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KISS RÉKA

KARDOS LÁSZLÓ
Kardos László neve szorosan összefonódik a népi kol-
légisták nagy generációs élményével, a Jancsó Miklós
emblematikus filmjében, a Fényes szelekben is meg-
örökített NÉKOSZ-szal. Az azonban már kevéssé is-
mert, hogy a kommunista hatalom csúcsaihoz közel
jutó, majd fiatalon kegyvesztetté váló politikus ’56
után óriási kockázatot vállalva Göncz Árpáddal és Re-
géczy-Nagy Lászlóval együtt kulcsszerepet játszott
Nagy Imre vitairatainak külföldre juttatásában.

A Nagy Imre-per mellékpereinek egyikében ezért 15
hónap magánzárka után életfogytiglanra ítélték.
Megragadó személyisége, segítŒkészsége, a NÉ-
KOSZ-legenda és ’56-os börtönviseltsége a Kádár-
korszak különbözŒ értelmiségi csoportjainak kedvelt
személyiségévé tette. Széles kapcsolati hálója a ma-
gyar értelmiség 20. századi történetének is tükre.
Halálakor Csoóri Sándor versben búcsúzott el az ál-
tala a „haza kifutófiújaként” aposztrofált Kardostól.

Kardos László, 
a Györffy István 

Kollégium igazgatója,
1945
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NAGY IMRE „BÙNTÁRSA”

1958. június 17-én az Igazságügyi Mi-
nisztérium közleményben tudatta,
hogy lezárult Nagy Imre és társai bün-
tetőpere. A közvéleményt, amely a for-
radalom és szabadságharc bukása után
lényegében semmit sem tudhatott a mi-
niszterelnök sorsáról, sokkolta a nyil -
vánosságra hozott kivégzések híre.
A sorok között olvasni tudók számára
azonban a beszámoló a megtorlás to-
vábbi alakulására nézve is fontos infor-
mációkkal szolgálhatott. A gondosan
megszerkesztett tudósítás ugyanis öt, a
Nagy Imre-perben nem szereplő politi-
kus nevét is beleszőtte az „ellenforra-
dalmi összeesküvésről” szóló híradásba:
Bibó Istvánét, B. Szabó Istvánét, Tán -
czos Gáborét, Haraszti Sándorét és Kar-
dos Lászlóét. 

Az ekkor már több mint egy éve le-
tartóztatásban lévő Kardos szerepéről
az alábbi tömör összefoglaló jelent meg
a lapok címoldalán: „Nagy Imre és bűn-
társai azzal párhuzamosan, hogy ma -
guk köré tömörítették az ország reak-
ciós, ellenforradalmi erőit, széles körű
kapcsolatot és együttműködést teremtet-
tek az imperialisták különböző köreivel,
szerveivel és képviselőivel. Az összees-
küvő csoport egyik tagja, Kardos László,
kapcsolatban állott Cope-pal [helyesen
Coope], a budapesti angol követség volt
beosztottjával, akinek közvetítésével
Nyugatra csempészték Nagy Imre állam-
ellenes, politikai írásait.”

A Nagy Imre-vitairatok Nyugatra jut-
tatását – ami egyben Kardos ügyét ösz-
szekötötte az akkor induló Bibó-per
másod- és harmadrendű vádlottjaiéval,
Göncz Árpádéval és Regéczi-Nagy Lász-
lóéval – a hamarosan elkészülő vádirat
hazaárulásnak minősítette. Emellett
Kardost a népi demokratikus államrend
megdöntésére irányuló szervezkedés
kezdeményezésével és vezetésével is
megvádolták, ami a hatályos büntető-
jogszabályok szerint halálos büntetés
kiszabását is lehetővé tette. 

A sajtóban megelőlegezett ügyekben
két hónapon belül ítélet született. 1958.
augusztus 2-án Bibó és Göncz életfogy-
tiglani, Regéczy-Nagy László 15 év bör-
tönbüntetést kapott. Augusztus 9-én a
Nagy Imre-perben is eljáró Vida Ferenc
tanácsa Kardos Lászlót egy hat vádlottas
per elsőrendű vádlottjaként szintén élet-
fogytiglani szabadságvesztésre ítélte.
Augusztus 18-án B. Szabó Istvánt, az
utolsó, koalíciós Nagy Imre-kormány
kisgazdapárti államminiszterét 3 év bör-
tönnel sújtották, augusztus 19-én pedig

Tánczos Gábor, a Petőfi Kör titkára 15
év, Haraszti Sándor újságíró 6 év bör-
tönbüntetést kapott. 

A megtorlás logikai rendjében a per-
sorozat a reformkommunista miniszter-
elnök politikáját támogató, illetve elfo-
gadó értelmiségi-politikai elittel való
leszámolás fontos állomását képezte.
A perbe fogottak személye pedig az ál-
taluk reprezentált csoportok számára
célzott üzenetként is szolgált. A Fényes
szelek nemzedékének egykori nagy ha-
tású megszervezője, Kardos László ellen
indított per egyben a volt népi kollégis-
ták népes táborának szóló üzenet volt. 

Kardos László neve kétségtelenül
egybeforrt a negyvenes évek paraszti
származású értelmiségének meghatá-
rozó generációs élményével, „nagy ka-
landjával”, a NÉKOSZ-szal. Életpályája
ugyanakkor a 20. századi magyar törté-
nelem számos kritikus eseményének is
lenyomata. A fokozatosan kiépülő dik-
tatúrában a hatalmat közvetlen közelről
megtapasztaló, majd kegyvesztettként
helyét kereső, de a közéleti-politizáló
szerepet mindvégig tudatosan vállaló,
népi baloldali-kommunista értelmiségi
pályaképe. 

GYÖRFFY ISTVÁN SZÁRNYAI
ALATT

Kardos László 1918. november 13-án
született Tótkeresztúron, evangélikus
szegényparaszti családban. Miután az
Őrség és a Muraköz határán húzódó te-
lepülést a trianoni békeszerződés nyo-
mán Jugoszláviához csatolták, a család
1925-ben Budapest egyik munkások
lakta elővárosába, Rákospalotára repat-
riált, majd Újpestre költözött. Az új kö-
zegben megkapaszkodni akaró család
szerény polgárosodási törekvéseit – és
a családi kocsmát – a harmincas évek
elejének gazdasági világválsága végképp
elsodorta. A család megélhetését és a
gyerekek közül egyedül továbbtanuló
László gimnáziumi taníttatását csak
rendkívüli erőfeszítésekkel sikerült biz-
tosítani, úgy, hogy az iskola mellett a fi-
atal fiú rendszeresen munkát vállalt. 

A szegényparaszti származás és a si-
kertelen megkapaszkodás szociális fe-
szültsége Kardos későbbi pályájának is
meghatározó alapélménye maradt. Egye -
temi tanulmányait – a megfizethetőbb
tandíj miatt számos hasonló társadalmi
hátterű kortársának is kitörési utat ígérő
– Pázmány Péter Tudományegyetem Böl-
csészkarán kezdte meg. 1942-ben ma-
gyar–olasz szakos középiskolai tanári és

etnográfusi végzettséget, 1943-ban nép-
rajzból doktorátust is szerzett.

A néprajz tanszék, amelyet a megra-
gadó egyéniségű Györffy István profesz-
szor vezetett, ebben az időben nem csu-
pán iskolateremtő műhelyként műkö-
dött, hanem a népi mozgalom iránt ér-
deklődő, paraszti származású értelmiségi
diákcsoport szellemi otthonául – sőt
Györffy személyes támogatásának kö-
szönhetően sokszor anyagi támaszául –
is szolgált. Györffy Teleki Pál közeli barát-
jaként jelentős közvetítő szerepet vállalt
a radikális társadalmi reformprogram-
mal fellépő népi mozgalom és a konzer-
vatív politikai elit szociálisan érzékeny,
mérsékelt reformok iránt nyitott körei
között. 

1938-ban Teleki gazdaságföldrajzi,
Magyary Zoltán közigazgatás-tudomá-
nyi és Györffy néprajz tanszékének tár-
sulásaként jött létre a falukutatás kor-
mányzati kanalizálását célul kitűző,
rövid életű Táj- és Népkutató Központ,
melynek fiatal egyetemistaként Kardos
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Kardos László  
1918–1980

Szociológus, néprajzkutató, 1942-tŒl
1948-ig a GyŒrffy István Szakkollé-
gium igazgatója, a Nemzeti Ellenállás
Diákmozgalmának vezetŒje, az illegá-
lis kommunista párt tagja. A háború
után a NÉKOSZ fŒtitkára. 1947-tŒl
1948 novemberéig a kommunista párt
országgyılési képviselŒje. 1950-tŒl a
Néprajzi Múzeum munkatársa, 1956-
tól 1957-ig fŒigazgatója. Részt vett a
PetŒfi KŒr munkájában, 1956. október
28-tól a Magyar Értelmiség Forradalmi
Bizottságának tagja volt. Részt vett
Nagy Imre írásainak külföldre juttatá-
sában. 1957. május 4-én tartóztatták
le, és életfogytiglani börtönbüntetésre
ítélték. 1963-ban szabadult. A Nép-
rajzi Múzeumban folytatta tudomá-
nyos munkásságát. 
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László is munkatársa lett. A politikai
botrányba fulladt és hamarosan bezá-
rásra ítélt híres Károlyi-palotabeli nagy-
birtok-kiállítást követően a feloszlatott
intézmény Györffy István szárnyai alatt
szerveződött újjá, további megbízáso-
kat adva a tanítványi körnek, köztük
Kardosnak és későbbi népi kollégista
társának, a majdani Kardos-per másod-
rendű vádlottjának, Márkus Istvánnak.

Györffy közéleti tevékenységéhez
kapcsolódott egy további, Kardos László
későbbi életpályáját alapjában meghatá-
rozó kezdeményezés is: az ún. paraszt-

kollégiumok alapításának gondolata.
A megmerevedett magyar társadalom
szerkezeti torzulásainak bírálata, vala-
mint az értelmiség népi gyökerű meg -
újításának eszméje a harmincas évek 
végére meglehetősen eltérő hátterű tár -
sadalmi-politikai reformprogramok alap-
vetésévé vált. A népi kollégiumi mozga-
lom egyszerre tűzte ki célul a szegény
sorsú, elsősorban paraszti származású
tehetséges fiatalok továbbtanulásának
elősegítését és a politikai-kulturális-gaz-
dasági elit megújításának programját. 

Az első kollégiumalapítási kezdemé-
nyezés a Györffy professzor körül szer-
veződő diákkörből indult ki. Közvetlen
intézményi előzményét, a Parasztfőis-
kolások Közösségét 45 Budapesten ta-
nuló vidéki diák hozta létre 1939-ben.

Kardos vezetőségi tag lett az 1940-ben
megalakuló első népi kollégiumban, a
Turul Szövetség Bolyai Kollégiumában,
1942-ben pedig a Györffy István Kollé-
giumra átkeresztelt intézmény igazga-
tójává választották. 

A JOBBOLDAL
ÉS A NÉPI ELLENZÉK

Miként azt az első népi kollégium elne-
vezésében is mutatta, a kollégisták in-
dulása szorosan összefonódott a har-
mincas-negyvenes évek egyetemi ifjú-
sági mozgalmainak alakulásával. A kol-
légium a korszak legmeghatározóbb
egyetemi ifjúsági szervezetén, a Turul
Szövetségen belül kialakuló népi szárny,
az ún. Turul-ellenzék égisze alatt jött
létre. A Turul ekkor a leendő fiatal értel-
miségi réteg befolyásos ernyőszerveze-
teként, az ifjúságpolitikai csatározások
fontos terepéül szolgált. A harmincas

évek elején kezdett kialakulni a szerve-
zeten belül egy, a kibontakozó népi moz-
galom irányába tájékozódó ellenzéki
csoportosulás. A Turul-ellenzék – Fitos
Vilmos irányításával – jelentős pozíció-
kat foglalt el a szövetségen belül, s úgy
tűnt, az ifjúsági szervezet keretet adhat
a népi mozgalom rekrutációs bázisát je-
lentő paraszti származású egyetemisták
generációs önszerveződésének. 
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Kardos László szüleinek kocsmája. A családi képen
Kardos László az édesanyja elŒtt látható, 1926
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Kardos Lászlónak az 1939–40-es 

tanévre szóló diákbérlete



Györffy közvetítésével a kezdemé-
nyezésnek sikerül megnyerni a konzer-
vatív politikai-kulturális elit egy részé-
nek támogatását is. Így találkoztak a
népi mozgalom célkitűzései a tehetség-
gondozásra és elitfrissítésre irányuló
kormányzati törekvésekkel. A hatalmi
elit egy jól körvonalazható reformcso-
portja a kollégium érdekében összefo-
gott saját ellenzékének egy részével, a
népiekkel. A folyamatot a Horthy-kor-
szak egyik legbefolyásosabb titkos tár-
sasága, a Magyar Közösség alakította a
háttérből, melynek Györffy és Fitos is
tagja volt.

1941 őszére kiéleződött a Turul Szö-
vetség vezérkarában a radikális jobbol-
dal és a népi ellenzék között kirobbant
harc. A szakítás közvetlen kiváltója a
diákság háborúellenes politikai aktivi-
zálódása volt. Különösen két nagy ellen-
zéki, németellenes népfrontos erőde-
monstrációban való kollégiumi rész -
vétel: a röviddel az ország háborúba 
lépését követően a Bat thyány-örök mé -
csesnél 1941. október 6-án tartott
első nagy tüntetés, majd a Kerepesi te-
metőben, a Kossuth- és Táncsics-em-
lékműnél tartott koszorúzás szolgál-
tatott okot a támadásra, mert egyér-
telművé tették a kollégiumnak és ve-

zetőinek németellenes ellenzéki elkö-
teleződését.

A Turulon belüli politikai harc a né-
piek vereségével végződött, ami a Bo-
lyai Kollégium és a hivatalos ifjúsági
csúcsszerv közötti szakításhoz és a kol-
légium névváltoztatásban is tükröződő
önállósulásához vezetett. Ekkor vette
fel a kollégium az időközben elhunyt
professzor tiszteletére a Györffy Kollé-
gium nevet, s került az anyagi válságba
jutott intézmény az ekkor már Kállai
Miklós miniszterelnök körül gyülekező,
mérsékelt konzervatív kör védőszárnyai
alá. Az intézmény patronálására Pártfo-
gói Testület szerveződött Teleki Pál egy-
kori bizalmasa, Zsindely Ferenc keres-
kedelmi miniszter formális és rendkí-
vüli szervezőtehetségű felesége, Tüdős
Klára gyakorlati vezetésével. 

A népi kollégium indulása körüli ér-
telmiségi mozgások a kollégium törté-
netének későbbi fejezeteiben kulcssze-
replővé váló Kardos szocializációjára és
formálódó személyes kapcsolati háló-
jára egyaránt meghatározónak bizonyul-
tak. Fiatal, tehetséges egyetemistaként
a Fitos Vilmos vezette Árpád Egyesület
tagja, majd egyik törzsének vezetője. El-
sőévesként pedig a Parasztfőiskolások
Közösségét vezető, majd a Bolyait igaz-

gató és a Püski Sándor-féle Magyar Élet
Könyvkiadóval szoros kapcsolatban lévő
Boros Lajosnál lakott albérletben. Szel-
lemi tájékozódásának kezdeti meghatá-
rozó élményei a népi mozgalom balszár-
nyához kötődtek. A kollégistákat alapve-
tően jellemző szociális indulatok szülte
radikális világnézetnek Kardos esetében
a kollégium falai között megszerveződő
néhány fős kommunista csoport tagjai
adtak politikai orientációt. Kardos 1941-
ben került kapcsolatba a kollégiumi
kommunista csoporttal. Mindez azon-
ban ekkor még közel sem jelentett le-
tisztult politikai nézeteket. Sokkal in-
kább egyfajta illúziókkal teli radikális
baloldali elköteleződést, miként a szin-
tén kollégista, későbbi kommunista mi-
niszterelnök, Hegedűs András jelle-
mezte egy ’80-as évekbeli interjújában:
„A kommunista jelző ebben az időben
még nem teljesen úgy értendő, hogy szo-
cialista, hanem úgy, hogy radikális, bal-
oldali, és hogy a csoportnak kapcsolata
van az illegális párttal, elfogadja annak
utasítását.” 
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A Turullal való szakítást követően a
kollégium szellemi arcélét egyre inkább
meghatározó illegális kommunista cso-
port erőteljes szervezkedésének ered-
ményeként a Györffy István Kollégium
igazgatójává Kardos Lászlót választot-
ták – a Pártfogó Testület szándékai el-
lenére, de tudomásulvételével. Ez a
mozzanat ugyanakkor a kollégium ille-
gális kommunista magjának történetén
és Kardos pályáján keresztül a harmin-
cas–negyvenes évek szellemi-politikai
életének egyik meglehetősen paradox
jelenségére világít rá: a háború alatti
Magyarországon a hatalmi elitek tudtá-
val létrejöhetett és működhetett egy
erősen baloldali, sőt idővel illegális kom-
munistákat is a falai között tudó kollé-
gium. A Pártfogó Testület pedig anyagi
támogatást és politikai védőernyőt nyúj-
tott egy olyan intézménynek, amelynek
legaktívabb tagjai egyszerre készültek
elitváltásra és gyökeres rendszervál-
tásra. Ami mégis összekötötte Zsinde-
lyéket Kardosékkal: elsősorban a német-
ellenesség, másodsorban az, hogy a kor-
szak reformer elitje felismerte a válto-
zások elkerülhetetlenségét, s igyekezett
az ebben potenciálisan részt vevő fiatal
nemzedéket integrálni.

A GYÖRFFY KOLLÉGIUM
IGAZGATÓJA

Kardos igazgatóként a kollégium meg-
határozó személyisége lett. Irányításá-
val pedig az intézmény egyre markán-
sabban a társadalmi kérdések aktív ala-
kításának igényével fellépő, politizáló
intézménnyé formálódott. A kommu-
nista mag lehetséges aktivitását ugyan-
akkor alapvetően korlátozta az illegali-
tás, ezért a legális politikai intézményi
szférában is igyekeztek tevékenykedni.
Így érthető, hogy amikor Nagy Ferenc
kezdeményezésére létrejött a Paraszt-
szövetségen belül a Földmunkás Szakosz-
tály, annak munkájában túlnyomórészt
györffysta diákok vettek részt. S ebben
az időben Kardosék szoros kapcsolatot
ápoltak a szintén ellenzéki kisgazdapárt
vezetőivel, Nagy Ferenc mellett Kovács
Bélával és Vörös Vincével is. 1943. már-
cius 15-én a Petőfi-szobornál tartott el-
lenzéki demonstráción a Györffy Kollé-
gium együtt koszorú-
zott a Parasztszövet-
ség vezetőivel és más
ellenzéki csoportok-
kal, elkülönülve a hi-
vatalos ifjúsági ün-
nepségtől. 

Kollégiumigazgatóként Kardos poli-
tikai szerepvállalásának legjelentősebb
állomását a magyar szellemi élet há-
ború alatti legnagyobb találkozója, a
szárszói konferencia jelentette. Szár-
szón a népi mozgalom két irányzata üt-
között élesen egymással: a Németh
László nemzeti önállóságot kereső, har-
madik utas álláspontja, valamint az
Erdei Ferenc által körvonalazott mar-
xista program, amely már a háború
utáni hatalmi realitásokat mérlegelve,
a szovjetrendszer elfogadását ajánlotta

a társadalom számára. A Györffy Kollé-
gium nevében felszólaló Kardos a vitá-
ban egyértelműen Erdei mellett foglalt
állást. A konferenciát szervező Püski
Sándor visszaemlékezésében – Kardos
felszólalására is utalva – írta, hogy az
egyébként felkészült Györffy-kollégisták
„olyan magabiztos optimizmussal néztek
a jövőbe, amit alig lehetett elviselni,
mert indokolatlan volt”. 

Kardos ráadásul balról kemény kriti-
kával illette az egyetemi szervezetben
korábbi mentorának számító Fitos Vil-
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most is, világosan érzékeltetve az egye-
temi ellenzéki mozgalmon belüli szaka-
dást. Szárszót követően Kardos hama-
rosan megkapta katonai behívóját. Eltá-
volították a kollégium éléről, s egy, po-
litikai okokból fokozott ellenőrzés alatt
álló egyetemistáknak felállított erdélyi
munkatáborba vezényelték, ami egy-
szerre szolgálta a radikális diákok ki-
emelését és részbeni védelmét. 

A megszállást követően a kollégisták
fővárosban maradt csoportja bekapcso-
lódott a németekkel szembeni ellenál-
lásba. Kardos 1944 októberében megszö-
kött a katonaságtól, illegalitásba vonult,
és tevékeny szerepet vállalt a fegyveres di-
ákellenállási mozgalom szerve zeti kereté-
nek kiépítésében. Az egyetemi diákság kö-
rében két jelentősebb csoportosulás jött
létre, a Fitos Vilmos és Kiss Sándor szer-
vezte – részben magyar közösségi hát-
terű – Szabad Élet Diákmoz galom, illetve
a Kardos irányítása alatt álló, főként
györffystákból verbuválódott Nemzeti El-
lenállás Diákmozgalma.

A repedések azonban hamarosan
ismét megmutatkoztak, a két vezető kö-
zött – már a háború utáni lehetősége-
ket is figyelembe véve – konfliktus ala-
kult ki. Fitos háttérbe szorult. Kardos
kezdeményezésére pedig létrejött a Ma-
gyar Diákok Szabadságfrontja, mely lé-
nyegében a Györffy Kollégium köré
szerveződő fiatal kommunista(szimpa-
tizáns) értelmiségieket, a népiekhez kö-
tődő radikális, demokratikus elkötele-
ződésű fiatalokat, illetve a Teleki Pál
Munkaközösséghez tartozó értelmisé-
gieket, valamint az egyházi ifjúsági moz-
galmak képviselőit fogta össze. A szer-
vezet szorosabb operatív vezető testü-
letét Kardos László, Kiss Sándor és
Zimá nyi Tibor alkotta. A szervezet no-
vember 7-én közreadott kiáltványát
Kardos fogalmazta. A Magyar Diákok
Szabadságfrontja tagja lett az ellenállás
összehangolására létrehozott csúcs-
szervnek, a Magyar Nemzeti Felkelés
Felszabadító Bizottságának. 

Az ellenállási mozgalomban kiépült
generációs kapcsolatháló sajátos mó -
don szőtte keresztül az 1945 után éle-
sen különváló politikai utakat, miként
Göncz Árpád írta visszatekintésében:
„Én ebben az időben a Független Ifjúság
– a Kisgazdapárt ifjúsági szervezete –
egyik vezetője voltam: politikai ellenfele
a magát kommunistának hívő NÉKOSZ-
nak, amelynek nem egy vezetőjéhez – az
ellenállás idejéből származó bajtársi kap-
csolatok jogán – jóbarátság fűzött.” Az
1945 után széttartó utak 1956-ban ta-
lálkoztak újra.

A NÉKOSZ-LEGENDA

Kardos László pályája 1945–1948 között
ért a csúcsra és szorosan egybefonódott
a NÉKOSZ-legendával. A NÉKOSZ-t a pe-
dagógiatörténet az egyik legsikeresebb
társadalmi mobilizációs, tehetséggon-
dozó pedagógiai modellként tartja szá-
mon, ugyanakkor a szövetség jelentős
szerepet játszott a magyar történelem
egyik legradikálisabb elitcseréjének le-
vezénylésében, a kommunista párt re-
mélt káderutánpótlásának kinevelésé-
ben és az egyeduralomra törő párt tö-
rekvéseinek elősegítésében is.

Miután 1945 januárjában Pesten Kar-
dos irányításával újraindult a Györffy
Kollégium, tagjai hamarosan a politikai
élet sűrűjébe kerültek. Aktív részesei
lettek az 1945-ös földosztás lebonyolí-
tásának. A kollégium tagjaiból kerültek
ki a rendkívül fiatal „teljhatalmú föld -
osztó biztosok”. Húsz megyei földosztó
biztos közül tizenegy Györffy-kollégista
volt, s mellettük egy tucat járási biztosi
megbízást is kaptak a kollégisták.
Innen datálódik a „földosztó mi nisz -
terként” népszerűsített Nagy Imre és a
kollégisták ismeretsége. A 27 évesként
már az idősebbek közé tartozó Kardos
László Tolna és Baranya megyei kor-
mánybiztosként irányította nemcsak a
helyi földosztást, hanem a sváb kitele-
pítés végrehajtását, valamint a kommu-
nista és a parasztpárt helyi megszerve-
zését. 

A széles paraszti rétegek által várt és
a társadalmi-politikai elit reformkörei-
ben programmá formált földreform
megvalósítása azonban a kommunisták
számára elsősorban politikai eszköz-
ként szolgált: aktív szovjet beavatkozás-
sal egyszerre célozta a radikális tulaj-
doncserét, a helyi birtokos rétegek meg-
gyengítését, valamint a kommunista
párt direkt hatalmi céljainak elősegíté-
sét. 1957-es kihallgatásai során tett val-
lomása szerint Tolna megyei tevékeny-
sége miatt Bibó István behívatta a bel-
ügyminisztériumba, és – miként Kardos
kihallgatási jegyzőkönyvében olvas-
ható – „kifogásolta az erőszakos módsze-
reimet”. Bár finomabban, de erőszakos
fellépését későbbi életútinterjújában
maga is megerősítette: „Meglehetősen
korlátlan hatalom jutott a kezünkbe, hi-
szen karhatalommal is rendelkezhet-
tünk. Az én megyémben is sokszor
igénybe kellett venni a segítségét, mert
a földosztás során az ottmaradt földbir-
tokosok, részint a kisgazdapártiak min-
denféle manőverrel igyekeztek a munkát
megakadályozni.” 

A Györffy-kollégisták 1945 nyarán
immár a politikai hatalom részeseként,
a kormányzat támogatásával foghattak
hozzá a kollégiumszervezéshez. A hábo-
rút követően a Györffy mellett létrejött
a történészhallgatókat tömörítő Petőfi
Kollégium, majd e két kollégium egye-
sülésével alapították meg 1946. július
10-én a NÉKOSZ-t, a Népi Kollégiumok
Országos Szövetségét. Az egyesülés
azonban a Petőfi Kollégium igazgatójá-
nak önállósulási törekvése miatt koránt-
sem ment konfliktusmentesen. A bot-
rányt Rajk közbenjárásával sikerült elsi-
mítani, ám az eset jól illusztrálta, hogy
a forradalmi célszerűség jegyében az
erőszakos fellépésre is legitim eszköz-
ként tekintett a kollégium vezetése. A
NÉKOSZ elnökévé a régi györffysta Gye-
nes Antalt választották, főtitkára pedig
Kardos László lett. Az új szervezetet
kezdetben a koalíciós pártok mind-
egyike támogatta, a kollégium esemé-
nyein pedig a magyar politikai élet rend-
szeres seregszemléjét tartotta. A hang-
súlyozottan népfrontos arculat mögött
azonban az ifjúsági szervezetek szintjén
is kiéleződött a harc a hatalom megszer-
zéséért. 

A györffysták kezdeményezésére kez-
dődött meg egy pártoktól független,
széles demokratikus programra épülő,
egységes ifjúsági szervezet létrehozása
a ’44-es diákellenállási mozgalom bázi-
sán. A pártokon felüli diákegység esz-
méje azonban illúziónak bizonyult. Az
új ifjúsági szervezet, a MADISZ, mely-
nek kiépítésében a kollégisták aktívan
közreműködtek, Kardos pedig nevelés-
ügyi és propagandavezetőjeként tevé-
kenykedett, hamarosan a kommunista
térfoglalás terepe lett. A kommunista
funkcionáriusoknak – a györffysták egy
részének támogatásával – sikerült az
egész szervezetet ellenőrzésük alá von-
niuk. A MADISZ-ból kiváltak a nem
kommunista ifjúsági csoportosulások,
megalakítva a pártok saját ifjúsági szer-
vezeteit, a MADISZ pedig de facto a
kommunista párt ifjúsági szervezete
lett. Tevékenységét az MKP Ifjúsági Tit-
kársága koordinálta, az ekkor Farkas Mi-
hály közvetlen beosztottjaként tevé-
kenykedő Hollós Ervin és Nonn György
vezetésével, akik a párt körüli hatalmi
rivalizálásban rövidesen a NÉKOSZ ve-
télytársaiként léptek fel. 

A NÉKOSZ elsősorban a Nemzeti Pa-
rasztpárt és a kommunista párt támo-
gatását élvezte, sőt a kommunista párt
tudatosan használta égető káderhiánya
mérséklésére. Ezt ellensúlyozandó a
független kisgazdapárt és szociálde-
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mokrata párt is igyekezett saját népi
kollégiumi hálózatot létrehozni, ám ezt
a NÉKOSZ politikailag ellehetetlení-
tette. „E mozgalom vezetésével és kéz-
ben tartásával Rajk Lászlót és Révai Jó-
zsefet bíztuk meg, ami magában véve
mutatja, hogy milyen jelentőséget tulaj-
donítottunk neki” – jellemezte visszaem-
lékezésében Rákosi Mátyás a NÉKOSZ
ifjúságpolitikai súlyát. Révai a népi moz-
galomról írott könyvei miatt volt nép-
szerű a kollégisták között, Rajk László
pedig belügyminiszterként a belügyi ap-
parátus anyagi és adminisztratív közre-
működésével tette lehetővé a NÉKOSZ
látványos sikerét, többek között amikor
a Szociáldemokrata Párt Kollégiumától
a NÉKOSZ-nak átadott épülete miatt
szabályos utcai verekedés tört ki a kol-
légisták között. 

Az erős politikai hátszélnek, vala-
mint a kollégium vezetőségének s nem
utolsósorban Kardos energikus szemé-
lyes erőfeszítéseinek, hatalmas szerve-
zőmunkájának köszönhetően 1948-ra
158 népi kollégium közel tízezer kollé-
gistával alkotta a népi kollégiumi háló-
zatot. „Bár marxista eszmevilágra tá-
maszkodott, a kollégiumi nevelés szocia-
lista változatát igyekezett megvalósítani,
mégis a hagyományos magyar kollégi-
umi nevelés megújítását, a magyar szel-
lemi és népi hagyományok ápolását, fej-
lesztését segítette elő. Forradalmi lépés
volt a kollégiumi rendszer és gondolat
kiterjesztése […] A hibák nem az elgon-
dolásban, a célkitűzésben vagy a társa-
dalmi és kulturális munkában rejlettek,
hanem az egyoldalú, túlzó, erőltetett
politikai tartalomban és nem utolsósor-
ban az ellenfelekkel szembeni antide-
mokratikus módszerekben” – vont  mér -
leget a NÉKOSZ-ról az ellenállásban
szövetséges, az ifjúságpolitikában a
Nemzeti Parasztpárt Kovács Imre-féle
antikommunista szárnyával rokonszen-
vező és ezért a NÉKOSZ-szal politikai
harcban álló későbbi recski internált,
Benkő Zoltán. 

Ebben az időben lettek a Fényes sze-
lek nemzedékének tagjai olyan, később
ismertté váló művészek, mint – többek
között – Bacsó Péter és Jancsó Miklós
rendezők, Hernádi Gyula, Juhász Ferenc,
Nagy László és Csanádi Imre költők,
írók, Soós Imre, Horváth Teri, Váradi
Hédi, Psota Irén, Szirtes Ádám és Berek
Kati színészek. Kétségtelen, hogy a
NÉKOSZ sikertörténetében meghatá-
rozó szerepet játszott Kardos személyi-
sége is. „Sejtésem a népi kollégiumi moz-
galom születéséről és lassú haldoklásá-
ról ma már bizonyosnak tűnik: a Nékosz

lelke Kardos Laci volt” – fejtette ki A né -
pi kollégiumi varázs című írásában Le-
vendel László orvosprofesszor, a Kádár-
korszakban a népi és urbánus értel -
miségnek találkozóhelyet adó, sajátos
miliőjű társasági események, az ún. Le-
vendel-szalonok házigazdája. 

A NÉKOSZ minden megyében, egye-
temi városban létrehozta saját intézmé-
nyeit, de sokszor már működő, elsősor-
ban egyházi intézmények rovására. Ami-
kor Kardos politikai pályája csúcsaként
1947-ben a Magyar Kommunista Párt
színeiben nemzetgyűlési képviselő lett,
a népi kollégiumok érdekeire hivat-
kozva erősen dogmatikus parlamenti
felszólalásban intézett éles támadást a
katolikus egyház iskolái és Mindszenty
bíboros ellen. A felszólalás a mindin-
kább élesedő egyházellenes propagan-
dába és támadássorozatba illeszkedve
rendkívül kiélezte a katolikus egyház és
a NÉKOSZ viszonyát. Olyannyira, hogy
amikor 1956-ban, a forradalom napjai-
ban Kardosnak alkalma nyílott részt
venni egy Mindszentyhez tartó diákkül-
döttségben, egykori parlamenti beszé-
dére hivatkozva aggódott, hogy a bíbo-
ros egyáltalán hajlandó-e egy olyan kül-
döttséget fogadni, melynek ő is tagja.   

A PÁRTFEGYELMI

Miközben a Györffy-kollégisták és Kar-
dos pályája még meredeken ívelt felfelé,
a Györffy István Kollégium egykori párt-
fogó testületének tagjai és az ellenállási
mozgalom résztvevői közül – a politikai
támadások kereszttüzébe kerülve –
mind többen szorultak a közélet perifé-
riájára vagy kerültek börtönbe. Eközben
Kardos a népi kollégiumok megszerve-
zéséért és pedagógiai munkásságáért
1948. március 15-én az elsők között 
kapott Kossuth-díjat. Néhány hónap
múlva, 1948 szeptemberében azonban
már az új MDP pártbizottsága pártfe-
gyelmi keretében szigorú megrovásban
részesítette.

Az első támadások Kardos ellen 1947
végén kezdődtek meg, párhuzamosan
az egyeduralomra törő kommunista
párt hatalomátvételének felgyorsulásá-
val. Voltaképpen csak idő kérdése volt,
hogy a Kardos által képviselt népide-
mokrácia-felfogás, az önrendelkezésen
alapuló intézményi rendszer, a párthie-
rarchiát figyelmen kívül hagyó, szabály-
talan pártkapcsolatokat ápoló vezetői
magatartás mikor kerül szembe a poli-
tikai rendszer teljes uniformizálására tö-
rekvő hivatalos pártirányítással és

annak ifjúságpolitikai végrehajtóival.
1948 tavaszán Hollós Ervin és Nonn
György jelentést készített a NÉKOSZ-
ról, amelyben a szövetséget pártszerűt-
lenséggel, narodnyik ideológiával és
burkoltan antiszemitizmussal vádolta.
„A Nékosz jelenlegi vezetői, Kardos és
Gyenes elvtársak képteleneknek bizo-
nyultak a bajok orvoslására, mivel nem
gyakoroltak időben önkritikát, olya-
nokká váltak, mint a bacilus gazdái.”
A nyíltan durva hangnem és a név sze-
rinti felelősség világossá tette Kardos
bukását. Sorsáról a végső döntést az
MDP Szervező Bizottságának július 20-i
ülése hozta meg, amelyen Rákosi sze-
mélyesen bírálta „a párt egykori dédel-
getett gyermekének” vezetőit. Rákosi
éles bírálatát követően Kardost felmen-
tették a főtitkári funkcióból. 

A kommunista táboron belüli ideoló-
giai szigorodás, a jugoszláv konfliktus
kiéleződése és ennek belpolitikai függ-
vényeként Rajk menesztése végképp
megpecsételte a NÉKOSZ és Kardos sor-
sát. Az MDP Titkárság jelentésében to-
vábbi súlyos vádakkal illették Kardost
és társait, akik „azon a határon jártak,
hogy pártellenes csoportosulást hozza-
nak létre a NÉKOSZ-ban”. Szeptember-
ben a PB elfogadta a NÉKOSZ-t elma-
rasztaló határozatot. Egy hét múlva Kar-
dost az MDP Központi Ellenőrző Bizott-
sága szigorú megrovásban részesítette.
Kardos még nem töltötte be a harmin-
cadik életévét, amikor bukott politikus
lett. A Rajk-per árnyékában a börtönt
elkerülte, de a Rákosi vezette hatalmi-
taktikai játszmában a NÉKOSZ vezetőit
sikerült megosztani. A szövetség Kar-
dos leváltását követően még nem egé-
szen egy évig működhetett, majd a tag-
ság kényszerű közreműködésével lénye-
gében önfelszámolást hajtott végre. 

Az egykori kollégiumi vezetők közül
többen az apparátus tagjai maradtak
vagy a tudományos-szellemi életben he-
lyezkedtek el. Tőkés Ottót, Rajk szemé-
lyi titkárát börtönbüntetésre ítélték,
míg Kardost perifériára állították, de
nem lehetetlenítették el. Leváltása után
a Vallás- és Közoktatási Minisztérium-
ban a tudományos osztály élén a múze-
umi, levéltári, könyvtári rendszer álla-
mosítás utáni átszervezése lett a fel-
adata. Az államosítás és az átszervezés
állásvesztéssel és más súlyos egziszten-
ciális következményekkel sújtotta a régi
„polgári értelmiség” számos tagját, s
ezzel kapcsolatban a visszaemlékezések
szerint Kardos „sok tapintatról tett ta-
núbizonyságot”. Kardos ellen azonban
újabb feljelentés érkezett, hogy „az ő
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ügyosztályáról kerültek moszkvai ösztön-
díjasok könyvküldeményeibe olyan mű -
vek, mint Magyarország a keresztény-
ség védőbástyája”. 1950 márciusában
minisztériumi állásából is elbocsátot-
ták, a tudományos pályát azonban to-
vábbra is nyitva hagyták előtte. Így visz-
szatért eredeti végzettségéhez, és a
Néprajzi Múzeum tudományos munka-
társa, majd 1956. október 5-től főigaz-
gatója lett. 

NAGY IMRE KÖVETÃJE

Kardos újbóli közéleti aktivitása Nagy
Imre első miniszterelnökségével vette
kezdetét. A DISZ-ben óvatos reformo-
kon dolgozó egykori kollégistáktól,
csakúgy, mint az ifjúságpolitikai kérdé-
sekben nyilatkozatra készülő miniszter-
elnöktől felkérés érkezett az ifjúsági
szervezetek és az ifjúsági mozgalmak
megújításáról szóló tervezet kidolgozá-
sára. Kardos Márkus Istvánnal együtt
készített ifjúságpolitikai memorandu-

mában a NÉKOSZ újjáélesztését és a
DISZ merev pártapparátusi vezetésének
megreformálását javasolta. Mindezt a
későbbi vádirat a DISZ elleni összeeskü-
vésnek minősítette. Kardosék terhére
rótta, hogy az Írószövetségnek is eljut-
tatták a javaslatot, melyhez 13 író is
csatlakozott, s a szöveget az Irodalmi
Újságban nyilvánosságra kívánták
hozni. A javaslatot párt- és DISZ-körök-
ben egyaránt elvetették, megjelenteté-
sét a párt központi vezetősége megaka-
dályozta. 1954 decemberében, miután
Moszkvából hazatért, Rákosi személye-
sen is megtámadta a javaslatot azzal,
hogy ki akarja vonni a DISZ-t a párt ve-
zetése alól. 1955 nyarán pedig az SZKP
PB Elnökségének tagjaként Malenkov is
foglalkozott a „Nagy Imre elvtárs mögé
húzódó rothadt irányzatokkal”. 

A XX. kongresszus következtében
felszín re törő válság hatásaként erőre
kapó baloldali értelmiségi szellemi pezs-
gésbe Kardos újfent bekapcsolódott. Jú-
nius 7-én jelen volt Nagy Imre születés-
napi ellenzéki partiján. A forradalmat

megelőző kiábrándult
pártellenzéki értelmiségi
mozgolódások meghatá-
rozó fórumát, a DISZ Pe-
tőfi Kö rét is többszörös
szálak fűzték a volt NÉKOSZ-hoz. Nem-
csak a kör titkára, Tánczos Gábor volt
kollégista, hanem a vezetőség további
10 tagja is. Kardos ugyan a Petőfi Kör
vezetőségének formálisan nem volt
tagja, de jelentős informális befolyást
gyakorolt an nak munkájára. Egykori
kollégistatársa, Vitányi Iván szerint tény-
leges súlya jóval több volt a periratok-
ban tetten érhető szerepkörénél: „Nem
ő volt a Petőfi-kör vezetője, de nem volt
senki sem a vezetőségben, aki ne kérte
volna tanácsát, ezért voltaképpen az ő
szellemi hatása érvényesült.” Kiterjedt
kapcsolatrendszere, ismertsége és a kol-
légiumi időkből tovább élő nimbusza
révén a Nagy Imre körül formálódó
párt ellenzék népi kollégista vonala Kar-
dosra és a Nagy Imre-tanítvány Gyenes
Antalra is úgy tekintett, mint akik meg-
határozó szerepet játszhatnak e kör el-
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képzeléseinek artikulálásában és közve-
títésében. A Nagy Imre-per ítélete mind-
ezt jóval egyszerűbben, az egész ese-
ménysort összeesküvésként interpre-
tálva fogalmazta meg, hogy: „A Petőfi
kör vezetőségére Nagy Imre és társai
közvetlenül Losonczy Gézán, Vásárhelyi
Miklóson, Tánczos Gáboron és Kardos
Lászlón keresztül érvényesítették befo-
lyásukat.” 

1956 nyarán a súlyos válságban lévő
DISZ vezetői részéről is több kezdemé-
nyezés indult, hogy az egykori népi kol-
légisták félreállított vezetőit bevonják
a szervezet korrekciójára irányuló ter-
vezésbe. A Hollós Ervin és Gosztonyi
János részvételével zajló megbeszélése-
ken többszöri egyeztetést követően,
1956. október elején úgy tűnt, hogy kör-
vonalazódik egy, a DISZ keretében újjá-
alakuló kollégiumi hálózat terve. Felme-
rült az is, hogy a NÉKOSZ megalakulá-
sának augusztusban esedékes tízéves 
évfordulóját megünnepeljék. A meg-
rendezést és az ahhoz szükséges párt-
bizottsági engedély megszerzését a
DISZ-központ nevében Hollós Ervin
vállalta. A párt által felszámolt kollégi-
umi szövetség demonstratív, önkriti-
kus rehabilitálását jelentő találkozóról
szóló döntést azonban az egyre éle-
sedő politikai légkörben a pártvezetők
végül nem merték meghozni. A kezde-
ményezés ’56 után mégis a Kardossal
szembeni egyik vádpontot képezte
azzal, hogy a tervezett találkozót, mely-
ről Kardos mindenekelőtt Losonczy Gé-
zával és Vásárhelyi Miklóssal egyezte-
tett, az ifjúság demonstratív kiállásá-
nak szánták a Nagy Imre-féle politikai
irányvonal mellett. 

Az egymást gyorsan váltó esemé-
nyek sodrában szeptemberben a PB
végül rehabilitálta a NÉKOSZ-t. Kardos
a börtönben írt önvallomásában megle-
hetős részletességgel tárgyalta a párt és
ifjúsági szervezetének fordulatát a szö-
vetség megítélésében. „Aki ismeri az
előzményeket (1954/56), az tudja, hogy
ez a magatartás milyen jelentős politikai
fordulatot jelentett Hollós Ervin gondol-
kodásában, irántuk és irántam, s ez egy -
úttal a DISZ vezetésére is vonatkozik” –
írta 1957 októberében a börtönben
arról a Hollós Ervinről, aki ekkor már a
politikai rendőrség belsőreakció-elhá-
rító osztályának vezetőjeként vett részt
a megtorlás levezénylésében. Az ifjúság-
politikai korrekciókról, reformokról, a
hibák kijavításáról szóló, ’56 nyara és ok-
tóbere közötti tárgyalássorozatot a párt
hivatásos ifjúságpolitikusainak tanács-
talanságaként, válságaként értelmezte.

„Ma visszagondolva az egész tárgyalást
mint a DISZ-vezetés egyik bomlási tüne-
tét tudom értékelni.”

1956 októberében a kollégisták poli-
tikai mozgásterének bővülése szem-
pontjából két jelentős eseményre is sor
került. Október 13-án, egy héttel a Rajk-
temetést követően s éppen aznap, ami-
kor az MDP vezető testülete, a Politikai
Bizottság helyreállította Nagy Imre párt-
tagságát, került sor a volt Györffy-kollé-
gisták találkozójára, melyen Rajk özve-
gye, Rajk Júlia mellett Nagy Imre is
részt vett, jelezve személyes elkötelező-
dését a népi kollégiumok ügye iránt.
A találkozón Kardos kifejezésével élve
„kisebbszerű botrányra” került sor, ami-
kor nem eléggé önkritikusnak tartott
felszólalása után a PB-tag Szalai Béla le-
mondását követelték a félreállított kol-
légisták. 

Egy héttel később DISZ-vonalon is
fontos előrelépés történt Kardosék
szempontjából. A párt ifjúsági szerveze-
tének személyi megújításáról szóló tár-
gyalások utolsó fordulóira került sor.
Október 20. táján Hollós Ervin és Gosz-
tonyi János az egykori NÉKOSZ-vezetők
közül Gyenesnek, Tőkés Ottónak és Kar-
dosnak is funkciót ajánlott fel a teljesen
elbizonytalanodott DISZ új vezetőségé-
ben, amit a györffysták a politikai akti-
vizálódás lehetőségeként el is fogadtak
volna. Október 22-én Kardos lakásán az
érintettek Tánczos Gábor és Losonczy
Géza bevonásával még a DISZ-en belüli
pozíciófoglalás részleteit tárgyalták, a
körülöttük zajló események azonban
ekkorra már túlléptek a párton belüli
személycserékben és a rendszer kisebb-
nagyobb korrekciójában gondolkodó
politikusok elképzelésein. 

Az aktuális problémát már a más-
napi ifjúsági nagygyűlés megakadályo-
zásának vagy legalábbis kézben tartásá-
nak kérdése jelentette. A pártközpont-
ban lezajlott ideges tanácskozáson
Orbán László arra akarta rávenni – a re-
alitásoktól teljesen elszakadva – az egy-
kori NÉKOSZ-vezetőket, hogy járják
végig a diákotthonokat, és beszéljék le
a diákokat a tüntetésről. Kardos szintén
téves helyzetértékeléséből fakadó javas-
lata ezzel szemben az volt, hogy a párt
ifjúsági szövetsége vegye kézbe a kezde-
ményezést, és párhuzamos nagygyűlé-
sekkel csillapítsa a felhevült indulatokat. 

Kardos és a kollégisták azon törekvé-
seit, hogy egy párton belüli elitcsere
révén a rendszer kereteit nem veszé-
lyeztető reformprogram induljon be, a
forradalom kitörése egy pillanat alatt
meghaladta. 

A FORRADALOM ALATTI ÚTJA

A forradalmi követelések a kezdetektől
túlmutattak a Kardos által ideálisnak
gondolt pontokon. Önvallomásában
arról írt, hogy helytelenítette az ifjúsági
követelések szovjetellenes élét és azt,
hogy felmerült a szovjet csapatok kivo-
násának kérdése. Ugyanakkor ehhez azt
is hozzá kell tenni, hogy nézeteit és a
forradalom hatására módosuló valódi vé-
leményét a peres iratok nyomán nehéz
rekonstruálni, mert Kardosnak alapvető
érdeke volt, hogy a forradalom alatti sze-
repét a halálbüntetés elkerülése érdeké-
ben kisebbítse. A politikai rendőrség
vizsgálati osztálya ezzel szemben ellen-
forradalmi irányító szerepét igyekezett
dokumentálni. Így az október 22-i talál-
kozó még a Nagy Imre-per ítéletébe is
bekerült, az összeesküvés egyik epizód-
jaként megjelenítve. Losonczy Géza és
Márkus István vallomásai alapján tény-
ként állapította meg a bíróság, hogy az
1956. október 22-én este Kardos László
lakásán összejött társaság megbeszélte,
hogy Nagy Imre „hívei” hogyan vegyék
át a DISZ vezetőségében a döntő funk-
ciót, és ez az „őrségváltás” hogyan javítja
meg a „párton belüli pozíciókat”. Kardos
vádirata ugyanezt a mozzanatot már a
DISZ-vezetés tervezett „puccsszerűen
kézbe kaparintásának” minősítette. 

A forradalom alatti aktív szerepválla-
lása október 26-án kezdődött. Az előző
nap spontán létrejött egyetemi szerve-
zet, az Egyetemi Forradalmi Bizottság
egyik vezetője, Pozsár István tanárse-
géd (volt kollégista) kérte fel Kardost,
hogy vegyen részt a diákok Nagy Imré-
hez induló küldöttségében. Céljuk, hogy
a két napja kinevezett miniszterelnök-
kel megismertessék az egyetemisták kö-
veteléseit, s meggyőzzék, hogy változ-
tassa meg az események hivatalos ellen-
forradalmi értékelését, oszlassák fel az
ÁVH-t, vonuljanak ki a szovjet csapatok.
Kardos börtönben készült írásai szerint
a miniszterelnök és a diákok között a
pártközpontban létrejött találkozón
Nagy nem tett konkrét ígéreteket, a di-
ákbizottság pedig elégedetlenül távo-
zott. Kardos ehhez a látogatáshoz kö-
tötte értesülését arról, hogy a minisz-
terelnök oktatásügyi miniszterként szá-
mít rá új kormányában. 

Losonczy Géza feljegyzéseiből tud-
juk, hogy Nagy már október 23. előtt is
számolt Kardos politikai aktivizálásával.
Ekkor még a megújítandó pártvezetés
Központi Vezetőségébe szánta az egy-
kori NÉKOSZ-vezért, október 23. után
már a kabinetbe. A NÉKOSZ megítélé-
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sében azonban nemcsak a párt kemény-
vonalasai fordultak szembe Naggyal, de
még Nagy Imre köre sem volt egységes
a szervezet túlzottnak ítélt nemzeti ro-
manticizmusa, népi retorikája miatt. Ez
kitetszett a forradalom alatt is, amikor
Nagy Imrével szemben, aki Kardost sze-
rette volna kormányában látni, végül ok-
tóber 26-tól Lukács Györgyöt nevezték
ki népművelési miniszternek.  

Kardos László egyik alapító tagja és
tevékeny résztvevője volt az 1956. októ-
ber 28-án a különböző értelmiségi cso-
portok képviselőiből az ELTE-n megala-
kult Magyar Értelmiség Forradalmi Bi-
zottságának (MÉFB). A Rajk-perben 10
év börtönbüntetésre ítélt Ádám György
vezette szervezet által összeállított kö-
veteléseket, amelyek politikai pontjai
már jóval túlmutattak a Kardos által
eredetileg képviselt szocialista megújí-
tás programján, a NÉKOSZ nevében

Kardos és Tőkés Ottó írta alá. A MÉFB
igyekezett információs központként és
a forradalmi szerveződések közötti köz-
vetítő szervként fellépni, mindenekelőtt
azonban az értelmiség különböző körei
közötti vélemény- és hírcserének lett
fontos központja. Kardos itt találkozott
újra az ellenállásban megismert, 1945
után eltérő politikai és életpályákat be-
járó nemzedéktársaival: a kisgazdapárti,
börtönviselt Kiss Sándorral, az évekig
segédmunkásként dolgozó Göncz Ár-
páddal, a recski internálótábort megjárt
Jónás Pállal, a Dudás Józseffel érkező,
szintén recski Zimányi Tiborral. 

Október 31-én az értelmiségi forra-
dalmi bizottság képviseletében vett
részt a Mindszentynél megforduló dele-
gációban. November 1-jén jelen volt az
új MSZMP parlamenti alakuló megbe-
szélésén. November 3-án pedig a Petőfi
Kör újjáalakulását célzó összejövetelen

javaslatára a szervezet új
elnökének a recski tá-
bort megjárt Jónás Pált
választották. Jónás Hege-
dűs B. Andrásnak adott
kései interjújában azzal
magyarázta Kardos sze-

mélyi választását, hogy a már bejáratott
Petőfi Kör tevékenységét olyasvalakinek
kellett továbbvinnie, akinek a múltja
„tisz ta”, és szemben a pártellenzék java
részével, nem támadható a Rákosi-rend-
szerbeli előélete miatt. Emellett a forra-
dalom politikai viszonyainak gyors át-
alakulásáról alkotott helyzetértékelése
alap ján úgy vélte, hogy az 1945-ös poli-
tikai állapotok fognak visszaköszönni,
ami nélkülözhetetlenné teszi, hogy a Pe-
tőfi Kör élén a kisgazdákkal szoros kap-
csolatot ápoló, de az ő szempontjaikat
is képviselni tudó vezető álljon. 

Kardosnak a Petőfi Kör megújításá-
ban tükröződő politikai helyzet értéke-
lését Jónással lényegileg azonos módon
foglalta össze Vitányi Iván is visszatekin-
tésében: „Azt mondta: az új rendszerben
a szocializmus nem lesz meghatározó
erő, kisebbségben lesz. A kérdés az, hogy
mi legyen a Petőfi-kör szerepe. Szocia-
lista szellemű hely legyen-e vagy általá-
nos demokratikus vitakör. Ő az elsőt ja-
vasolta.” 

Kardos forradalom alatti szellemi
útját és súlyos politikai-erkölcsi dilem-
máit szintén Vitányi Iván világította
meg a legtalálóbban: „Nagyon érdekes
volt azonban megfigyelni, ahogy a hely-
zet változott, és az események túlnőttek
azon az eszményen, amelynek Kardos
szimbóluma volt. Mert – mint mondtam
– ő bár a szovjet típustól eltérőt, de
mégis olyan utat képviselt, amelynek ve-
zéreszménye a szocializmus. Azok szá-
mára lehetett jelkép, akiket ez az eszme
megérintett, és ebbe a körbe a népi írók
követői csakúgy beletartoztak, mint Lu-
kács Györgyéi. Az elején (pontosabban
az első két napja után) úgy érezték,
hogy ők a forradalom, itt a szocializmus
megújítása folyik. De akkor egyszerre
szembekerültek azzal a kérdéssel, hogy
a valóságos történelmi lecke ennél na-
gyobb léptékű, és más eszme van a cent-
rumában, nem a szocializmus, hanem a
demokrácia. Váratlan és kegyetlen hely-
zet azoknak, akik eddig egész életüket a
szocializmusra tették fel. A kérdés így
hangzott: vállalod-e a demokráciát, a
maga többpártrendszerével, beleszá-
mítva azt a bizonyosságot, hogy a hata-
lom kikerül a szocialisták kezéből, és azt
az eshetőséget, hogy konzervatív, sőt
jobboldali hatalom szerveződik (ami

Kardos László 
lakásában, 
a könyvespolc 
elŒtt, 1977
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ellen majd demokratikus eszközökkel
kell küzdeni), vagy oda csatlakozol, ahol
megálljt mondanak a forradalomnak, és
segítesz visszaállítani a régit.”

A MAGYAR NÉP VÉDELMÉBEN

Kardos nem segített visszaállítani a ré -
git. November 4-ét követően aktív részt-
vevője volt a politikai ellenállás lehető-
ségeit megvitató értelmiségi találkozók-
nak. Így vett részt Sós Júlia lakásán a
kisgazdapártiak és Nagy Imre hívei kö-
zötti megbeszélésen, Bibó István politi-
kai kibontakozásról szóló tervezetének
november 6-i megvitatásán, amelyek a
különböző ellenzéki-ellenálló szerveze-
tek együttműködésének közös elvi alap-
jává váltak. 

Kádár december elejére teremtette
meg az ellenállás erőszakos felszámolá-
sához szükséges eszközeit. A politikai
ellenállás reménye január végére vég-

kép elszállt. Folyamatosak lettek a letar-
tóztatások, és Kardoshoz is érkeztek a
személyére utaló jelzések. 1957 elején
több alkalommal is megpróbált emig-
rálni, sikertelenül. 

Már felpörgött a megtorlógépezet,
amikor 1957 márciusában sor került
Kardos pályájának egyik legbátrabb és
a kádári hatalom legitimációja szem-
pontjából legveszélyesebb politikai vál-
lalkozására, a letartóztatott miniszter-
elnök 1955–56-ban írt vitairatainak kül-
földre juttatására. A kéziratot Nagy
Imre még 1956 augusztusában küldte
el tanársegédjével, Ujhegyi Gyulával Kar-
dosnak. 1957 tavaszára Nagy minden
kéziratát elkobozták, az utolsót Kardos
őrizte, aki szerette volna a miniszterel-
nök politikai hagyatékát biztonságban
tudni és a várható Nagy Imre-perre ké-
szülve azt nyilvánosságra hozni. 

A Kardos vádiratában foglaltak ezen
a ponton nem túloztak. A vád állításait
Kardos öntudatosan magára is vállalta.

„Nagy Imre kéziratával
én egyet értettem […]
Előre látható, hogy
Nagy Imrét és társait

előbb-utóbb bíróság elé fogják állítani.
Elhatároztam, hogy tudják meg az igaz-
ságot pro és kontra. Nagy Imre kézira-
tát, amely Rákosi, az akkori KV és Politi-
kai Bizottság támadásaival szemben vé-
dekezik, elhatároztam, hogy kiküldöm,
ezzel kontra karírozom az esetleges
Nagy Imre-féle pert, mert ennyivel tarto-
zom Nagy Imrének.” 

Kardos László az összeállított kézira-
tot kémregénybe illő konspiratív mó -
don a Miniatür eszpresszóban két ak -
tatáska kicserélésével adta át Göncz  
Árpádnak, aki pedig Regéczy-Nagy Lász-
lónak, az angol követség sofőrjének se-
gítségével az egyik követségi tisztvise-
lőn keresztül eljuttatta a Strassbourg-
ban székelő Magyar Forradalmi Tanács-
nak. A kéziratot a Kardos által adott
A magyar nép védelmében címmel jelen-
tette meg az emigráció, és illegális úton
visszacsempészve, hamisított fedőlap-
pal juttatta el Magyarországra több
száz példányban. 

Kardost 1957. május 4-én tartóztat-
ták le. Kihallgatásait a politikai rendőr-
ség legmegbízhatóbb államvédelmisei-
ből létrehozott, kiemelt politikai ügyeket
vizsgáló, ún. különleges (K-) részlegének
munkatársai vezették. A nyomozás so -
rán közel 15 hónapot töltött magánzár-
kában. Súlyos lelki és fizikai traumákon
ment keresztül. Később feleségével meg-
osztotta, hogy az erőszak hatására tett
vallomásokat az aláírásában elrejtve v
és c betűvel (vi coacta) jelezte. Pogány
Mária 64 jegyzőkönyvből 17-en találko-
zott ilyen aláírással.

Kiadott börtönírásaihoz csatolva öz-
vegye közzétette az utolsó szó jogán el-
mondott beszédét, amelyben az akasz-
tófa árnyékában Kardos beismerte bű-
nösségét, és élete leggyalázatosabb tet-
tének nevezte az ellene felhozott fő
vádat, Nagy Imre írásainak külföldre jut-
tatását: „A bűneimért bűnhődnöm kell.
Kevés enyhítő körülményt tudok a ja-
vamra felhozni. Tudatában vagyok an -
nak, hogy a munkásmozgalmi múltam
nem jelent enyhítő körülményt. Nem
óhajtok a jószándékra hivatkozni, de
mindig abban a tudatban voltam, hogy
a szocializmus építését gátló akadályo-
kat hárítom el. Nincs számomra súlyo-
sabb büntetés, mint annak a felismerése,
hogy ártottam a pártnak. Igazi bűnhő-
désem a felismerésben van. Kérem a bí-
róságot, hogy mondjon kemény, igazsá-
gos, méltányos ítéletet felettem.”
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Pere az ’56-os megtorlások működési
mechanizmusainak egyik tragikus voná-
sára is rávilágít: a megtorló hatalom
megpróbálta bűnrészessé tenni az áldo-
zatokat saját meghurcolásukban. Börtön-
társai visszaemlékezései szerint élete leg-
boldogabb napjának az életfogytiglani
ítélet kihirdetésének napját tartotta. 

INTEGRATÍV SZEMÉLYISÉG

Kardos 1963-ban szabadult. Haláláig a
Néprajzi Múzeum tudományos főmun-

katársaként dolgozott. Jelentős vallási
néprajzi kutatómunkái mellett a népi
kollégiumi mozgalom örökségének
ébren tartásával foglalkozott. 1969-ben
Vitányi Ivánnal együtt szakértőként mű-
ködött közre Jancsó Miklós éles vitákat
kiváltó híres filmjének, a Fényes sze -
leknek az elkészítésében. Létrehozta a 
NÉKOSZ Baráti Körét. Az aczéli kultúr-
politikát is jól jellemző vállalkozása, a
közel egy évtizeden keresztül vajúdó,
erősen megrostált, tendenciózusan vá-
logatott, korlátozott példányszámban,
zárt kiadványként megjelentetett két-

kötetes NÉKOSZ-dokumentumgyűjte-
mény, illetve a nagyközönségnek készí-
tett, még inkább megrostált egykötetes
változat (1978) azonban ebben a formá-
jában is lehetőséget adott a NÉKOSZ-ge-
neráció számára, hogy a mozgalom tör-
ténetét a nyilvánosság elé vigye.

Kedves személyes ügyét, a tehetség-
ápolást a Kádár-rendszer valóságában
az „osztályidegen” gyerekek továbbta-
nulási ügyeinek elegyengetésével segí-
tette. Így többek között Szabó Imre sár-
bogárdi lelkész (az ötvenes években
meghurcolt, nagy tekintélyű, hasonló

nevű esperes veje) két fiának egyetemi
felvételét köszönte a „Kardos Laci bará-
tom személyében megjelenő angyalnak”,
aki az elutasított papgyerekeknek is ki-
járta a felvételi eredményeik után egyéb-
ként járó egyetemi helyet. A kortársak
által gyakorta hangsúlyozott segítőkész-
ségének, megragadó személyiségének,
kapcsolatteremtő képességének, vala-
mint a NÉKOSZ-legendának és az ötven-
hatosság ellenzéki ízű nimbuszának
egyaránt köszönhetően Kardos a Kádár-
korszak különböző értelmiségi csoport-
jainak széles körben ismert és sokak

által kedvelt személyisége volt egészen
1980-ban bekövetkezett haláláig. 

Halálakor – az özvegy által közzétett
magánlevelek tanúsága szerint – benső-
séges barátként gyászolta többek kö-
zött az édesapja Horthy-korszakbeli dip-
lomatakarrierje miatt kitelepített, majd
’56 után rövid időre bebörtönzött neves
szociológus, Andorka Rudolf; az 1956
miatt 15 éves börtönbüntetését teljes
mértékben letöltő és csak 1971-ben sza-
badult Cserbakői Endre; a római ma-
gyar kulturális és művészeti élet legen-
dás szalonját, a Triznya-kocsmát mű-

ködtető házaspár, Szőnyi
Zsuzsa és Triznya Má-
tyás; a sárospataki teo -
lógiai akadémia népfőis -
kolai mozgalmat is szer-
vező professzora, Újszá -
szy Kálmán; a közös né pi
kollégiumi időkre em lé -
kező pozsonyi Turczel Lajos iroda -
lomtörténész és az Ortopédiai Klinika
igazgatója, Vizkelety Tibor professzor.
Csoóri Sándor pedig versben búcsúzott
el az általa a „haza kifutófiújaként”
aposztrofált Kardostól.
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