
20. szá zad bor zal mas té ve dé sei mu tat ják.
De van nak szí vós ele mei is a tár sa dal mi
sta bi li tás nak, ame lyek hosszú idõn ke -
resz tül szem be sül nek a vál to zás sal, és le -
las sít hat ják a tren de ket. A hí res arany kor -
ok min dig az zal tûn tek ki, hogy alap ju kat
a sta bi li tás és a ru gal mas ság egész sé ges
ke ve ré ke al kot ta, sta bi li tás nél kül ugyan -
is nincs tar tós ság, ru gal mas ság nél kül pe -

dig nincs túl élé si ké pes ség – vé li a szer zõ,
aki nek elem zé se erõ tel je sen am bi va lens.
A vá zolt tren dek az anya gi jó lét gyö ke re i -
nek el pusz tu lá sát ve tí tik elõre. Min dig 
lé tez nek azon ban szem pont ok, ame lyek
po zi tív irány ba ve zet het nek, ter mé sze te -
sen és min de nek elõtt az em be ri cse lek vés
ál tal. 

Degenfeld Sán dor
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GÁLL ER NÕ LE VE LE ZÉ SE: 
ESZ MÉK, ESZ MÉ NYEK, IDEOLOGÉMÁK 
Gáll Er nõ: Le ve lek 1949–2000

Ko runk – Komp-Press – Nap vi lág Ki adó, Kvár–Bp., 2009.

2009-ben je lent meg Gáll Er nõ Le ve lek
1949–2000 cí mû, 831 Hor váth An dor vá -
lo gat ta le ve let tar tal ma zó kö te te (egy to -
váb bi több mint öt és fél ezer le ve let tar -
tal ma zó CD-vel). Gáll Éva és Dá vid Gyu la
gon doz ták a nagy ará nyú vál lal ko zást,
amely le he tõ sé get nyújt a ro má ni ai ma -
gyar ki sebb ség fél év szá za dos élet tör té -
net ének, vi szo nya i nak, ér tel mi sé ge je len -
tõs op ci ó i nak, kap cso la ta i nak, vá lasz tá sa -
i nak, sze mé lyes és ér zel mi ál la po tá nak a
to váb bi fel tá rá sá ra, meg ér té sé re és a na -
gyobb tör té net be va ló be il lesz té sé re. A le -
ve lek na gyon össze tett te ma ti ká já ban fon -
tos he lyen áll nak a Ko runk szer kesz té sé -
vel és lap po li ti ká já val kap cso la tos kér dé -
sek, ame lyek sok eset ben a nem ze ti sé gi
lét leg ál ta lá no sabb prob le ma ti ká ját is fel -
ve tik. Ezért ért he tõ, hogy so kan hoz zá is
szól nak e kér dé sek hez, raj tuk ke resz tül
pozicionálják ma gu kat ko ruk ér tel mi sé gi
tár sa dal má ban. (Le kell szö gez nünk azon -
ban, hogy bár mi lyen je len tõs ke reszt met -
sze te ez a ro má ni ai ma gyar ér tel mi sé gi
tár sa da lom nak, még sem ér tel mi sé gi ke -
reszt met sze te. Itt egy bal ol da li mar xis ta
ér tel mi sé gi em ber le ve le zik, nyil ván va ló -
an nem a kor szak egy há zi mél tó sá ga i val
avagy a szak mai ér tel mi ség ki emel ke dõ
kép vi se lõ i vel. Vagy akár a más mi lyen vi -
lág né ze tû írók kal, tu dó sok kal, ku ta tók kal:

a min ta te hát le nyû gö zõ, de nem rep re -
zen ta tív.)

A Ko runk a kor szak egyik leg fon to -
sabb lap ja, fó ru ma, szû kebb és tá gabb
nyil vá nos ság: az, hogy mi és kik je len nek
meg ben ne – ma már szin te alig ért he tõ en
–, primordiális élet kér dés a kor szak ér tel -
mi sé gi jei szá má ra. Egy sze rû en va la mi -
lyen re la tív el fo ga dott sá got és hi va ta los -
sá got je lent, a nyolc va nas évek ele jé ig,
ami kor a párt ve ze tés nek és sze mé lye sen
Nicolae Ceauºescunak a ma gyar ér tel mi -
ség fe lé tett 1968-as gesz tu sa i nak utol só
em lé kei is meg szûn tek, és az RKP nem -
ze ti sé gi po li ti ká ja hi va ta lo san is a homo-
genizáció (asszi mi lá ció, szét szó rás, a kul -
tu rá lis le he tõ sé gek tõl va ló meg fosz tás, a
bel ügyi szer vek köz vet len jog fosz tó és
represszív fel lé pé se) lett. (Itt azon ban
meg kell je gyez nünk, hogy Gáll Er nõ nem
egy szer hang sú lyoz ta a le ve le i ben, hogy õ
sze mély sze rint nem a Ko runk, hogy nem
azo no sít ja ma gát tel jes mér ték ben a Ko -
runk kal, jól le het vég sõ so ron a fe le lõs ség
az övé.) 

A le ve le ket mai szem mel ol vas va fel -
tû nõ, hogy a le ve le zõ part ne rek mennyi re
ér zel me sek, oly kor túl fû töt tek, az egy -
más ra ta lá lá sok és el vá lá sok, a ki mu tat ko -
zá sok na gyon is ele ven em be ri ál la po tot
tük röz nek, jól le het az egy más nak fe szü lõ



emó ci ók for rá sa nem egy eset ben a vég sõ
kö vet kez mé nye kig meg nem fo gal ma zott
elvi-szemléleti-világnézeti ál lás pont,
vagy a fél re ér tés. Ezek egyi ke buk kan fel
a Gáll Er nõ nek Méliusz Jó zsef fel foly ta -
tott le ve le zé sé ben, amely kér dé se ink
szem pont já ból per dön tõ. (Salat Le ven te
is idé zi be ve ze tõ jé ben, jól le het más kon -
tex tus ban.) Az új Ko runk ön meg ha tá ro zá -
sá ról van szó, amely ter mé sze te sen nem
le het füg get len a ré gi Ko runk tól (ha már a
név ugyan az). Ama „ré gi” Ko runk bal ol -
da li, an ti fa sisz ta, mar xis ta, hu ma nis ta or -
gá num volt, az új pe dig – leg eny hébb
meg fo gal ma zá sá ban – nem utód ja a ré gi -
nek. Méliusz Jó zsef azon ban két ség kí vül
ama an ti fa sisz ta, bal ol da li, mar xis ta, 
hu ma nis ta (nép front, ro má ni a i ság) ha -
gyo mány au ten ti kus kép vi se lõ je volt, és
az ál tal, hogy ma gas ál la mi funk ci ók ba
he lye zi az 1949–1955 kö zött íté let nél kü -
li bör tön bün te tés ét szen ve dõ írót, még a
ro mán párt ve ze tés is ezt is me ri el,
Méliuszt a „tisz ta vo nal” kép vi se lõ jé nek
tart va. Az 1978. feb ru ár 27-én Gáll Er nõ -
nek írott le ve lé ben – nem mel les leg az
egyik leg hû sé ge sebb ba rát és esz me társ,
aki nek ál lás pont já ra a fen ti ek mi att is, a
Ko runk fõ szer kesz tõ je min dig te kin tet tel
volt –, Méliusz a kö vet ke zõ kép pen fo gal -
ma zott: „Az in du lás éve i nek il lú zi ó i tól
el te kint ve, egy re in kább meg gyõ zõ dé -
sem mé vált, hogy ez a lap csak a ré gi Ko -
runk cí mét vi se li, de azt nem foly tat ja.
Már kez det tõl fog va nem foly tat ta. Nem
egy örök sé get vett át, ha nem va la mi egé -
szen mást te rem tett. En nek el le né re, és
er re em lé kez ned il lik, min dig is meg volt
a po zi tív vé le mé nyem a lap po zi tív ér té -
ké rõl, véd tem a la pot, most is vé dem,
mert úgy szól ván az egyet len tény leg-la -
punk. Bé kí tet tem a meg sér tet te ket, nyug -
tat tam a meg bán tot ta kat, és hely ze ted
ma gya ráz va igye kez tem hoz zád te rel ni az
el tá vo lo dó kat vagy ma gu kat el tá vo lí tott -
nak vé lõ ket. De et tõl az »utódlap« még
min dig csak cí mé ben utód lap, és nem
foly ta tás. Ha te hát a Gaál [Gábor]-féle Ko -
runk ról be szél tem, ír tam, tel je sen lo gi kát -
lan lett vol na a je len le gi és az el sõ Ko runk
kö zé egyen lõ ség je let ten ni.” (254.) Ezek a

mon da tok meg döb ben tet ték, „erõ sen sok -
kol ták” Gáll Er nõt, és volt is mi ért, hi szen
ha a az új Ko runk nem an ti fa sisz ta, mar -
xis ta, bal ol da li és hu ma nis ta, ak kor mi -
lyen le gi ti mi tást mu tat hat fel az RKP ide o-
 ló gi ai kon tex tu sá ban és nyo má sá val kap -
cso lat ban – amely a nyolc va nas évek ben
per sze a leg ke vés bé sem hi vat ko zott már
ezek re az ide o lo gi kus kom po nen sek re, de
a múlt ra vo nat ko zó an még sem ta gad hat ta
meg azo kat?! Egy szó val, al kal ma sint
Méliusznak ez a meg jegy zé se, ha nyil vá -
nos sá got kap, sem lett vol na ked ve zõ a
Ko runk ra és fõ szer kesz tõ jé re néz ve, hi -
szen az 50 éves Ko runk ün nep lé se kor
Nicolae Ceauºescu-levél hang sú lyoz ta
ilyen ér te lem ben a for rá sok fon tos sá gát,
mél tat va Gaál Gá bor sze re pét és ér de me -
it. Az 1976. már ci us 6-án Cornel Burticã
KB-tag nak in té zett le vél ben idéz ve ta lál -
juk meg a le gi ti mi tás so ra it: „sze ret ném
me leg hó do la to mat ki fe jez ni a Ko runk
ala pí tói elõtt – ha zánk e ne ves, mar xis ta
ne vel te té sû írás tu dói és mû vé szei elõtt,
kö zü lük is a ki emel ke dõ sze re pû Gaál Gá -
bor nak, a nagy író nak és pub li cis tá nak, a
ro má ni ai for ra dal már ér tel mi ség ra gyo gó
alak já nak, aki hév vel har colt a tár sa dal mi
és nem ze ti igaz ság ne mes esz mé i ért, a ro -
mán nép és az együtt la kó nem ze ti sé gek
kö zöt ti test vé ri ség ért”. (176.) Mel les leg
nem ér dek te len nyo ma té ko sí ta ni az idé -
zett tár sa dal mi és nem ze ti igaz ság, va la -
mint test vé ri ség esz mé i nek mint a mát ri -
xot gaz da gí tó kom po nen sek nek a je len -
lét ét eb ben a fel so ro lás ban. Ugyan ab ban
az év ben Gáll Er nõ még írt egy le ve let
Cornel Burticãnak, a szer kesz ten dõ 1976-
os ju bi le u mi év könyv mar gó já ra, de már
a po li ti kai ne ve lés és a szo ci a lis ta kul tú ra
(bal jós!) mun ká la ta i nak a szel le mé ben,
ahol a kö ve ten dõ cé lo kat – imp li ci te a 
Ko runk prog ram ját – ama el ri asz tó bükk -
fa nyel ven a kö vet ke zõ kép pen volt kény -
te len meg fo gal maz ni: „A Po li ti kai Ne ve -
lés és a Szo ci a lis ta Kul tú ra Kong resszu sá -
nak mun ká la tai szel le mé ben sze ret nénk
egy re fo ko zot tab ban hoz zá já rul ni a párt
ide o ló gi ai prog ram já nak élet be lép te té sé -
hez, s ma xi má lis ha té kony ság gal kí vá -
nunk har col ni a ro mán nép és az együtt -118
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la kó nem ze ti sé gek kö zöt ti egy ség és test -
vé ri ség meg szi lár dí tá sá ért, ezért egész 
te vé keny sé gün ket azok a be cses út mu ta -
tás ok ve zér lik, ame lye ket Nicolae Ceau-
ºescu elv társ a fo lyó irat öt ven éves meg -
je le né se al kal má ból in té zett hoz zánk.
1976 óta, a tu do má nyos-tech ni kai for ra -
da lom öt éves ter vé nek el sõ évé tõl kez dõ -
dõ en még na gyobb fel adat há rul ránk, ha
fo lyó ira tunk össze tett pro fil ját te kint jük:
ah hoz, hogy ha zánk tel jes gaz da sá gi és
szo ci á lis te vé keny sé gét ma ga sabb szint re
emel hes sük, a párt ál tal le szö ge zett
komp lex prog ram ból fa ka dó összes fel -
adat pél dás el vég zé sé re kell buz dí ta nunk
az ol va sók tö me gét.” (203.) Egy pil la na tig
sem akar juk azt ál lí ta ni, hogy az ilyen és
eh hez ha son ló meg fo gal ma zá sok azt je -
len tet ték vol na, hogy akár Gáll Er nõ, akár
a Ko runk ak ko ri szer kesz tõ sé gé nek a tag -
jai el fo gad ták vol na, avagy akár a leg cse -
ké lyebb mér ték ben ma gu ké nak érez ték
vol na az ilyen és az eh hez ha son ló meg -
fo gal ma zá so kat. A pár ha tá ro za tok el kép -
ze lé sei nem mû köd het nek ideologémák-
ként, mû kö dé sü ket te kint ve ha son lít ha -
tók azok hoz. Az ál la mi cen zú ra meg szün -
te té sé vel és a több szin tes párt cen zú ra 
in téz mé nyé nek a be ve ze té sé vel (1977
nya rá tól) a leg fel sõbb párt ve ze tés a fõ -
szer kesz tõ ket is a leg ala cso nyabb vá ro si
párt bi zott ság ok ide o ló gi ai és pro pa gan da,
sajtófelügyeleti szer vei alá osz tot ta be. Ez
rend kí vü li „le fo ko zás” volt ah hoz a rend -
szer hez ké pest, amely a köz pon ti la pok
ki ér té ke lé sét az RKP KB Ide o ló gi ai Bi zott -
sá ga ha tás kör ében tar tot ta (en nek volt a
tit ká ra Cornel Burticã), s ere de ti leg a fõ -
szer kesz tõk is ide tar toz tak „el szá mo lás -
sal”. A ré gi és új Ko runk vi szo nya, amely
te hát a ro má ni ai ma gyar ság ide o ló gi ai
meg ha tá ro zá sá nak egy fõ ele me volt, le -
ké pe zõ dött és tük rö zõ dött Méliusz Jó zsef
és Gáll Er nõ vi szo nyá ban, akik azon ban
az ilyen jel le gû konf ron tá ci ó ra a to váb bi -
ak ban nem ad tak le he tõ sé get ma guk nak.
Jól le het Gáll Er nõ er re dip lo ma ti ku san
meg ad ta a le he tõ sé get Méliusz Jó zsef nek,
utób bi töb bé so ha nem élt ve le. Tu laj don -
kép pen en nek a fon tos konf lik tus nak a
kap csán ért he tõ tel jes mély sé gé ben Gáll

Er nõ ama 1976. már ci us 6-án szü le tett, a
Ko runk év for du lós ün nep sé gét ki ér té ke lõ
le ve lé nek a meg ál la pí tá sa, amely ben va -
la mi fé le egy sé get sür ge tett: „azon el le het
és el is kell gon dol koz ni, nem-e lett vol na
ez az év for du ló jó al ka lom ar ra, hogy leg -
alább a ré gi ha gyo má nyok meg val lá sá val
és vál la lá sá val va la mi lyen egy sé get hoz -
zunk lét re az új fel ada tok meg szab ta fe le -
lõs ség tu da tá ban, de – s ezt is na gyon
õszin tén és na gyon ba rá ti an kell meg -
mon da nom – Te er re nem sok haj lan dó sá -
got mu tat tál. Nem sze ret ném, ha fél re ér te -
nél, nem ar ról van szó, hogy kri ti kai 
ál lás pont ja id ne len né nek a leg több eset -
ben jo go sak és ér vé nye sek, meg jegy zé sem
csak ar ra vo nat ko zik, hogy ez az 
al ka lom el múlt anél kül, hogy va la mi nõ
egy sé get mu tat tunk vol na fel mai és hol -
na pi ten ni va ló ink szol gá la tá ban.” (176.)
Te hát a ré gi és az új Ko runk kö zöt ti va la -
mi lyen egy ség to váb bi ide o ló gi ai ko a lí ció-
kép zés le he tõ sé gét je len tet te vol na, ami
vég sõ so ron a ro má ni ai ma gyar nem ze ti -
ség szá má ra (a kor ural ko dó szó hasz ná la -
ta sze rint) je lent he tett vol na esz mei-vi lág -
né ze ti ori en tá ci ót (más ide o ló gi ai me zõk -
bõl szár ma zó né zet rend sze rek rõl nem is
na gyon le he tett vol na szó). Itt kell meg je -
gyez nünk, hogy ar ról az el kép ze lés rend -
szer rõl, ame lyet Ba logh Ed gár kép vi selt
(bal ol dal, né pi ség, szo ci a liz mus, cse lek võ
esz me i ség) mind Gáll Er nõ, mind Méliusz
Jó zsef le súj tó vé le ménnyel vol tak. 

A fen ti ek alap ján meg ál la pít hat juk,
hogy az ide o ló gia fenn tar tá sá nak, kép zé -
sé nek, az ideologémáknak dön tõ sze re -
pük volt ab ban, hogy a ro má ni ai ma gyar
nem ze ti ség tiszt ség vi se lõi kom mu ni kál ni
tud ja nak a ha ta lom mal, amely azon ban
1983/84-tõl meg szün tet te ezt a kom mu ni -
ká ci ós csa tor nát, és át tért az alig lep le zett
erõ szak ra. Gáll Er nõ úgy gon dol ta, hogy
meg ma ra dá sá hoz a ki sebb ség nek is szük -
sé ge van va la mi lyen esz mei-vi lág né ze ti
el vek re, ér té kek re, azok nak a meg al ko tá -
sá ra, az össze fog la lá sá ra. Ilyen ér te lem -
ben dol go zott azo kon a tu do mány te rü le -
te ken, ame lye ket a leg in kább az õ szak -
mai te vé keny sé gé hez tar to zó nak te kin -
tünk: ki sebb sé gi eti ka, ér tel mi sé gi eti ka
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és szo ci o ló gia – mind a ki sebb sé gi ön is -
me re tet kell, hogy meg ala poz zák. És en -
nek az ér tel mé ben fo gal maz ta meg a sa já -
tos ság mél tó sá gát mint ideologémát (he -
lye seb ben ide o lo gi kus funk ci ó ba ke rült
szin tag mát), ame lyet az tán so kan, sok
kon tex tus ban ne vez tek me ta fo ri kus jel -
kép nek, szim bó lum nak, ki sebb sé gi ikon -
nak és így to vább. A fon tos az volt, hogy
ami kor a ki sebb sé get il le tõ dol gok ban le -
ír ták, nem is kel lett hoz zá pon tos re fe ren -
ci á kat, deszignátumot ren del ni. Ro mán
nyel ven nem sok ér tel me volt, úgy hogy
na gyon el le ne har col ni sem kel lett.
Mind azo nál tal Gáll Er nõ érez te a konst -
ruk ci ó ban rej lõ fi lo zó fi ai hi bát, azt te hát,
hogy a re kur zi vi tást a nagy pol gár jo gi do -
ku men tu mok ban meg fo gal ma zott egye te -
mes em be ri mél tó ság hoz va la mi lyen mó -
don biz to sí ta ni kel le ne, és ezt ka rak te re -
sen meg is fo gal maz ta egy Sü tõ And rás -
nak 1981. de cem ber 28-án írott le ve lé -
ben, a kö vet ke zõ kép pen: „Mi ért nem
akar ják el fo gad ni ezt a fo ga lom párt olyan
min den szem pont ból ki vá ló em be rek,
mint ép pen az em lí tett Láng Gusz ti vagy
ré geb ben Gyímesi Éva [Cs. Gyímesi Éva],
aki nek szin tén fenn tar tá sai vol tak s ta lán
még van nak. Ezek a fenn tar tá sok fel te he -
tõ en több ré teg bõl te võd nek össze. Alap -
ve tõ en at tól tar ta nak, hogy va la mi lyen
pro vin ci a liz must, az egye te mes tõl va ló
el szi ge te lõ dést aka runk ez zel a blick-fan-
gos mû szó val el fo gad tat ni és iga zol ni. A
ber zen ke dés mé lyebb, ta lán tu dat alat ti
ré te ge i ben pe dig, azt ta lál ha tom, hogy 
az adott hely ze tet annyi ra mél tat lan nak
ta lál ják (e te kin tet ben nincs ve lük mit vi -
tat koz ni), hogy ká rog nak, sõt ve szé lyes -
nek ta lál ják a mél tó ság ra va ló hi vat ko -
zást. A Panek-féle in du la to kat nem tu -
dom, de már nem is aka rom ra ci o na li zál -
ni. Nyil ván, le het nek még más for rá sai is
az el uta sí tás nak, ezért tény leg jó len ne
va la mi lyen for má ban – tisz tá zó, eset leg
po lé mi kus jel leg gel – a kér dést új ból fel -
vet ni. Én egy köny vön dol go zom, s eb ben
aka rok vissza tér ni a kér dés re, de ter mé -
sze te sen évek be fog tel ni, amíg a kö zön -
ség hez jut, ha egy ál ta lán el jut hoz zá. Ép -
pen ezért csak bá to rí ta ni tud ná lak ab ban,

hogy új ból szõ nyeg re dobd. Per sze, ha er -
re sor ke rül, jó len ne elõt te az egé szet
meg be szél ni, hogy a kí vánt ha tás biz to sít -
ha tó le gyen.” (371.) Gáll Er nõ nek és Sü tõ
And rás nak a kap cso la ta – a le ve lek ta nú -
sá ga sze rint is – a sa já tos ság mél tó sá ga
kö rü li kon szen zus, amely ideologémát
vol ta kép pen együtt al kot tak meg. Ezt az
esz mei kö zös sé get Sü tõ vissza iga zol ta,
pél dá ul egy 1986. ok tó ber 27-én kelt le ve -
lé ben: „Teg nap vál tot tam ki köny ve det 
a pos tán, ma reg gel be le is fe lejt kez tem,
ho lott no vel lát kel lett vol na ír nom. Kö -
szö nöm. Iz gal mas ol vas mány. Újabb bol -
to za tot húz tál az épít mény re. Nem ze ti sé -
gi lé tünk el mé le ti-fi lo zó fi ai szin tû anam -
né zi sét to vább gaz da gí tot tad-mé lyí tet ted.
Ró lad szól va Illyés [Illyés Gyu la] jut
eszem be: õ jött Pá rizs ból, eu ró pai lá tó -
kör rel szám ba ven ni a pro vin ci át. Mert
lá tom, ész le lem, hogy akár hon nan in -
dulsz is: vég sõ so ron oda jutsz el – még
ha szó sze rint ez nem is nyil ván va ló min -
dig –, ahol pár nák alá rejt ve sír a sor sunk,
szó ló száj ra vár va. Gon dol ha tod, hogy 
el sõ nek a könyv har ma dik írá sán aka dok
fenn iz ga tot tan. A nép ir tá son a XX-ik 
szá zad ban. Mert ben ne va gyunk egy új -
faj ta Endlösungban, és ég be ki ál tó már a
Häftling-erkölcs. És ha te má sutt új bar ba -
riz mus ról be szélsz: én nyu god tan be he -
lyet te sí tem azt az zal a na ci o na liz mus sal,
ame lyet nap ja ink ban sok fé le kép pen 
be céz nek, csak épp ne vén nem me rik
szó lí ta ni.” (521.) Két ség te len, hogy Sü tõ
And rás itt szé le seb ben ér tel me zi azt a 
kö zös sé get, ame lyet a Gáll Er nõ esz mei-
ide o lo gi kus mun kás sá gá nak ez az ál lo -
má sa (Az ez red for du ló ki hí vá sa. Bu ka rest,
Kriterion, 1986.), va la mint sa ját ál lás -
pont ja (amely ben az ag resszív, nép ir tó
na ci o na liz mus azo no sul a fa siz mus sal)
meg ha tá roz. Mind ez azért fon tos – kü lö -
nö sen egy olyan ér de ke sen ideológiátlan
kor ban, mint a mai –, mert a ro má ni ai
ma gyar nem ze ti ség ex po nált sze mé lyi sé -
gei gon dol ko dá sá nak ar ra a sa já tos sá gá ra
mu tat rá, amely nek ér tel mé ben ez a kö -
zös ség nem nél kü löz he ti iden ti tá sá nak
ide o ló gi ai de ter mi ná ci ó ját. Akár sze ret -
jük, akár nem sze ret jük ezt az op ci ó ju kat,120
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meg ke rül he tet len volt: Szabédi Lász ló
fej ti ki Diáriumában, hogy a két vi lág há -
bo rú kö zött esz mé lõ dõ ér tel mi ség szá má -
ra a vi lág né zet va la mi ter mé sze ti szük sé -
ges ség, sze mé lyi sé gi pro fil volt, s mint
ilyen, nél kü löz he tet len. Min den ki nek
volt, kel lett hogy le gyen vi lág né ze te. A
tár sa dal mi cél za tú vi lág né zet ve zér fo gal -
mai pe dig szin te ma guk tól ala kul nak ide-
ologémákká. 

1984. ja nu ár 31-én kel te zett le ve lé -
ben Cs. Gyímesi Éva le vél ben for dult Gáll
Er nõ höz, amely ben meg je gyez te, hogy 
az ed di gi ide o ló gia tel je sen de fen zív,
passzív ide o ló gia volt, és „ak tív ön vé del -
mi ide o ló gia” (452.) szük sé ges sé ge mel -
lett ér velt. En nél töb bet, ide o ló gia kri ti kus
nyil vá nos sá got és a nem ze ti ség szá má ra
prog ra mot kért (szá mon). És ter mé sze te -
sen po li ti kai jog vé del met, jo gi ke re te ket
kért. A konk rét prog ram pont ok ter mé sze -
te sen min dig ki lé pést je len te nek az ide o -
ló gi á ból, mind ez te hát az ide o ló gia el ha -
gyá sát je len te né. És még va la mi mást: an -
nak az imp li cit dek la rá lá sát is, hogy
amennyi ben a párt fó rum ok, va la mint a
Ma gyar Nem ze ti sé gû Dol go zók Ta ná csa
nem je len te nek sem mi lyen nyil vá nos sá -
got a nem ze ti sé gi kul tú ra és ok ta tás te rü -
le tén adó dó ké ré sek és kö ve te lé sek szá -
má ra, annyi ban a nem ze ti ség nek más fó -
ru mok ra van szük sé ge, ennyi ben te hát ez
a po li ti kai struk tú ra ir re le váns, nem lé te -
zik. De ez a kér dés nek csak a ra di ka liz -
mus ból adó dó egyik ol da la. A má sik az a
nyílt kri ti ka, amellyel Cs. Gyímesi Éva
Gáll Er nõ mél tó ság-kon cep ci ó ja fe lé for -
dult: „Hogy szö ve ge ink ne le gye nek ki sa -
já tít ha tók, sze rin tem egé szen szi kár és tu -
do má nyos de fi ní ci ó kat kel le ne ki dol goz -
ni pél dá ul az ön azo nos ság vagy a mél tó -
ság fo gal má ról is. Mert csak pa pí ron van
mél tó sá gunk. S egye dül Te ezt a szót
annyi szor le ír tad, annyi szor en ged ték
Ne ked le ír ni, hogy a bu ta ki sebb sé gi ol va -
só nem vet te ész re, mi tör té nik, csak azt,
hogy va la ki ki mer te mon da ni, hogy van
sa já tos sá gunk... Ho lott Te ma gad is tu -
dod, a mél tó sá gunk sem egye te mes em -
be ri, sem ki sebb sé gi jo gok kal nin csen
sza va tol va. S ad dig két ség beesett ön ál ta -

tás a mél tó ság ról be szél ni. Il let ve, a ha ta -
lom szem szö gé bõl tu laj don kép pen a leg -
tel je seb ben »lefekvõ« lo ja li tás. Ezért
hagy ja le ír ni!!!” (453.) 1984. már ci us 
31-én kelt vá la szá ban Gáll Er nõ azt hang -
sú lyoz ta, hogy a tel jes ség és a ma xi má lis
ha té kony ság nél kül is le het bi zo nyos
rész je len sé ge ket ele mez ni, és le het bi zo -
nyos je len sé gek re az ak tív ön vé de lem ne -
vé ben vá la szol ni (457.) Ugyan ak kor óva -
to san azt is meg je gyez te, hogy nyil vá nos -
ság nél kül is le het, sõt van is va la mi lyen
ide o ló gia. Ki tért a sa já tos ság mél tó sá gá -
nak a kér dés kö ré re, ez út tal sa já tos ság-
komp le xus nak ne vez te: „Itt van az a kér -
dés kör, ame lyet a ‘sa já tos ság-komp le xum’
gyûj tõ fo ga lom mal je lö lök. Elöl já ró ban le
sze ret ném szö gez ni, hogy meg kö ze lí té se
két úton-mó don kép zel he tõ el. Az el sõ a
szi go rú an tu do má nyos ana lí zi sé, ez hi va -
tott meg ál la pí ta ni, hogy mi lyen hely zet -
ben van és mer re tart egy nép cso port. Az
elem zés nek szenv te le nül szá mí tás ba kell
ven nie az adott struk tú ra jel le gét és moz -
gá sát, az ön azo nos sá got érin tõ összes, kü -
lön bö zõ elõ je lû té nye zõ ket. A vizs gá ló -
dás csak ak kor ve zet het ered mény re, ha
tár gyát ál lam kö zi-nem zet kö zi össze füg -
gé sek ben, az ob jek tív és szub jek tív moz -
za na tok erõ vo na la i ban ku tat ja. A má sik
meg kö ze lí tés va la hol a kel lés, a kí vánt
fej lõ dés irá nyá ba azt fir tat ja, hogy mi lyen
fel té te lek szük sé ge sek, és mi a te en dõ an -
nak ér de ké ben, hogy egy sa já tos ér té ke ket
kép vi se lõ mû ve lõ dés, il let ve az az et ni -
kum, amely nek ki fe je zé se a jö võ ben is
meg ma rad jon. Ter mé sze te sen ez a két fé le
meg kö ze lí tés nem sza kít ha tó el egy más -
tól.” (458.) Vé gül az Ernst Blochtól ere -
dez te tett fo gal mát még pon to sab ban igye -
ke zett kö rül ha tá rol ni, mint akár el mé le ti
ta nul má nya i ban is tet te: „Én a mar xis ta
reneszánsz egyik je len tõs gon dol ko dó já -
nak, Ernst Blochnak a su gal ma zá sá ra a
mél tó ság fo gal mát pró bál tam egyé ni és
kol lek tív ér de ke ink kö zé be so rol ni. Bloch
sze rint ugyan is nem csak a gaz da sá gi ki -
zsák má nyo lást és a po li ti kai el nyo mást
kell fel szá mol ni, ha nem küz de ni kell ama
kö rül mé nyek el len is, ame lyek az em bert
meg aláz zák, és mél tó ság tu da tá ban mé -
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lyen sér tik. Nos, nem csu pán az egyén rõl
lé vén szó, úgy lát tam, hogy a nép cso port -
ok nak nem ki zá ró lag az élet kü lön bö zõ
te rü le te in szük sé ges egyen jo gú ság hoz
kell ra gasz kod ni, de óv ni uk kell a szé le -
sebb ér te lem ben vett iden ti tá su kat is. A
sa já tos ság mél tó sá gá nak kö ve tel mé nye
ép pen azt sze ret né ki fe jez ni, hogy tart sák
tisz te let ben a spe ci fi kus vo ná sok ban je -
lent ke zõ kö zös sé gi sze mé lyi sé get, amely
nem csak jog alany, ha nem a mél tó ság tu -
da tá val is fel lé põ kö zü let. Saj nos, az
utób bi fej le mé nyek azt mu tat ják, hogy ez
az igény, s en nek kö vet kez té ben, ez a
fogalompár [a sa já tos ság mél tó sá ga] idõ -
sze rûbb, mint va la ha!” (Min den kép pen a
te o re ti kus vi ta és a disz kusszió ke re te i -
ben akar ta tar ta ni le vél vál tást, Cs.
Gyímesi Éva há rom fel ki ál tó je lé vel szem -
ben itt csak egyet lá tunk.) Az újabb le vél -
vál tás ered mé nye ként (1984. jú ni us 26.)
Gáll Er nõ egy részt le szö gez te, hogy a
mél tó sá got ér ték vesz tés ként, ér ték hi ány -
ként él te át, s ez an nak a be lá tá sá ra ve zet -
te, hogy a mél tó ság is csak a sza bad ság
kö ze gé ben ho nos, te hát az iden ti tást meg -
te rem tõ és fenn tar tó re ál po li ti kai lé pé sek -
re szük ség van. El is mer te, hogy ér de mes
és le het sé ges a mél tó ság tár sa da lom on to -
ló gi ai/po li ti kai, va la mint eti kai di men zi ó -
já nak az el vá lasz tá sa, ugyan ak kor ide o ló -
gus ként, nyo ma té ko san, az új na ci o na liz -
mus elem zé sét te kin tet te a sa ját leg fon to -
sabb el mé le ti fel ada tá nak. Eb ben a le vél -
ben ta lál juk meg a leg tel je seb ben azt,
amit ön ma gá ról mint ide o ló gus ról tar tott:
„Ide o ló gi ai fel fo gá som ban igen is sze re pe
van a – szó hasz ná la tod hoz fo lya mod va –
»jövõre is irányuló« stratégikus prog ram -
adás nak. Jó tíz év vel ez elõtt ép pen én tet -
tem kí sér le tet a jö võ ku ta tás nem ze ti sé gi
vo nat ko zá sa i nak a meg fo gal ma zá sá ra.
Ez zel kap cso lat ban jegy zem meg, hogy az
elõ re lá tás stochasztikus, va ló szí nû sé gi
jel le ge nap ja ink ban új ból be iga zo ló dott,
hi szen a je len le gi – em lí tett – fej le mé nye -
ket sen ki sem lát hat ta elõ re, a meg cson to -
so dott pesszi mis ták ki vé te lé vel. Olyan té -
nye zõk kezd tek ér vé nye sül ni, ame lyek -
kel nem szá mol tunk, nem is igen szá mol -
hat tunk, ha az el fo ga dott ide o ló gi á hoz

tar tot tuk ma gun kat. (Ez – imp li ci te – bí rá -
lat is ez zel az ide o ló gi á val szem ben,
amely a fel vi lá go so dás és a mar xiz mus
szel le mé ben – akár csak a fa siz mus ide jén
– nem vet te fi gye lem be az ir ra ci o ná lis
erõ ket, az elõ í té le te ket, a tö meg pszi cho -
ló gi át stb.) A jö võ ku ta tás ban szin te el ke -
rül he tet le nül ér vé nye sü lõ bi zony ta lan -
sá gi együtt ha tó mi att az elõ re jel zé sek 
vo na lán ki bon ta ko zó gya kor la ti te vé -
keny ség sem volt kel lõ ha tás sal az ese -
mé nyek me ne té re. A for du lat így szin te
tel je sen le bé nul tan ta lált min ket.” A for -
du lat lé vén a ro má ni ai po li ti kai ve ze tés
to tá lis for du la ta, amely a ki sebb sé gek
szá má ra csak az erõ sza kos asszi mi lá ció
és szét te le pí tés pá lyá ját lát ta kö vet he tõ -
nek (homogenizáció), a két kul tu rá lis for -
ra da lom mal de bü tált, és je lez te az ag -
resszív na ci o na liz mus fe lé for du lá sát –
minden nek lé vén „ir ra ci o ná lis erõk” a
ne ve. Csak meg erõ sít het jük te hát azt,
amit Gáll Er nõ ki mon dott: a fel vi lá go so -
dás ra ci o ná lis ha gyo má nya és a mar xiz -
mus – az ide o ló gi ai ala pok – bi zo nyul tak
elég te len nek. 

Az 1989-es for du la tot kö ve tõ en Gáll
Er nõ nyil ván va ló an le mon dott az ide o lo -
gi kus ön meg ha tá ro zás ról, nem is te he tett
mást. Azon ban to vább ra is úgy vél te,
hogy a nem ze ti ség meg ma ra dá sá hoz vál-
tozatlanul is szük ség van esz mék re, esz -
mé nyek re, ér té kek re. Egy 1995. de cem ber 
6-án is mét Sü tõ And rás hoz in té zett le ve -
lé ben mint egy reá tes tál ta a „neo-tran-
szilvanizmus” meg szó lal ta tá sát – mint
egy nem ze ti sé gi ide o ló gi á ét –, amely „a
ki épí ten dõ gaz da sá gi ala po kon – a meg -
ma ra dás hoz, a kor sze rû fej lõ dés hez nél -
kü löz he tet len szel le mi-er köl csi fo gó dzót
kí nál ja”. (729.)

Az ide o ló gia nél kü löz he tet len esz köz
volt Gáll Er nõ szá má ra, vi lág né ze ti örök -
ség, va la mint a ha ta lom mal és kor tár sa i -
val kom mu ni ká ci ós (és mint ilyen: dön tõ -
en fon tos) csa tor na, esz köz és nyel ve zet.
A párt funk ci o ná ri us ok kal foly ta tott le ve -
le zé sé nek nagy ta nul sá ga, hogy a kom -
mu ni ká ció ide o lo gi kus le he tõ sé gei meg -
szûn tek ak kor, ami kor a nyílt és erõ sza -
kos uta sí tá sok vet ték át a még oly lát szó la -122
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gos ide o ló gi ai kon szen zus he lyét. Más fe -
lõl, le ve le zé sé nek ta nú sá ga sze rint az
erõs ön meg ha tá ro zá si igénnyel fel lé põ 
fi a ta labb nem ze dék kép vi se lõ i vel kap cso -
lat ban – jól le het a jó „ne xu sok” dön tõ en
fon to sak vol tak a szá má ra – az ideo-
logémák (vagy ne vez zük egy bi zo nyos
elv sze rû ség nek) olyan mér ték ben kor lá -
toz ták, hogy az már pszi cho ló gi a i lag je -
len tett óri á si te her té telt. 

A „sa já tos ság mél tó sá gá nak” van és –
ide o ló gia tör té ne ti leg biz to san – lesz utó -
éle te is. Egyik leg eti ku sab ban gon dol ko dó
írónk, Csiki Lász ló a kö vet ke zõ kép pen
vé lel mez te egy, a Ko runk 2000. no vem be -
ri szá má ban meg je lent írá sá ban: „Volt egy
nyo masz tó an hosszú, ám re mek mû ve ket
ki saj to ló kor sza ka az ön ma gá ban is pa ra -
dox ki sebb sé gi lé te zés nek, me lyet leg in -
kább a »sajátosság méltósága« szlo gen nel
jel le mez het nék. Re mé nye im sze rint a sa -
já tos ság ter mé sze tes sé gé nek ko ra is el kö -
vet ke zik. A sa já tos ság mél tó sá ga a ma ga
da cos fenn költ sé gé ben a meg ma ra dást, az
õr zést, a fel sze gett fej tar tást je len tet te.
Meg tar tó és egyút tal vé de ke zõ ál lás pon -
tot fe je zett ki. Erõt, jel le met ar ra moz gó sí -
tott, hogy ren dü let le nül helyt áll jon. Hogy
a sa já tos ság (va gyis a ma gyar iden ti tás)
ki nyil vá ní tá sán túl mél tó ság gal vi sel jük a
nyo mort, a meg aláz ta tást, a ki szol gál ta -
tott sá got; mi több, ér ték ké te gyük mind -
ezek tû ré sét. Egye sek sze rint a re mény te -
len ség fi lo zó fi á ja ez, kö vet kez mé nye it te -
kint ve pe dig a fenn ál ló ál la po tok el fo ga -
dá sa. A szen ve dés fo ka már-már ér ték mé -
rõ lett, a fáj da lom min dig ma gasz tos, a
pusz ta meg szó la lás már hõ si es.” (Váz lat
egy álom ról. Új ra köz li Kán tor La jos Ba rá -
tom a ma lom ban cí mû köny vé ben, Noran
Libro, Bp., 2010. 190.) Ez az utó la gos 

ér té ke lõ vé le mény is bi zony sá ga an nak,
hogy a sa já tos ság mél tó sá gát ko mo lyan
vet ték, az ön meg ha tá ro zás ele me ként
mû köd tet ték, és vál to zó tar tal ma kat 
ad tak ne ki. Ilyen az ide o ló gi ai me zõ ter -
mé sze te. 

Mind ez zel ko ránt sem akar juk ki me rí -
te ni té mát: ha son ló an fon to sak a Fá bi án
Er nõ vel és Ve ress Dá ni el lel vál tott le ve -
lek, ám bár más és más hely zet ben van -
nak a sze rep lõk.

Méliusz Jó zsef és Sü tõ And rás kulcs -
sze mé lyi sé gek, er köl csi-esz mei eta lo nok
Gáll Er nõ le ve le zé sé ben. És mi vel volt a
nem ze ti sé gi in téz mé nyek egyes ve ze tõi
kö zött is igen fon tos kom mu ni ká ció, ezen
az ala pon tar tós és fon tos kap cso lat ala -
kult ki a Ko runk fõ szer kesz tõ je és a
Kriterion igaz ga tó ja, Do mo kos Gé za kö -
zött is, ame lyet sok kal in kább a pra xis 
fe lõl ér tel mez he tünk és ér té kel he tünk,
amely azon ban ki mu tat eb bõl az össze -
füg gés rend szer bõl és ezért majd más tér -
ben kell ki tér nünk rá. Mint ahogy ez az
elem zés is csak egy ré sze a sze mé lyi ség
meg ér té sé nek: ugyan ilyen fon tos, vagy
még fon to sabb az ér tel mi ség szo ci o ló gus
és -etikus tu dós ku ta tó vagy a köz éle ti
em ber Gáll Er nõ, az ér ték sze mé lyi ség, az
emó ci ó i ban élõ em ber le ve le i ben fel mu -
ta tott ar ca. 

Ön ma gá ban is mél tá nyol ni kell és
nagy ra ér té kel ni a le ve le zést mint je len tõ -
sé gé ben most alig meg be csül he tõ nagy -
ság ren dû ér tel mi sé gi vál lal ko zást. Ezért
mind annyi an há lá val tar to zunk Gáll Er -
nõ nek, aki ér tel mi ség-, kor-, és csak ez -
után meg íran dó esz me- és ide o ló gia tör té -
ne tünk im már nél kü löz he tet len da rab ját
al kot ta meg. 

Egyed Pé ter
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