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Antall József életútja levelezése tükrében

A Veritas Történetkutató Intézet kutatási feladatkörének egyik fontos témája Antall 
József életútjának, majd kormányának, az Antall-kormány egyes működési területei-
nek – például külpolitikájának – feltárása, eddig nem publikált források megjelentetése. 
Most látott nyomdai napvilágot – Tóth Eszter Zsófia szerkesztésében – a Ceruzavonások 
Antall József arcéléhez című kötet, amely az egykori miniszterelnök több évtizedet fel-
ölelő levelezéséből merít, a pályakezdés éveitől egészen kormányfővé választásának 
első hónapjáig. Erről a szerző, Tóth Eszter a könyv bevezetőjében így ír: „Az ebben a 
kötetben közölt levelek, dokumentumok és interjúk alapján megrajzolható a pályakezdő 
bölcsész fiatalember életútjának íve. Rekonstruálható, hogyan fejlődött személyisége, 
és hogyan lehetett 1990-ben az ország demokratikusan megválasztott miniszterelnöke. 
Olvasás közben felidézhetjük a tanári, kutatói pálya felívelését nehezített körülmények 
között, majd a választási győzelem euforikus hangulatát, a kötet végén felvillantjuk azt 
az irgalmatlanul kemény küzdelmet, amely a demokratikus intézményrendszerek kiépí-
tésével járt.” Valójában az idézett szöveg röviden összefoglalja mindazt, amit a könyv 
tartalmaz, és amit a 178 oldal terjedelmű szövegtől várhatunk. A bő lábjegyzetekkel 
ellátott levelek végül egy egységes kötetté álltak össze. A történelmi kutatás gyakran 
kétségbe vonta a jeles emberek leveleinek értékét, fontosságát, különösebb értéket nem 
tulajdonított nekik, legfeljebb egy-egy esemény a levélírótól való „magyarázatát” lát-
ta benne. Pedig a levelezés, a naplók és feljegyzések különös értéke, hogy sok olyan 
adatot, eseménysort tartalmaz, ami a hivatalos dokumentumokban nem szerepel, szán-
dékkal vagy a nélkül nem kerülhetett bele. Ezek az eseményekhez szorosan kapcsolódó 
korrajzok, számos motívum őrzője, amelyek tudatában másképpen láthatjuk az adott 
történést. A levelek jellemfejlődést is tartalmaznak, de mindezekhez feltétlenül szüksé-
ges nemcsak a témakörök meghatározása, az időrend betartása, de az egyes témakörök-
höz kapcsolódó összefoglaló, vagy egy-egy interjú bevezetése, s ugyancsak lényeges az 
egyes témakörben szereplő személyek pontos meghatározása. A „rend” megteremtése 
és a felállított rendszer pontos nyomon követése végül izgalmas és egységes történetté 
fonja a leközölt levelek tartalmát.

Tóth Esztertől függetlenül mások is megkísérelték levelek segítségével egy „Antall-
kép” megrajzolását, ami végtére is két emberre – a szerző és Antall József – vonatkozó 
történet. Ez is értékes, mert színesebbé teszik az Antall Józsefről alkotott képet. Antall 
egyik korai előadásában kifejtette véleményét a visszaemlékezések leggyakoribb hibá-
jára: a visszaemlékező személy belegabalyodik az események sorába, végül úgy tűnik 
az emlékezés, mintha „én és a nagy ember” története lenne. Az ilyen típusú kötetek 
megszerkesztéséhez is nagy alázat kell, hogy az arányok megmaradjanak, csak így lehet 
teljes értékű munkát az olvasó kezébe tenni.

Antall József olyan értelmiségi családból származott, amely nem volt „kedvence” 
az 1950-es évek politikai rendszerének, ráadásul édesapja, id. Antall József 1945 után 
a formálódó polgári demokráciában miniszter, kisgazdapárti politikus volt. Az ilyen 
pályát kereső fiatalember csak zárt hivatali ajtókkal találkozhatott, végül középiskolai 
gimnáziumi tanár lett, ahol valóban nevelni akart, nem az egyszerű „óraadó” tanár ké-
nyelmes szerepébe süppedni. Diákjai rajongtak érte, értékelték bátor szellemét, valóban 
„tűzbe mentek volna érte”, amint ő is tanítványaiért. 1956 „vízválasztó” lett a magyar 
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történelemben és az emberi kapcsolatokban is. Ebben a tükörben kell olvasni Antall József 
levelezését a hatóságokkal és tanítványaival, ez hatja át az emlékező interjúkat. Antall József 
valóban bátor ember volt, de nem „barikádharcos” alkat, ahogy baráti beszélgetéseken em-
lítette. Nem kedvelte az enerváltakat, a hallgatásba süppedőket, mindig megtalálta a módját, 
hogy nézeteit megmondja, bármilyen vitában kifejtse. Kitűnő történész volt, foglalkozott a 
neoabszolutizmus, a kiegyezés korával, főleg a polgári magyar állam kialakítása foglalkoz-
tatta. Ezért is mélyült el az előbbi korszak egészségügyi politikájának elemzésében, nem 
csak a politikai kényszer vitte az orvostörténelem és annak múzeumügyének műveléséhez és 
kialakításához. (Erről külön kötet is készült, amit nem felesleges itt említeni.)

Több levél is foglalkozik az „apai múlt” ápolásával, az emigrációba kényszerült polgári 
politikusokkal és a rendszerváltoztatás után politikai szerephez jutott volt piarista diákokkal, 
barátokkal történő kapcsolattartással. A levelek – sok más kéziratos írásművel együtt – meg-
maradtak, Antall József szellemi örökségét képezik, nem tartalmaznak „titkokat”, e szöveg-
gyűjtemény csak tükre egy „magyar értelmiség” 20. századi életének.

(Tóth Eszter Zsófia: Ceruzavonások Antall József arcéléhez. Levelek és interjúk. /Veritas 
füzetek 9. kötete./ Budapest, 2018, Magyar Napló Kiadó, 180 p.)


