De a legtöbb tanú -  rácson belül vagy azon kívül -  igyekezett a maga módján 
tisztességesen fellépni és menteni.

így alakul ki 1956 egyik több mellékszálból összesodort gombolyaga. Értesülünk 
Obersovszky Igazságának megalakításáról, a MÉFB működéséről, az írószövetség gyűlé
seiről, az indiai akcióról, a novemberi „kettős hatalomról" és egy igazi csemegével is szolgál 
a szerző, az iratok közé keveredett „operatív” irattal, amelyben Tóth százados mindent 
igyekszik összehordani Lakatosról, Virág százados is láttamozza az iratot, de az ügyész 
pesszimista, és csak minimális büntetést helyez kilátásba.

Lakatos István ártatlan, már-már gyermeki lélekkel ült Gyorskocsi utcai zárkájában, 
és ha engedték, latin verseket fordított. 1957 márciusában, csonka, és hihetőleg faragatlan 
ceruzájával az eléje rakott piszkossárga papírlapokra mégis profetikus figyelmeztetést ró, 
aufklérista meggyőződésétől nem tágítva hisz a letartóztatók, rendőrök, ávéhások, ügyé
szek biszkuk és hollósok jobb útra térítésében: „De nem gondolják, hogy a drága emberi 
életnek s a még drágább szabadságnak nem egy hónapja, de egy napja, egy perce sem 
játékszer, amelytől megfoszthatják az állampolgárt?! Tapasztalatból jól tudhatják, hogy a 
jogtalanság, igazságtalanság híre úgy teljed, mint az erdőtűz, és esetleg jó  szándékú, 
használható embereket tesznek mindörökre ellenségessé? Hát gondolják meg, hogy mire 
használják fel a hatalmat, amelyet -  oly gyakran helytelenül alkalmaztak a múltban, s 
helytelenül alkalmaznak a jelenben is.”

Hegedűs B. András
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