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Az 1970-es évek elején az 1945 utáni magyar politikatörténet, ezen belül az 1945–1947 
közötti koalíciós idők a politika által szigorúan felügyelt terület volt. A „szocialista 
forradalomhoz vezető út” alapértékelés mellett Lukács György rehabilitációja után azonban a 
forradalomelmélet úgynevezett belső kérdései terítékre kerülhettek. Sem a szociáldemokrácia, 
sem ennél jobbra álló politikai irányzatok rehabilitációjáról nem eshetett szó, legfeljebb a 
közvetlen demokrácia 1945-ös jelentkezéséről és a proletárdiktatúrába való átmenet üteméről, 
persze Nagy Imre szerepének említése nélkül. Valójában ezek nem történeti, hanem 
emlékezetpolitikai viták voltak dogmatikusok és reformerek között. Ebben a helyzetben 
jelenhetett meg az ELTE Bölcsészettudományi Kara Új- és Legújabbkori Magyar Történeti 
Tanszékén tanító Balogh Sándor rekonstrukciós kísérlete az 1945–1947 közötti parlamenti és 
pártharcairól, amely első ízben próbálkozott a politikai események tárgyilagos és aprólékos  
feltérképezésével. A könyv ennek következtében nemcsak a kommunistákat, hanem a többi 
politikai erő szándékát és tevékenységét is bemutatta. Ami igazán szokatlan volt ebben a 
könyvben, az a forrásokhoz való ragaszkodás, az események dokumentatív, aprólékos 
rekonstrukciós kísérlete. Ebből a szempontból áttörés volt a mű a tudományos feldolgozás 
felé. 
Balogh Sándor a tudományos utánpótlás nevelésben is az ilyen történetírás meghonosítására 
törekedett az 1945 utáni politikatörténeti kérdések feldolgozásában. Izsák Lajos Balogh 
Sándor iskolájából indult; a ténytörténelemből. Aki az itteni előadásokat hallgatta, az gyorsan 
rájött, hogy a kor marxizmusának ideológiai indíttatású követelményei alól a műhely tagjai 
kibújtak, nemcsak azzal, hogy az 1947-et követő évekre valahogy sosem jutott idő a 
szemináriumokon és előadásokon, de a publikációk stílusa is látványosan elütött a „tudszoc” 
tanszékekről és más műhelyekből kikerült irományoktól. Nem voltak könnyű olvasmányok! A 
hallgatónak adatok tengerén kellett átrágnia magát, de hát éppen ez volt a lényeg. A 
tényekhez való következetes és szakszerű ragaszkodás, a szóról szóra bizonyítható, tehát 
védhető, részletekbe menő és a legnehezebb puzzle-játékra emlékeztető türelmes 
rekonstrukciók elvégzése, az aprólékos kutatás. 
Néhányan, így legközelebbi tanítványa, Izsák Lajos is ezen az úton indult el. Nem volt 
könnyű dolga. Ebben az időszakban ugyanis a levéltári forrásokhoz való hozzájutást súlyos 
tényezők nehezítették. Néhány, a hatalom megbízásából és annak szája íze szerint kutató 
kivételezett személyt leszámítva a levéltári világban a szigorú politikai cenzúra uralkodott, az 
iratok titkosítása és kutathatatlansága rendkívül kiterjedt volt, aminek érvényesítésére hithű 
levéltárosok ügyeltek. Ugyanakkor a levéltáros társadalomban is voltak, akik személyes 
kockázatot vállalva segítették a tudományos kutatókat. Talán a legfontosabb forrásokat nem is 
a kutatótermekben jutottak hozzá, hanem a levéltárosok munkaszobáiban. Izsák Lajos 
különösen nehéz körülmények között vállalta a tárgyilagos történetírás követelményeinek 
való megfelelés feladatát, hiszen az 1945 után polgári ellenzéki pártok tevékenységének 
feltérképezése nem volt ínyére a korabeli hatalomnak. 
A témaválasztása más szempontból szerencsés volt, hiszen a polgári ellenzéki pártok 
történetével való ilyetén foglalkozás provizórikusnak tűnő, elfeledésre ítélt szervezetekről és 
politikusokról szólt, amely a Magyar Kommunista Párt, majd a Magyar Dolgozók Pártja 
„diadalának” árnyékában jelentéktelennek tűnő epizódok megörökítésének tetszett, tehát jó 
lehetőséget adott a tárgyilagos történészi munka számára. 
Az eredmény igazolta azt a közel nyolc éves intenzív és szívós munkát, amely 1980. január 4-
én a kandidátusi cím elnyeréséhez vezetett, és amelyet már a tudományos fokozat 
megszerzésének folyamatában a szakma egyöntetű elismerése kísért. Ezzel együtt a Polgári 
ellenzéki pártok Magyarországon 1944–1949 című nagymonográfia csak 1983-ban jelenhetett 
meg. Át kellett esnie a politikai „lektorálás” nehézségein, szerencsére a szakmai lektorok 



védőernyője működött. Megszületett az első hatalmas tényanyaggal operáló könyv két 
pártcsoport, a polgári radikálisok és a konzervatív-liberálisok erőfeszítéséről, összetett 
próbálkozásairól a polgári és demokratikus keretek kiépítésére, fenntartására, illetve 
utóvédharcaira, amely élesen szembeszállt az elhallgató és leegyszerűsítő törekvésekkel. A 
ténytörténelmet az is alátámasztotta, hogy a kötet mellékleteként több mint száz oldalon 
napvilágot látott ezeknek a pártoknak a politikai programja, ami így összegyűjtve sajátos 
nyilvánosságot adott abban az időben alig, vagy egyáltalán nem hozzáférhető politikai 
irodalomnak. Az eseménytörténet természetszerűen mindenekelőtt a parlamenti és a 
nyilvánosság előtt zajlott politizálásra összpontosult, hiszen a szerzőnek esélye sem lehetett 
például a SZEB, vagy a pártközi értekezletek forrásaiba, de még fontos állami eredetű 
iratokba való betekintésre. A munka szikár tárgyilagossággal tárgyalta az eseménytörténetet, 
nyoma sincs benne valamelyik párt iránti elkötelezettségnek, sugárzik belőle a „harag és 
elfogultság nélküli” tárgyalás. Ebben az időszakban bátorságnak számított, hogy Izsák Lajos – 
ha bizonyos megkötésekkel is, de – állást foglal a többpártrendszer 1948–1949-es 
felszámolása ellen. Mai szemmel maga a témaválasztás is egyre jelentősebbnek tűnik, hiszen 
egyrészt felveti a polgári liberalizmus rendkívüli gyengesége okainak problémáját, másrészt a 
konzervativizmus korszerűsödésének, átalakíthatóságának gondjait. 
A polgári liberális pártok rendkívüli gyengesége hátterében természetszerűen ott áll a 
Holokauszt hatása, a liberalizmus általános, nemzetközi hitelvesztése és a népi radikalizmus 
sodró ereje a munkások, a parasztság, sőt az értelmiség körében, vagy 1945-ben a félelem és 
így az FKGP védereje. 
A könyv megjelenését elismerő kritika kísérte, amely méltatta a polgári politikusokról festet 
sokszínű tablót és azt, hogy a kommunisták dogmatizmusát nem 1949-től, hanem jóval 
korábbról eredeztetette a szerző.  
Nem sokkal követte a nagymonográfiát 1985-ben A Kereszténydemokrata Néppárt és a 
Demokrata Néppárt 1944–1949 című rövid, alig százhatvan oldalas könyv a Négy Évtized 
sorozatban, amelynek gondolatmente követte a disszertációt, mégsem népszerűsítő kivonatról 
volt szó. Izsák Lajos szélesebb közönségnek még pontosabb, még részletesebb tudományosan 
igényes munkát nyújtott át. Reflektor irányult a pártalapítás előzményeire és arra a 
folyamatra, amelynek során a háborús események hatására a katolikus egyház keretein belül 
megérlelődött a felismerés, hogy ha az egyház a háború után politikai befolyást kíván 
szerezni, akkor szakítania kell a hatalommal, új, szociális reformprogramot kell kidolgoznia, 
és mihamarabb létre kell hoznia egy másfajta szemléletű katolikus politikai pártot. A politikai 
katolicizmus ennek jegyében jutott el egy németellenes, antifasiszta platformig, a jövőt 
illetően konkrét tervei azonban alig jutottak túl a hagyományosság keretein. A keresztény 
Demokrata Néppártot 1945-ben többek között emiatt utasították el a koalíció pártjai.  
Mindszenty József ebben a helyzetben nem volt hajlandó Barankovics István mérsékelt 
politikáját támogatni, ami egyre nehezebb helyzetbe hozta a pártot, amely természetszerűen 
nem szakíthatott a legitimitását biztosító egyházzal és annak vezetőjével. A könyv szerint 
döntően ebben a konfliktusban kell keresni a XX. századi korszerű kereszténydemokrácia 
eszmerendszerét képviselő hazai politikai irányzat megmerevedésének fő okát. A tények ma 
is ezt az értékelést igazolják. A kereszténydemokrata tábor 1946 őszén fordulatot hajtott 
végre, amelynek következtében elhatárolta magát a koalíciótól és a nyugati polgári 
demokrácia mellett cövekelt le. A Magyar Szabadság Párt és a benne csoportosuló jobboldali 
katolikus politikusok kudarca megerősítette ezt az elhatározást, főképp az 1947 tavaszán a 
fakultatív vallásoktatás kérdésében az állam és egyház között kialakult súlyos konfliktus 
miatt. Az 1947-es választásokon ezért vállalta Barankovics István és pártja a koalícióval 
szembeni ellenzékiséget. A könyv világossá teszi, hogy ennek képviselete mind nagyobb 
nehézségekben ütközött a polgári erők felszámolására – a monográfia szóhasználatával „a 
politikai életből való kiszorítására” – törekvő kommunista magatartás miatt. A párt őrlődött a 



kemény és rugalmasabb ellenzékiség között. Hiába szorultak ki a mindszentysták, az iskolák 
államosítása körüli harcok tovább szűkítették a párt cselekvési terét, mígnem  a Mindszenty-
per megpecsételte sorsát. A könyv Barankovics Istvánnak a politikai katolicizmus 
korszerűsítésére tett kísérletei mellett szimpatizál, mind Mindszenty József konzervatív 
ellenállásával, mind a kommunisták intoleranciájával szemben. Máig ható üzenete van a 
kismonográfiának: történelmi lehetőséget szalasztott el Magyarország, hiszen egy újfajta 
jobboldali kereszténydemokrata irányzat kibontakozása az egész magyar konzervativizmus 
kultúráját jelentősen befolyásolta volna. A kereszténydemokrácián belül az 1945 után 
kibontakozó vita hosszú szünet után mára a mindszentizmus teljes győzelmével zárult. Nem 
feltétlen kellett volna ennek így alakulnia. 
A két mű, a nagy- és kismonográfia – mai szemmel – nem kisebb szerepet játszott, mint a 
XX. században meglehetősen erőtlen hazai polgári demokratikus hagyománykör 1944 utáni 
részének beemelését a nemzeti emlékezetbe a rendszerváltást megelőző évtizedben. 
 
Terjedelmi korlátok miatt nem követhetem szigorú kronológiai sorrendben az életmű további 
alakulását. Szerencsére nincs is erre feltétlen szükség. 2010-ben jelent meg ugyanis Pártok és 
politikusok Magyarországon 1944–1994 címmel egy olyan tanulmánykötet, amely mintegy 
összefoglalja Izsák Lajos addigi munkásságát, és ezt azzal nyomatékosítja, hogy 
bevezetőjében áttekintést nyújt Magyarország 1944-től 1956-ig tartó politikatörténetéről 
kitekintéssel a rendszerváltásig. Az első rész közel húsz tanulmánya több évtized tudományos 
kutatómunka eredményeit mutatja be. Bármilyen meglepő ezek között ott van a Polgári 
Demokrata Párt 1944–1945-ös történetét taglaló és a Párttörténeti Közleményekben 1974-ben 
megjelent írás, és nem ez az egyetlen rendszerváltás előttről válogatott szöveg. Izsák Lajos 
azok közé az 1944 utáni korszakkal foglalkozó történészek közé tartozik, akiknek életműve 
vállalható a rendszerváltás után húsz évvel is. Nagy szó ez, kevesen mondhatják el ezt 
magukról, még kevesebben válogatnák bele a hetvenes-nyolcvanas években készült írásaikat 
egy ma megjelenő tanulmánykötetbe. 
Ez a nagyszabású munka mutatja, hogyan alakult a pálya a nyolcvanas évek végén, és a 
rendszerváltás után. 1989–1990 megmutatta, hogy az ellenzéki pártoknak, vagy a koalíciós 
idők balrább helyezkedő pártjai demokratikus csoportjainak és személyiségeinek története 
negyven év elteltével sem fejeződött be, hanem folytatódott. Így fordult Izsák Lajos 
érdeklődése a kutatási lehetőségek megszületését követően az utótörténet, egyrészt az ötvenes 
évek és az 1956-os rövid életű újjászületés, másrészt az 1989–1990-es újjászerveződés felé. A 
kilencvenes évektől tehát tanulmányok sora született tollából, illetve 1994-ben megjelent a 
Polgári pártok és programjaik Magyarországon 1944–1956 című dokumentumokat is 
tartalmazó monográfia, amely beemelte a vizsgálódásba a Független Kisgazdapártot is. A 
pártprogramok világosan érzékeltették, hogy az ellenzékre mennyire szükség lett volna a 
független, demokratikus többpárti parlamentarizmus fenntartásában, de az egyre 
centralizáltabb politikai erőtér szereplői a szovjet túlhatalommal a hátuk mögött mind 
kíméletlenebbül kényszerítették a politikai porond elhagyására ellenfeleiket nem utolsó 
sorban kriminalizálásukkal, nemzetellenesnek, reakciósnak, haladásellenesnek, egyszóval 
ellenségnek bélyegezve őket. Eközben óriási fölénnyel nyertek parlamenti választást 1949-
ben és szüntelenül népbarátiságáról és demokratizmusáról szavaltak. 
Izsák Lajos könyveiben és tanulmányaiban egyre pontosabban és letisztultan formálódott ki 
az 1944–1949, illetve az azt követő időszak politikatörténeti képe, amely egyetemi 
tankönyvekben és segédkönyvekben is nyilvánosságot kapott. A kötet 1944–1956 közötti 
időszak politikatörténetét összefoglaló bevezetője valójában több évtizedes kutatás, 
tapasztalat, új források által feltárt, más történészek, visszaemlékezők, különféle 
interperetátorok által leírt ismeretek és ezek kritikája nyomán leszűrt végkövetkeztetés. Olyan 
szintézis, amely nem tud, mert nem is akar elvonatkoztatni a tényektől, sőt azok jelentőségét 



hangsúlyozza minden „tényfüggetlen” történetírással szemben. Olyan szintézis, amely nem 
hajlandó semmilyen aktuálisan jól eladható szándék érdekében „megfeledkezni” erről-arról, 
hogy nagyobb nyomatékot adjon koncepciójának. Ennek a bevezető összefoglalónak az ad 
meggyőző erőt, hogy itt minden mondat sokszorosan átgondoltan került papírra, szinte a 
szavaknak is hangsúlya van, nem kihagyható, elhagyható, átinterpretálható, hanem úgy 
pontos, ahogy ott szerepel. 
Izsák Lajos persze nem vitatkozik, példát ad. Az ő történészi ars poeticajának a hetvenes 
évektől napjainkig ugyanis – ismétlem – nem kellett változnia. A végeredmény egy 
tudományosan megalapozott, ma is egyértelmű és határozott állásfoglalás elsőrangú 
jelenkortörténeti kérdésekben. Egészen pontosan a polgári demokratikus hagyomány 
bemutatásában és erre épülő értékelésében. Amíg a hetvenes években a polgári ellenzék a 
szocializmus végtelennek tűnő korszaka beköszöntével vált látszólag jelentéktelenné, ma ezt 
pontosan ellenkező előjellel tér vissza, terjed és válik mainstream állásponttá. 1944–1948-at 
kizárólag az ötvenes évek előzményeként tárgyaló értelmezés, vagyis a szovjetizálás mindent 
átfestő képében a parlamentáris demokrácia erői újra láthatatlan és lényegtelen jelenséggé 
degradálódnak. A polgári demokratikus Magyarország pártokban, programokban, 
személyiségekben, tevékenységben megnyilvánuló jelenléte egyes történészek szerint másod, 
sőt harmadlagos, irreleváns, felejtésre ítélendő, említhető vagy említésre sem méltó, 
epizodikus eleme ezeknek az éveknek. Sőt, ahogy a Horthy-korszak egyre magasabbra kerül, 
a benne jelenlévő demokratikus ellenzék visszamenőleg is leértékelődik. Nemcsak a 
szociáldemokrata párt, de az FKGP, a Nemzeti Parasztpárt és az antifasiszta, náciellenes 
polgári jobb- és baloldal egyaránt. A bevezető ezzel szemben világosan sorolja azokat a 
tényeket, amelyek révén ezeknek a pártoknak az értékét 1944-et követően meg lehet és meg 
kell ítélni. Izsák Lajos a szovjetizáló szürkehályogosokkal szemben világosan és ismételten 
leszögezi, hogy a Kisgazdapárt leszalámizása, és az 1947-es kékcédulás választásokat 
követően igenis jelentősnek tekinthető a magyar történelemben a polgári ellenzék utolsó 
újjászerveződésének pillanata, sőt hozzá teszi a „Két fordulat” jelenkori történelmünkben: 
1944–1945 és 1947–1949 című tanulmányban: „Magyarország történetében ez az időszak 
lényegében két fordulatot is eredményezett. Az egyik az 1944–45-ben elkezdett 
többpártrendszerű demokratikus jogállamiság megteremtésének a kísérlete és a koalíció évei 
voltak; a másik fordulatot pedig az jelentette, hogy 1949-re kialakult az egypártrendszer, vele 
párhuzamosan kiépült a szovjet típusú államrendszer, az ún. proletárdiktatúra, s vele együtt 
megteremtették a rendőrállamot.”  
Minden ármány ellenére az 1947-es választások után a demokratikus erők egy rövid időre 
ugyanis megmutatták erejüket, s ha a magyar történelem inherens tendenciáit akarjuk 
megérteni, láthatjuk a parlamentáris demokrácia plebejus-polgári formája melletti 
elköteleződés dominanciáját a magyar társadalomban. Az 1947-es választást követő 
parlament a polgári pártok erős ellenzékbe szerveződésének ígéretét jelentették egy olyan 
hatalommal szemben, amelyben – különösen a szociáldemokraták között – még demokratikus 
partnerekre is lehetett találni.  
A polgári és demokratikus erők szempontjából az 1945–1948 közötti időszak mindig is a 
demokratikus köztársaság megteremtésének heroikus kísérlete marad. Levert forradalomnak 
is nevezhetnénk, akár 1848–1849-et, vagy 1956-ot. Hasonlattal élve az 1947-es választásokat 
követő hetek, hónapok a Világos előtti utolsó reménytelen csaták időszaka, de még a 
szabadságharc történetének része. Különös, hogy amíg a két nagy forradalom és 
szabadságharc történetekor nem jut eszébe történésznek, hogy azokat a győztesek felől 
értelmezze, addig az 1944–1948-as korszak esetében előszeretettel kisebbítik azoknak a 
progresszív tényezőknek a szerepét, akik történetének megírására Izsák Lajos szakmai 
tudásának legjavát áldozta, és persze akik ugyanúgy alul maradtak, mint az 1948-asok, vagy 
az 56-osok. 



A „két fordulattal” jellemezhető alapvetés gondolatiság tükröződik Izsák Lajos agrárpolitika 
tanulmányaiban is, ahol az ellenzék 1945–1946-os magatartását a jogállami eszközök melletti 
kiállás és a kárpótlás igénye jellemezte. 1947-ben ezt a földdel rendelkezők védelme vette át, 
míg a második fordulat időszakát már teljesen más viszonyokkal írja le a szerző, amelyben 
először a politikai és gazdasági érdekvédelem felszámolása, majd a parasztság 
kiszipolyozásán át az egész társadalom szó szoros értelembe vett kiéheztetéséig jut el a 
rákosista rendőrállam. A napnál is világosabb, hogy a nagybirtok felszámolása és a 
differenciált birtokos parasztság létrehozása, illetve ennek differenciált felszámolására tett 
meglehetősen hatékony, ám 1953-ban megbukott kísérlet nem fér bele ugyanabba az 
értelmezési keretbe. 
Nem hiányoznak az életműből a külpolitika, a nemzetpolitika nagy kérdésével kapcsolatos 
írások sem. Legelső helyen az ellenzéki pártok külpolitikájáról szóló terjedelmes tanulmányt 
kell megemlíteni. Remény és keserű kijózanodás története ez. Előbb következik ez be a 
határainkon túl élő magyarság sorsát, valamivel később a békeszerződést és legvégül a 
függetlenség esélyét illetően. De amíg a koalíciós erőtérben e kérdések nyíltan napirendre 
kerülhetnek, az ellenzék tiltakozást javasolhat a párizsi döntés ellen, hogy aztán tudomásul 
vegye a megmásíthatatlant, 1947 őszéig még önállóan meghirdetett függetlenségi programmal 
léphet fel, addig a szovjetizálás időszakában, 1947 végétől erre már nincs lehetősége. Itt is jól 
meghúzható a szakaszhatár. Pontos a békeszerződés ratifikációs parlamenti vitáját felidéző 
írás, amely egyszerre mutatja be egy még sokszínű parlament fájdalmas és sokrétű reakcióját 
a második Trianonra és érzékelteti a szovjet megszállás megszűnésével, a szuverenitás 
visszaszerzésével kapcsolatban táplált remény elvesztését a Nagy Ferenc-kormány szétverését 
követő hetekben. 
A második fordulatról, az 1947–1949 közötti, illetve az utána jövő évekről szóló írások 
természetszerűen nem kelthetnek vitát. Ezek a tanulmányok részben azokban a kutatásokban 
való részvételt dokumentálják, amelyek az ötvenes évekről, a koncepciós perekről szólnak, és 
amelynek egyik terméke a Gergely Jenővel közösen készített Mindszenty vizsgálati és 
perdokumentáció volt.  
Izsák Lajos munkásságában a pártok mellett fontos szerep jutott más politikai intézmények és 
jelenségek vizsgálatának. Foglalkozott választáskutatással, más tanulmányok a kormányok 
történeti vizsgálatába engednek betekintést. Mégis a pártokhoz a leghűségesebb, és amikor a 
források engedték, azonnal folytatta a polgári pártok történetének feltárását 1956-ban, majd 
szinte átlépve a történettudomány határmezsgyéjét, 1989–1990-ben is. 
Az életműkötetben politikusportrékat tartalmazó írások is fellelhetők. Meg kell jegyezni, hogy 
egyet, nevezetesen Pfeiffer Zoltánét külön, tanulmányban is kiemel a szerző az Egy rövid 
életű ellenzéki párt és vezetője Magyarországon 1947-ben címmel. A 24 portréból álló 
válogatást Izsák Lajos így indokolja: „A politikuspályák elemzése, a portrék elkészítése 
adódott a pártok történetének kutatásából, valamint abból, hogy mind az egyetemi 
oktatásban, mind a közvéleményben nagy igény mutatkozott elkészítésükre, megírásukra. Ezek 
a politikusok ugyanis vagy valamelyik párt vezető személyiségei voltak, vagy fontos állami, 
közjogi funkciót töltöttek be. Így valamilyen módon formálói voltak 1944 utáni 
történelmünknek.” 
Az életrajzok valamennyi miniszterelnököt bemutatják 1944-től 1993-ig. Különösen 
szerencsés a jelenkortörténeten túlnyúlóan Antall József szerepeltetése, aki az 1944 utáni, az 
1956-os polgári demokratikus hagyomány és a nyugat-európai modern kereszténydemokrácia 
kapcsolatának megtestesítőjeként tisztelhetünk. A kormányfőkön kívül ott szerepel a koalíciós 
korszak pártjai első számú vezetői közül Balogh István, Barankovics István, Kéthly Anna, 
Slachta Margit, Sulyok Dezső, illetve néhány valóban fontos politikus, mint Kovács Béla, 
Peyer Károly és Zsedényi Béla. Zsedényi szerepét egyedülálló közjogi helyzete is indokolja, 



nevezetesen, hogy nemcsak az Ideiglenes Nemzetgyűlés elnöke volt, de harmadmagával az 
államelnöki tisztet is betöltötte. 
Életrajzi tanulmányokról van szó, amelyek a személyes életút mellett a politika karrierre 
helyezik a hangsúlyt és a legfontosabb tisztségeknél minden esetben beágyazódnak egyfajta 
politikai környezetrajzba. Külön is kiemelendő az írások élvezetes stílusa, például a bohém 
Dinnyés Lajos humorral gazdagon fűszerezett portréjáról. Fontos Fock Jenő megjelentetése, 
akinek az 1968-as gazdasági reformban játszott meghatározó szerepét teljes joggal 
hangsúlyozza Izsák Lajos. Sok esetben összefoglaló értékeléseket is kapunk a szereplőkről. 
Vajon a miniszterelnökök közül a történelem kinek a szerepét ítéli sikeresnek, vagy csak 
pozitívnak, még akkor is, ha távozása vereségnek számított? Miklós Béla életrajza így 
fejeződik be: „Halálával olyan államférfi távozott az élők sorából, akinek kétségtelenül 
jelentős szerepe volt a magyar demokrácia megvalósításáért folyó küzdelemben.” A válaszok 
azonban nem minden esetben fogalmazhatók meg egyértelműen, véglegesen és a szerző sem 
vállalkozik erre. Az életrajzok alapján azonban az olvasó kedve szerint kísérletet tehet 
megfogalmazására. Gazdag tényanyagot kap segítségül. 
 
Az életműkötet nem zár le semmit, csak összefoglal, és Izsák Lajos történészi alkotásainak 
minden értékét felvonultatja az olvasó előtt. A politikai aktualitások, az elhamarkodott, a 
megalapozatlan ítéletek felől a tudományos vizsgálódás fontosságának felismerése, a 
kiküzdött, de maradandó igazságok megbecsülése felé viszi olvasóját. Ezért érdemes 
elmélyedni benne. 


