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géért vállalt ugyan bizonyos kompromisszumokat, de az
irodalom politikai irányításának éberségét kijátszva olykor bizonyos irányítók „cinkos" összekacsintásától
kísérve - kereste és nemegyszer meg is találta a szinten
maradás, sőt a továbblépés lehetőségét.
Mindebből legalábbis két dolog következett: egyik felől
az, hogy az olvasóközönség szemében az irányítás éberségét kijátszó részekbe húzódott meg az érték, hiszen az
alkotásként szerves egészében másságot képviselő művek
már el sem jutottak a nyilvánosság elé (vagy nem itthon).
Másik felől az, hogy miközben a „direktben" közösségi
mondanivalót közvetítő müvekre az irodalom politikai
irányításának tiltása nehezedett, a hatalom megtűrte
(tudjuk, csak átmenetileg) azt a kortárs európai irodalomhoz felzárkózott irodalmi közlésmódot, amely egy modernebb írói eszköztárral, sokszorosan áttételesebben lényegében ugyancsak közösségi gondokat-életérzéseket fejezett
ki. Általánosító sarkitások helyett, mint például, hogy
„Tcöreinkben' a kisebbségi intézményekre láthatatlan
nyomást gyakorló 'magánzók' is cerberkedtek - hol egy
pofa sör mellett, hol intézményi folyosók nem éppen
atyafiságos légkörében"; hogy ha „valaki a szubjektum, az
individuum önmegvalósításának korlátait kezdte feszegetni
(s nem átallotta erkölcsileg-esztétikailag előtérbe helyezni
az egyén önmagához való viszonyát), akkor az már a
'kisebbségi közmegegyezés' tiltó gesztusával találkozhatott" - érdemes lenne tárgyszerűen megvizsgálni, hogyan
is működött a gyakorlatban az a mechanizmus, amelynek
résein például a Kereskényi Sándor által elemzett Egyed
Péter nemcsak költőként, prózaíróként vagy esszéíróként
lehetett jelen, de egyik - az utóbbi időben már többszörösen inkriminált - intézményünkben, annak közvetítésével
„az individuum önmegvalósításának korlátait" feszegető
költők, próza- és esszéírók egész sorát juttatta kötetnyilvánossághoz. Csak fel kell lapozni a konferencia
anyagát közzétevő kötetben Borcsa János előadását, s ott a
beszédes névsor: Méliusz Józseftől, Páskándi Gézától és
Szilágyi Domokostól Szőcs Gézáig, Markó Béláig, Visky
Andrásig és Kovács András Ferencig.
Teljesen elhibázott - mert a hetvenes-nyolcvanas évek
romániai magyar irodalmának a tényeivel ellenkező - a
beállítás, amely szerint ebben az irodalomban a
,képviselet- és szolgálat-ideológia" jegyében egyfajta
belső homogenizációs törekvés működött volna. Különben

azt Borcsa János is megállapítja, hogy a hetvenesnyolcvanas évek fordulóján „egy 'közösségközpontú' és
szolgálatelvű, illetve sematikus [!] irodalomképről
(költészeteszményről és gyakorlatról) egy személyiség- és
'szabadság-központú' (Cs. Gyímesi Éva kifejezése mindkettő), illetve létértelmező irodalomra történik meg az
átváltás..." (79). Hogy is állunk akkor a „védekező kollektivitás"-nak azzal a bizonyos „görcsé"-vel, amelynek
következtében „a különvélemény már-már közösségellenes bűnnek minősült" (Cs. Gyímesi Éva)?
Senki sem tagadja, hogy a diktatúra utolsó évtizedeiben
- tulajdonképpen erről a korszakról van szó - kritikai
életünkben nem igazán nyílt tér a különböző értékkategóriákra építő kritikusi nézetek nyilvános konfrontációjára.
Sőt a „tisztes középszer" sem került a maga helyére,
hanem ilyen-amolyan meggondolásokból megkapta a
dicséretet is, nemcsak a jóindulatú mellébeszélést. Mindez
azonban annak volt a következménye, hogy miközben a
hatalom „offenzívája" különös gonddal irányult arra, hogy
visszaszorítsa, majd végképp felszámolja a romániai
magyar szellemiségnek irodalmában testet öltő másságát,
miközben irodalmunk számára nemzetiségünk léte vagy
nemléte volt a tét, másodlagossá vált az, hogy maga a mű,
esztétikumában milyen értéket képvisel. A mű, mint
esztétikai univerzum által közvetíthető érték keretében
(igaz, olykor az esztétikum ellenében is) felértékelődött az
a „rejtőzködve védekező beheljes és cinkos nyelvhasználat" (Cs. Gyímesi Éva), amely író és közönsége (e közönség bizonyos, a hagyományos irodalmi kommunikációkhoz
kötöttebb része) számára az író időszerű mondanivalóját
közvetítette. Csakhogy a homogenizáció elsődleges
célpontjává lett kisebbségi magyar irodalom ebben a
helyzetben nem fenntartója volt „a kultúrát átjáró ideológiai ködnek", hanem áldozata.
Ideje lenne végre leegyszerűsített ellen-mítoszoktól
mentesen és a tényekből kiindulva (bármennyire is kényelmetlen ez azoknak, akik hivalkodva állítják szembe a
tényismeretet az értelmezéssel) hozzáfogni egy olyan
értékrendszer kimunkálásához és alkalmazásához, amely
egyszerre alkalmas arra, hogy napjaink irodalmának
termésében eligazítsa az olvasót, s ugyanakkor arra is,
hogy hiteles értékszempontok alapján eleget tegyen a
Kibédi Varga Árontól fentebb már idézett elvárásnak.
Dávid Gyula

Erudíció és értelmiségi felelősségtudat
Gáli Ernő: A nacionalizmus színeváltozásai. Literátor Könyvkiadó. Nagyvárad 1994. 216 lap
Az írástudók árulása című, 1928-ban közölt kiváló eszszéjében Babits Mihály Julién Bendának a Szellem újkori
eltévelyedését, nemtelen ügyek mellé szegődését ostorozó
nevezetes munkájához fűzvén aggodalmas-tűnődő megjegyzéseket, egyebek között megállapította, hogy a bölcsek
már régen rájöttek: a világ sorsa nem az ő vállaikon
nyugszik. A nemzetek jövője és a tömegek megélhetése így fogalmazott a költő - a Cselekedet embereinek - értsd:
a politikusoknak - a kezébe tétetett le, a Cselekedet
emberei pedig az Igazság ethoszával és az Erkölcs paran-

csaival nem sokat törődnek. Babits rezignált szavainak a
papírra vetése óta mintha mást se akart volna bizonyítani a
történelem, mint azt, hogy mily mélységesen igaza volt a
nagy poéta doctusnak. Noha a társadalomtudósok egy
része - őrizvén a XVIII. század szép illúzióit - még mindig
nemigen akaija belátni, az elfogulatlan szemlélet számára
immáron nyilvánvaló, hogy az emberek és embercsoportok
életét, valamint a közöttük fennálló kapcsolatokat nem
annyira a felvilágosult értelem, mint inkább a lelkek
mélyrétegeiből fölsistergő irracionalitás, illetve az elvakult
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érdek igazgatja. „A kötyő hiába vonít" - jajdult föl a
józanság világméretű omladozása közepette Radnóti
Miklós, mintegy félszázaddal ezelőtt, s hogy fájdalmasan
igazat szólott, annak sárgacsillagos megaláztatása és az
abdai agyonlövetése lett a legkézzelfoghatóbb bizonyítéka.
Nagyon keserves dolog tudni azt, hogy az ideológiaipolitikai hevületek ellenére kilátástalan az értelem minden
jószándékú erőfeszítése, de még keservesebb dolog lenne
az, ha kudarcra kárhoztatottsága miatt a ráció föladná az
önmagába vetett hitet. Bármennyire tisztában legyen is
azzal, hogy a hatalom hullámlovasait és a tömegindulatok
konkvisztádorait nem érdekli se a moralitás, se az intellektualitás szava, a maga eredendő hivatásához hű írástudónak kötelessége újra meg újra kiállani a porondra s riadoztatni a bajban. Vállalnia, ezerszer, ha muszáj, a heroikus
pesszimizmus - igenis, van ilyen! - attitűdjét.
A nacionalizmus íúriái ellen folytatott küzdelemben amely, íme, századunk alkonyán Közép-Kelet-Európában
ismét elháríthatatlan kötelességévé lett az igaz értelmiségnek - kiváltképpen szükség van arra a szellemi-lelki
krédóra, amely a tisztánlátás szkepszisét szilárd helytállássá, a sziszüphoszi sziklagörgetés gyötrelmét az állandó
újrakezdés konokságává képes változtatni. Az 1989-es
politikai földindulást követően, részint az addig is garázdálkodó pártállami nacionalizmusok folytatásaképpen
csaknem egész Kelet-Európát maguk alá gyűrték az
etnikai ellenségeskedések. Manapság a Lajtától keletre,
különösen a Balkánon és a Kárpátok térségében, mindenfelé ordas nemzeti indulatok villogtatják a dühüket. A
józan értelem, mint kivert kutya, riadtan cselleng az
együttélő népek egymásra találását hirdető ökumenikus
ideológiák romjai között. J
A politikai paroxizmus tombolásával az elméleti vizsgálódás hideg-szép nyugalmát, a társadalmi égbolt elbomlásával az erkölcs imperatívuszait szembesarkító értelmiségi
felelősségtudat megnyilvánulását véljük fölfedezni Gáli
Emő nemrégen megjelent új könyvében. A nagyváradi
Literátor Kiadó gondozásában közrebocsátott munka a
szerzőnek a nemzetelmélet, a kisebbségszociológia és az
eszmetörténet határterületén folytatott, mintegy negyedszázaddal ezelőtt elkezdett kutatásaiba nyújt újabb
betekintést Egyszersmind arról a nagy kihívásról is tanúskodik, amellyel a sovinizmus buzgárainak hirtelenváratlan felszínre törése folytán 1989 után Közép-KeletEurópában nemcsak a szó szűkebb értelmében vett társadalomtudomány, hanem általában az intellektuális tisztesség is szembekerült.
Gáli Ernő lényegében a mostani kötetével is azon az
úton halad, amelyre a Tegnapi és mai önismeret (1975)
című könyvével lépett, s amelynek horhosoktól szabdalt
kaptatóján eleddig a Kelet-európai írástudók és a nemzeti-nemzetiségi törekvések című, 1987-es tanulmánygyűjteményével jutott a legmagasabbra. A tematikai tájékozódása tehát immár tiszteletre méltóan hosszú idő óta nem
változott, de jórészt koncepcionális tekintetben és
módszertani téren is az iménti munkái révén kijelölt
csapást járja. Akárcsak azokra, e mostani munkájára is
alapvetően az a megközelítésmód jellemző, amelyet a
rosszindulat alkalmasint az „egyfelől...másfelől" hol ide,
hol oda sikló „dialektikájaként" jellemezne, mi azonban
inkább a körültekintő intellektuális komolyság, a kollíziós
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viszonyokra rendkívül érzékeny, a dolgokat színükről és
visszájukról egyként látni akaró analitikus szellem kifejeződéseképpen értékeljük. A nacionalizmus színeváltozásai esetén még a vele kapcsolatban fölróható legfőbb
hibát, sőt még azt a körülményt is, hogy a hiba - tudniillik
a szakirodalmat vizsgáló erudíció nagymérvű túltengése a
gondolkodást nekilendítő reveláció kárára - egyszersmind
becses erényként is fölfogható, maradéktalanul megtaláljuk Gáli Ernő korábbi munkáiban. Ebben is, miként
azokban, a tisztességes számtartó kötelességérzetével vesz
a szerző leltárba csaknem mindent, amit az utóbbi években-évtizedekben minálunk vagy máshol, túl az
Óperencián a nemzetiségi problematikára és a nacionalizmusra vonatkozólag írtak. Korántsem válogatás nélkül
ugyan, de már-már ömlesztve zúdítja az olvasó elé a honi
és idegen, a jelentős és kevésbé jelentős, a kelet-európai
etnikai bonyodalmakat tökéletesen értő és az azokra
teljesen botfülű szerzők ilyen-olyan alkotásait, ám a maga
álláspontját a legtöbbször csak a lajstromba vett szakmunkák egyik vagy másik következtetéséhez fűzött megjegyzései révén jelzi.
A Gáli Ernő korábbi munkáival való tartalmi, szemléletbeli és módszertani összecsengése ellenére azonban, A
nacionalizmus színeváltozásai legalább két vonatkozásban számottevően újat hoz, s ez, nézetünk szerint, bőven
elég ahhoz, hogy a kötetet a hazai magyar tudományosság
jelentős megvalósításai közé soroljuk. Mindenekelőtt az a
kusza politikai közeg, kétségekkel és várakozásokkal
csordultig telt történelmi helyzet és feszültségektől terhes
társadalompszichológiai állapot kölcsönöz a kötetnek
újszerűséget, amelyben az megszületett. Manapság egy
ilyen munkát - elméleti hozadékainak fölbecsülésén
túlmenően - közügyi állásfoglalásként is minősíteni lehet.
A sovinizmus jelenkori döbbenetes fölgeijedése, a nemzeti
intolerancia mai nagy fölsárgállása közepette, Gáli Ernőnek a nacionalizmus természetrajzát, társadalmi-történelmi
gyökérzetét, szerkezeti bonyolultságát és funkcionális
többarcúságát illető elemzései még akkor is sajátos nyomatékot kapnak, amikor esetleg általánosan ismert dolgokról
szólnak, s az eszmefuttatásai még akkor is újszerűen
hatnak, amikor untig ismételt társadalomelméleti fölismerések körül forognak.
„Értelmemmel pesszimista, akaratommal optimista vagyok" - mondotta egykoron egy olyan közéleti férfiú és
politikai gondolkodó, akit pályájának egyik korábbi szakaszában, nem is olyan régen - a neomarxizmus szellemi
árterületén időzvén - Gáli Ernő példaképének tekintett:
Antonio Gramsoi. Ha A nacionalizmus színeváltozásait
közügyi állásfoglalásként vesszük szemügyre, kétségkívül
hasonló magatartásbeli dichotomiát olvashatunk ki belőle.
Egyként ott van Gáli Ernő kötetében az az ember, aki ma
már sejti - s meglehet, szomorú is miatta - , hogy a világ
megválthatatlan, s ott van az az értelmiségi, aki mindazonáltal nem hajlandó föladni a jövőbe vetett bizodalmát: a
megválthatóság reményét Tudja, mert tudnia kell, hisz
élete primér tapasztalatai tanították meg rá, s tanítják ma is
folytonosan, hogy a nacionalizmust se magasröptű bölcseleti fejtegetésekkel, se tárgyszerű tudományos analízisekkel meglakályosítani nem lehet Ám azt is tudja, hogy a
Szellemnek a tények előtt, ha ez utóbbiak csalárd módon
pártot ütnek ellene, meghajolnia nem szabad.
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Igaztalanok lennénk Gáli Ernővel szemben, ha úgy vélekednénk a mostani munkájáról, hogy újszerű tartalmait
kizárólag csak kívülről, napjaink áldatlan társadalmi és
történelmi feltételeitől kapja. A kontextuális újszerűségénél nem kevésbé fontos a méltatott munka belső becse
sem. Bár a kötet egymástól független, a lábukon önmagukban is szilárdan megálló tanulmányokból tevődik
össze, egy szintetikus jellegű tudományos mű körvonalai
sej lenek elő belőle. Annak az összefoglaló, a nemzet és a

nacionalizmus kérdéskörét sokrétűen megvilágító elméleti
kompendiumnak az ígérete ölt itt fölöttébb határozott
formát, amelynek megalkotását már évek óta váija Gáli
Emőtől a szakmai közvélemény. Meggyőződésünk szerint
ez az elméleti kompendium, ha majd elkészül, annál
jelentősebb lesz, minél sikeresebben fogja revelációvá
változtatni a bele épített szerzői erudíciót.
Nagy György

Metamorphosis Transylvaniae
Hitel Erdélyi Szemle. Csíkszereda 1994. 1 (január-február), 2 (március-április), 3-4 (május-augusztus)
A címet meggondoltan választottam; semmiképpen sem
politikai értelmezés szerint, mert akkor könnyen társítható
lehetne Apor Péter egykori programhirdető könyvcímével.
Koszta Nagy István „laptulajdonos és szerkesztő" Csíkszeredában megjelenő Hiteléről van szó. Ő munkatársaival
kisebbfajta metamorphosisra vállalkozik: a honi társadalomkutatásba akar olyan nóvumot bevinni, amely nélkül
nemzeti (nemzetiségi) önismeret nem lehetséges, s a
politikai cselekvésnek is eligazítója lehet.
Eddig mindössze négy száma jelent meg, de az ezekben
közölt írások és a dokumentumok máris feljogosítanak a
véleménymondásra. A szándékról az első számban az
olvasókhoz címzett sorok is elárulják, hogy „az akkori és
mindenkori erdélyi fiatal magyarság és Széchenyi István
nemzetépítő cselekvésre ősztökélő hitével indítjuk újra az
1936-ban útjára bocsátott új Hitelt Gondolatnyit sem
változtatva annak programadó szándékain." Ha jól értem,
az új Hitel a réginek hagyományait igyekszik folytatni: a
helyzetfeltáró önismereti munkát eszköznek tekinti a
társadalomépítő program részkérdéseinek kidolgozásához.
De nem szándékoznak megelégedni a pusztán tudományos
vizsgálódásokkal, hanem mozgalmat is kívánnak indítani,
önismereti munkatáborokat, módszertani nyári táborokat
szervezni, ahol fiataljaink elsajátíthatják a társadalomismereti kutatások módszereit, a felvevő számbavétel munkáját
tanulva, dolgozva elvégezhetik.
A négy első számot figyelmesen végigolvasva reménynyel tekinthetünk az új Hitel jövője felé. Nemcsak azért,
mert napjank szűkös világában minden valamennyire
ígéretes próbálkozásnak - legyen folyóirat, könyv, társaság
- örvendezni kell. Ez a minimum. Ha csak ennyi volna az
érdem, nem kellene róla írni. Viszont a Hitel, ha így
szerkesztik és írják a munkájába bekapcsolódó szerzők, új
színe lesz az erdélyi társadalomkutatásnak és rajta keresztül nemzetiségi kultúránknak Ez nem megalapozatlan
lelkesedés, melyet az alkalom emel ünnepélyes hangulatúvá, hanem a helyzet tárgyilagos számbavétele.
Eddig-is volt mifelénk társadalomkutatás, de jórészt alkalomszerű, innen-onnan összeszedett szövegrészekkel,
idézetekkel, hivatkozásokkal „korszerűsítve"; csak ritka
esetben alapozódott a modern szociológiai kutatások
módszereinek alkalmazására, a társadalmi folyamatokra.
Ennek a kívánalomnak a Korunk sem tudott megfelelni.
Sok szó hangzott el a nemzetiségi önismeretről, de azok
jórészt a spekulációk alkalmazásával kerekedtek tabuszerű
intelmekké.

Egész erdélyi nemzetiségi kultúránkból hiányzik az önismeret mélysége, mert e testről - a nemzetiség helyzetéről
- nincsenek megbízható tudományos ismereteink Elsőrendűen a jelent vizsgáló társadalomkutatásokra gondolok,
márpedig a test helyzetének ismerete nélkül az önismeret
sem lehet megalapozott, s a cselekvés - a politikát is ide
értve - szintén elkerülhetetlenül nem mindig helyes irányú
ösvényekre csángálhat. A nemzetiségi politikát bárhol a
világon - ez nincs égtájakhoz kötve - mindig fenyegeti a
hűbelebalázskodás és a donquijoteizmus szélmalomharca.
Ebben az összefüggésben a Hitel vállalkozása, ha programját maradéktalanul és következetesen teljesíti, erdélyi
nemzetiségi kultúránk hasznára lehet.
A Hitel első száma tartalmas kerekasztal-beszélgetést
közöl a romániai magyar társadalomkutatás mai helyzetéről. Részletes ismertetése nem lehet feladatunk, csupán
Biró A. Zoltán egy félmondatát ragadom ki: „Tulajdonképpen egy úgynevezett romániai magyar tudománypolitikára volna szükség." Az EME keretében a legjobb kutatók
bevonásával a szükséges tudománypolitika alapelveit és
irányát a társadalomtudományokra is ki lehetne dolgozni.
A Hitel ésszerűen tagolódik: a Metamorphosis
Transylvaniae-rovat jórészt a politikai írásokat hozza, igaz,
ezek - legalábbis eddig - inkább reflexiók, mint tudományos értekezések Európai gondolatként Lengyel László
esszéje (Kelet-európai lélek európai mérlegen) a legjobb
írás, a politikai rovatban. A Hitel törzsanyagát alkotó
tanulmányok a legértékesebbek, ezekben érzem az említett
új hangot és tájékozódást. Dicséret illeti a szerkesztők azon
szándékát is, hogy mindenik számban dokumentumokat is
közölnek (melyek különben az érdeklődőknek hozzáférhetetlenek lennének), így az olvasó helyzetünkről árnyaltabb
és egységesebb képet tud kialakítani.
Az első szám a romániai magyar egyházak küzdelméről
közöl dokumentumot. Bemutatja a vallásügyi törvénytervezetet is, hogy az olvasók tudomást szerezzenek a romániai felekezetek által közös egyetértésben elkészített
előteijesztésről. A második szám a Szabadelvű Kör dokumentumait közli, a harmadik-negyedik pedig Vincze
Gábor összeállítását és tanulmányát a romániai földreformokról.
Természetesen teijedelmi okokból e rövidre fogott írásban nem térhetek ki mindenik tanulmány elemzésére, csak
azokra, melyeket fontosabbnak tekintek és van róluk
mondandóm.

