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Szabadságra ítélve
Kis János: Szabadságra ítélve. Életrajzi beszélgetések Meszerics Tamással és Mink Andrással. Budapest, 
Kalligram, 2021. 2. kiadás.

Kis János életinterjú-kötete 2021-ben második 
kiadásban jelent meg a Kalligram gondozásában. A 
Szabadságra ítélve című kötet Meszerics Tamással 
és Mink Andrással 2009 és 2017 között lefolytatott 
életút-beszélgetésekből áll, a második kiadás két, 
2020-ban készített záró beszélgetéssel bővült. A 
fejezetalkotó beszélgetések nyersanyagából Csalog 
Zsolt feldolgozása által született meg az interjú-
regény. A beszélgetések stílusát tekintve érződik 
egyfajta bensőséges hangnem. A műfaj sajátossá-
gából fakadóan felmerülhet a kérdés, hogy az inter-
júregény tekinthető-e történeti forrásnak, azonban 
Kis János gyakorol némi önkritikát is a visszaemlé-
kezések során, így közeledve az eltérő álláspontokat 
képviselő olvasókhoz.

Az interjúregény felépítése alapvetően lineárisan 
halad, a beszélgetések olykor mégis „elkalan-
doznak”. A körbejárt témakörök kimerítik a korszak 
jelentősebb eseményeit és Kis János életének 
fordulópontjait, ugyanakkor néhol nyitva maradnak 
kérdések. Az akadémiai és közéleti szféra közti 
vívódás visszatérő motívum, mégsem kapunk 
pontos választ rá, hogy mi tartja vissza a politikai 
pályától, azt leszámítva, hogy önmagát mindene-
kelőtt filozófus emberként határozza meg. 

Az interjúk készítésének időpontjában Kis János 
már egy közéletből visszavonult filozófus tanár-
ember, akire mégis jellemző, hogy a beszélgetések 
során egy-egy történelmi példán keresztül vagy 
olykor közvetlenül is minősíti, értékeli az országban 
fennálló politikai helyzetet, rendszert.

Kis János életében családi meghatározottsága révén 
fiatal korától jelentős szerepet játszik a politikai 
gondolkodás. Kulturális munkásságának fókuszában 
a politikai filozófia áll, akadémiai hivatását akar-
va-akaratlanul is erősen átszőtte a politika. A zárt 
közeg és háttere ellenére fiatal korától fokoza-
tosan kezdte kritikusan szemlélni, megkérdője-
lezni a kommunista ideológiát, amelynek legfőbb 
gyengeségeként az alapvető emberi jogok hiányát 
határozza meg. Nem hagyhatók figyelmen kívül a 
külső környezeti hatások: egyfelől a meghatározó 
egyetemi évek, amikor Márkus György tanítványa 

volt, akit „Lukács-tanítványként” a marxizmus rene-
szánsza foglalkoztatott, másfelől a bel- és külföldi 
politikai események tapasztalatai szintén formálták 
világlátását. A Prágai Tavasz döntő hatást gyakorolt 
Kis Jánosra. Ami az 1956-osok számára november 
4-e volt, azt neki és szellemi környezetének 1968. 
augusztus 21-e jelentette.

Kis János szerint az ő és közvetlen körének arculatát 
már a rendszerváltást megelőzően a racionalitás, a 
modernség, a komplexusok nélküli nyugatbarátság, 
egy szabad és sokszínű Magyarország iránti 
vágyakozás határozta meg, nemcsak a pártállami 
elnyomással, hanem az Ady által elátkozott magyar 
provincializmussal szemben is. Ebben látta a 
későbbi Szabad Demokraták Szövetsége és a Magyar 
Demokrata Fórum közti fő kulturális különbséget, 
amely miatt később őt és az SZDSZ-t komoly kritikák 
érték, politikai gondolkodását „nemzetidegennek” 
minősítették. Az interjúban erre a következő módon 
tért ki: „[…] a nemzet nem azonos azok összessé-
gével, akik ővelük értenek egyet. A nemzet vitatkozó 
közösség, amelyben vita tárgya, hogy milyenek 
vagyunk és milyenek legyünk.” [572.]

A külföldi kapcsolatokat a lengyelországi rendszer- 
kritikus marxisták mellett egyes magyar emigráns 
körök jelentették számára (például Kemény István, 
Kende Péter, Krassó György vagy éppen Szelényi 
Iván). Kutatásaiból levont tanulságként megállapí-
totta, hogy a november 4-e utáni ellenállás valódi 
társadalmi mozgalom volt, amely egyszerre igye-
kezett megszilárdítani a maga független pozícióit, 
és ésszerű kompromisszumot ajánlani Kádárnak. 
„Azért, mert idegen tankon ülve nem lehet egy 
országot hosszú ideig kormányozni. Illetve előfordul, 
hogy lehet, de Kádárnak nagyon csekély esélye volt 
rá. Kezdettől volt ugyan valamiféle szűk bázisa, ám 
ez túlnyomórészt rákosista káderekből és korábbi 
ávósokból állt, akik a párt árulójának tekintették, és 
alig várták, hogy szabadulhassanak tőle.” [423.]

Az 1985-ös monori tanácskozás jelentőségét az 
ellenzéki összefogásban látja, ugyanakkor a népi és a 
demokratikus ellenzék közti világnézeti különbségeket 
a következőképpen foglalja össze: „Mi azt kívántuk, 
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hogy a magyar társadalom az érdekek, világnézetek, 
életfelfogások sokféleségét elfogadó politikai közös-
séggé váljon, ők egy elképzelt homogén nemzeti 
kultúra és identitás helyreállítását tartották kívána-
tosnak.” [309.] A két társaság további világnézeti és 
szociológiai szempontokból is különbözött, a hosszú 
távú együttműködés útjába azonban főként politikai 
érdekellentétek álltak. Mindemellett időről időre 
felmerült az összefogásra való igény, érdek, illetve 
szükség. Ekkor a közös pontot a két csoportosulás 
gondolkodásában a Kádár-rendszer kritikája adta.

Az ellenzéki együttműködés megszakítását és a 
demokratikus ellenzék lakiteleki találkozóktól való 
távolmaradását a „népi tábor” tagjainak visszaem-
lékezéseitől merőben eltérő okokra vezeti vissza. 
Kis János szerint a legfőbb akadályt Pozsgay Imre 
személyes politikai érdekeit szolgáló taktikája jelen-
tette, miszerint Pozsgay a pártvezetésnek a laki-
teleki részvétel tolerálásáért cserébe a „másként 
gondolkodók” „ellenzékiekről” való leválasztását 
ígérte és a Hazafias Népfront ernyője alá akarta 
vonni a Fórumot. [438.] Meglátása szerint a ’80-as 
évektől paradigmaváltás történt a rezsimmel való 
kompromisszumban, mivel az informális enged-
mények szokássá váltak, már nem volt érdemes 
a réseket keresni a falon, hanem jogokat kellett 
követelni, annak érdekében, hogy az alapvető 

emberi jogokat elismerjék. Az utóbbinak teljesen 
ellentmond a népiek helyzetértékelése, miszerint 
éppen a Beszélő-kör radikalizmusa volt számukra 
vállalhatatlan, ráadásul ők nem az illegális megol-
dásokban gondolkodtak, hanem a szélesebb társa-
dalmi rétegeket is bevonni képes, legális szférában 
kívántak cselekedni. Az egyezség felbontását egyér-
telműen a tudtuk nélkül, illegalitásban, politikai 
programként megjelent Társadalmi Szerződésben 
látták. Ugyanakkor a vita mögött meghúzódó fontos 
motiváció volt, hogy kivel fognak egyezkedni majd 
adott időben a hatalom képviselői, hogy az egyez-
ségnek társadalmi legitimációja legyen.

A tervezett második monori találkozó elmaradásától 
kezdve a rendszerváltást követő első kormányko-
alíció végéig Kis János politikai ambíciói kerülnek 
előtérbe, majd a kudarcos eseményeket követően 
újfent az akadémiai közeg jelenti számára a vonzó 
alternatívát.

Tudományos tevékenysége során válságként élte 
meg, hogy a marxizmustól kapott világképe nem volt 
összhangban az emberi jogok elveivel, többek között 
John Rawls amerikai politikai filozófus szabadság-
problematikája foglalkoztatta. Az alapvető emberi 
jogok érvényesítésének elősegítését és a különböző 
világnézetek egymásmellettiségének elfogadását 
konzekvensen képviseli. Az általa legfontosabbnak 
tartott társadalmi és gazdasági problémákra a 
megoldást a globalizációban látja, mivel véleménye 
szerint ez a folyamat az egyenlőtlenségek csökken-
tésére nyújtana lehetőséget.

A visszaemlékezéseket olvasva, Kis János helyze-
tébe belehelyezkedve, új látószögből ismerhetjük 
meg a történeti eseményeket. Árnyalt képet kapunk 
az egykori demokratikus ellenzék, a Beszélő-kör, a 
Szabad Kezdeményezések Hálózata, majd a Szabad 
Demokraták Szövetsége szellemi közegéről, a 
társaság összetételének, valamint az azon belüli 
viszonyrendszer alakulásáról. Az ilyen és ehhez 
hasonló műfajban készített művek jellemzője, hogy 
elsősorban az egyént, a személyiséget mutatják 
be. Forrásértékét az interperszonális kapcsolatok, 
személyekhez és eseményekhez való viszonyulások, 
a döntéseket megelőző vívódások, illetve mögöttes 
egyéni motivációk, a gondolkodásmód megisme-
rése adja. Mindezen háttérismeret elengedhetetlen 
a történeti tények helyes értelmezéséhez, ezért az 
egykori közéleti személyiségekkel készített életrajzi 
beszélgetések értéke vitathatatlan.

sZéNási Dorottya


