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POLGÁRTÁRSAK A PEREMVIDÉKEN
Fábián Ernõ (1917–2000) 
és Gáll Ernõ (1934–2001)  

A „druszák”, amint Gáll, a két világháború közötti erdélyi magyar önismereti
hagyomány egyik újraélesztõje1 önmagát és tanítványát, Fábiánt, „a kortárs erdé-
lyi gondolat egyik legjelentõsebb alakját”2 emlegetni szokta, 1951-ben, a Bolyai
Tudományegyetem tanáraként és hallgatójaként kerültek kapcsolatba egymással.
A buchenwaldi haláltáborból megmenekült Gáll kevéssel Fábián diákévei elõtt
lett a Bolyai (1959–84 között a Babeº–Bolyai) filozófia-, szociológia- és
etikaelõadója, 1953–56-ban rektorhelyettese. Fábián a sepsiszentgyörgyi Székely
Mikó Kollégium végzettjeként került Kolozsvárra, ahol 1956-ban szerzett
filozófia–történelem szakos diplomát. 

Gáll, a Korunk fõszerkesztõje a hatalomból való részesedéstõl jutott el a dikta-
túrával való szembenállásig. Önrevízióját az erdélyi magyar gondolkodás elhallga-
tott értékeinek tudatosításával összekapcsolva a hagyomány folytonosságának
helyreállítását tûzte ki célul. Szociológiai és érzelmi tekintetben „peremszemélyi-
ségnek” tartotta magát, a Korunk értékközvetítésében éppúgy, mint erdélyi magyar
zsidó identitása vállalásában. 1958-ban, amikor elsõ magyar nyelvû kötete, A ro-
mániai polgári szociológia megjelent, Fábián a sepsiillyefalvi elemiben tanított.
Egyházi házassága miatt Lisznyóra helyezték, majd 1960-ban szülõvárosába,
Kovásznára került, ahol tíz évig a líceum igazgatójaként mûködött, nyugdíjazásá-
ig filozófiát és történelmet tanított. Az erõsen vidékies, alig nyolcezres székely kis-
városban a peremvidéken élt, a kutatás, a tudományos munka, a szellemi tájéko-
zódás lehetõségeitõl elzártan. A kolozsvári professzor, fõszerkesztõ, akadémikus a
romániai magyar szellemi-politikai elit tagjaként az erdélyi magyarság kulturális
fellegvárában, „Rómában” mûködött, a kiszolgáltatott vidéki tanár pedig a provin-
ciában, Ovidiusként Tomiban, még ha szerencsés volt is, mivel haza- és nem
„számûzöttként” a Regátba került, mint a késõbb végzettek. Elszigeteltségén az
sem változtatott, hogy 1968 után az újonnan létrehozott Kovászna megye elitjé-
hez, Király Károly elsõ titkár köréhez tartozott. 1969-ben Munkaérdemrendet ka-
pott, a városi párbizottság tagjaként a magyarság jogainak védelmében lépett fel.
Nagyszerû pedagógus volt, Király mégis leváltotta, mert „félrevezették”. Mindazon-
által úgy vélte, „A jó tájékozódáshoz fegyelem és rendszeresített idõbeosztás szük-
ségeltetik. Ehhez járul az anyagi áldozat. […] Jövedelmem jelentõs részét (néha 
a felét, vagy ennél is többet) szellemi termékek vásárlására fordítom. […] Több ta-
nulmányt kellene felmutatnom ahhoz, hogy az elégedettség érzését egyszer
megízleljem.”3

Kezdetben szociográfiai felméréseket készített, fõként azonban a nemzeti, ki-
sebbségi közösség társadalomelméleti megközelítése, az etnikai tudat szociológiá-
ja és az eszmetörténet foglalkoztatta, éppúgy, mint az önismereti hagyományra
összpontosító Gállt, aki méltó szellemi társra lelt benne. Folyamatos publikálásra
sarkallta, a Korunkban 1968 októberétõl 1982 novemberéig közölhette tanul-
mányait,4 1971-ben doktorandusza lett. Miközben Gállt Románia Szocialista Köz-
társaság Akadémiája levelezõ tagjának választották meg, Fábián egy lehallgatott90
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beszélgetésben „arról panaszkodik, hogy nem ír, de még nekifogni sem mer sem-
minek. Ha netán más országban élne, talán írna.”5 Hamarosan mégis napvilágot lá-
tott híressé vált Apáczai-könyve, melyben Comeniust idézte: „Elõbb mindent az
anyanyelven, csak azután más nyelveken. […] A bûnök között, amelyekbõl kifogy-
hatatlan az emberi természet, a legnagyobb az anyanyelv elvétele, olyan vétek,
amelyre nincs bocsánat.”6 Gáll a könyvet azzal köszönte meg, „nekem is jó adag
reményre volna szükségem, csak nem tudom, honnan meríthetném. Nagyon ké-
rem, ne hanyagolja el a doktorátust”, már csak azért sem, mert a mostani idõk „a
csendes, igényes elméleti munkára alkalmasak, ezeknek azonban késõbb megle-
het a gyakorlati haszna”.7 Fábián mégis „úgy eltûnt a zimankós télben, mint ama
szamár a ködben. Mi van? Semmilyen mozgás, semmilyen cikk, a tézis körül is
teljes a csönd. Térjen magához!”8 Kitavaszodott, mire megvallotta, „Orcám pirulá-
sát nem tudom elrejteni, ha arra gondolok, hogy mennyit ígértem az utazást, és
semmi sem lett belõle.”9

Hallgatása miatti szabadkozása ettõl kezdve visszatérõ motívuma lett levelei-
nek, mentségére elfoglaltságát, máskor „lustaságát és zaklatott közérzetét” hozta
fel.10 Gállt, akinek a szellemi véleménycsere folyamatossága lételeme volt, mind-
ez elkeserítette, mert kényelmességnek, érzéketlenségnek, a „kapcsolati kultúra
vidékiségének” tudta be. Szemrehányásában volt némi igazság, a hallgatás oka
mégsem ez, hanem Fábián óvatossága volt, amellett, hogy sem kedve, sem ideje
nem volt önmagát „adminisztrálni”. Amint a Limes-kört felidézve írta, a munka-
közösségrõl „még e Naplóban sem mertem írni, állandóan a Securitate beavatko-
zásától tartottam. Ezen az úton sem akartam adatokat szolgáltatni.”11 Bár neheztelt
érte, Gáll is tisztában volt vele, „miért nem vállalkoztam a rendszeres levelezésre.
Nem tartottam erkölcsileg elfogadhatónak, hogy magunkról a szerveknek informá-
ciókat szolgáltassunk.”12 A róla készült magyar állambiztonsági iratokból Ilia Mi-
hály megállapította: „Az 1982-es anyagban van egy nagy táblázat kapcsolataimról
itthon és külföldön. A romániai rubrikában az elsõ helyen Gáll Ernõ neve áll. Az-
tán Fábián Ernõ következik.”13

1977 õszén „Teljes erõvel dolgozom a disszertáción, a végleges felépítése is 
kialakult, más lesz, mint az eredeti forma. A vázlatát így véglegesítettem: Téma: 
A társadalmi struktúra dinamikája és az etnikai kapcsolatok (nyersen fordítva, ro-
mánul ünnepélyesebb); a.) a marxista társadalomstruktúra elmélete (arra összpon-
tosítok, hogy az etnikai közösségek is a struktúra részei); b.) a nemzetiség mint 
közösség, ontológiai és értékelméleti értelemben; c.) a nemzetiségi értéktudat és
érdek; d.) a romániai nemzetiségek a szocialista struktúra dinamikájában.”14 Gáll
azonban ismét szemére vetette: „Ön hallgat, lapul, s mióta külföldi [magyarorszá-
gi] útjáról visszatért, semmilyen életjelt nem adott Magáról. Ezt nehezményezem.
Bûnbocsánatot nyerhet viszont, ha két-három hét leforgása alatt a most készülõ
évkönyvünknek, amelynek témája életforma-városiasodás, egy részletet küld a ké-
szülõ tézisbõl. […] s ha már rászánja magát a levélírásra, tudni szeretném, mi van,
mi lesz és egyáltalán azzal a szerencsétlen doktorátussal?”15 1979 februárjában el-
készült értekezésérõl Fábián azt írta: „nagy tekintélyû államfõnk a tavasszal (má-
jus körül) egyik beszédében azt mondotta, hogy a társadalomtudományoknak nem
illusztrálniok, hanem elemezniök kell alkotó módon a társadalmunk, lehetõ leg-
jobb világunk jelenségeit. Mivel ez irányjelzõ és imperatívusz is, talán elfogadha-
tó, hogy a társadalmi struktúráról, ahogy azt illusztratíve nálunk értik, nem elég-
séges a makrostruktúra magyarázatához [!].” Gállék 1980. szeptemberi kovásznai
tartózkodásakor Fábián és társasága „rendkívül stimulálólag hatott rám. Igazán jó
érzés tudni, hogy vannak még rendes, okos és cselekedni kész emberek. Gondo-
lom, a disszertáció fordítása idejöveteléig elkészül, s a szöveg olyan jó lesz, hogy
a védést ki lehet tûzni.”16 Gáll 1981 nyarán úgy látta, „a Rád e tekintetben is jel-
lemzõ kissé lagymatag ritmussal és önadminisztrálás-képtelenséggel nagyon ne- mûhely
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hezen fog menni az egész. Muszáj erõszakot elkövetned magadon, s ha már annyi
energiát belefektettél a disszertáció elkészítésébe, nem szabad, hogy bürokratikus
nehézségekkel szembeni tehetetlenség miatt az elvégzett munka kárba vesszen.”17

Egy év múlva sokasodó viharfelhõk kezdték igazolni Gáll aggodalmait. „Ami-
kor 1971-ben megállapodtunk a témában, sõt még hosszú éveken át egészen az
utóbbi idõkig nem láttam különösebb akadályát az eredményes védésnek. Az
utóbbi félévben azonban olyan változások történtek, amelyek megkérdõjelezik a
sikeres kimenetelt. Nem kell részleteznem, milyen fejleményekre gondolok. […] a
rossz kedélyállapotot átérzem, magam sem dicsekedhetem sokkal derûsebb és bi-
zakodóbb lelkiállapottal. A fogódzók és a perspektívák bizonytalansága azonban
nem szabad, hogy leszerelõen, demoralizálóan hasson. Nem szabad ilyen olcsójá-
nosoknak lennünk, nem tehetjük meg azt a szívességet senkinek, hogy valaminõ
defetizmus hatása alatt letesszük a fegyvert. Már csak azért sem.”18 Gáll felkérte
Kallós Miklóst, a filozófia–szociológia tanszék vezetõjét, hogy „mint »kívülálló«
fél, de a széljárást kitûnõen érzékelõ ideológus olvassa el a disszertációt annak
megítélése érdekében, hogy a megváltozott összefüggések között van-e esélyünk a
sikerre. Azt hiszem, sõt tudom, a közelmúltban személyesen is volt alkalmad ta-
pasztalni [a] cikkeid, illetve témáid értelmezésében bekövetkezett változásokat.”19

A politikai széljárás azonban nemcsak megfordult, hanem el is söpörte a doktori
védést. Az értekezés elfogadását állítólag Elena Ceauºescu-idézetek betoldásához
kötötték, amire a szerzõ nem volt hajlandó.20

A tudatosság fokozatai kettõs fordulatot hozott a fiaskó miatt elcsüggedt Fábi-
án pályaalakulásában. Ismertebbé tette szerzõje nevét Magyarországon is, majd
miután visszavonatta a cenzúra, „magyarországi exportrendelése lévén, újra lek-
toráltatták. Ekkor került a szerzõ is azok listájára, akikrõl, illetve könyveikrõl nem
volt szabad írni”.21 A büntetõ intézkedés hivatalos oka a kommunista pártból har-
minc éve kizárt, megaláztatásába belehalt Gaál Gábor transzilvanizmus-
kritikájának bírálata volt, Fábián szerint ugyanis Gaál ítéletét elhomályosította a
„tiszta osztálytudat” dogmája.22 Nagyobb súllyal eshetett a latba annak kifejtése,
hogy „a mai romániai magyarságnak nincs autentikus identitásideológiája. A réte-
gek, nemzedékek, régiók a maguk módján és eszközeivel, némelykor esetlegesen
szerzik meg a szükséges információkat, légyen az történeti, kulturális vagy a jelen
helyzetre vonatkozó információ. Nincs olyan intézmény, amely az identitás kérdé-
seivel szakszerûen foglalkozna. A nem értelmiségi rétegeknél a spontaneitás do-
minál. Az identitás megvitatása szûk körökben kerül napirendre. Márpedig sza-
bad viták nélkül korszerû identitástudat nem alakulhat ki.”23 Értette az okát,
Gállnak mégis „rosszul esett, hogy egyetlen levelemre sem reagáltál. No mindegy,
remélhetõen túl vagy a nehezén. […] a körülmények valóban nem ösztönzõek, de
már a magunk, illetve a paroli becsülete miatt sem szabad úgy bedobni a törölkö-
zõt, hogy eleve minden kísérletrõl-próbálkozásról lemondunk.”24 Fábián ezzel kö-
szönte meg a biztatást: „rám fér a nyomasztó elszigeteltségben és a lehetõségektõl
való megfosztottságomban. Én is hiszem, hogy van »reményen túli remény«, és
vallom a camus-i erkölcsöt a nagy kiszolgáltatottságban. A nagy vállalkozások ko-
rának induló századunkban csak ez maradt nekünk.”25 A bizonytalan jövõ egyre
sötétebbnek bizonyult, többek között Gállnak a Korunk élérõl 1984. május végén
történt lemondatásával.26

Fábián új könyve, A példaadás erkölcse 1984. november elején jelent meg;
„Ilyen csodák is vannak. Megjegyzendõ, hogy ebben az évben a hetilapok és a fo-
lyóiratok legfelsõbb tilalomra egyetlen írásomat sem közölték.”27 Két hét múlva a
kötetet „felsõbb parancsra betiltották”, visszavonták a boltokból.28 A naplót köz-
ben „félhomályban írom. Nincs villany, mert energiatakarékosság címén minden
nap órákra elveszik a közvilágítást. […] Sötétség, hideg, élelmiszerhiány, rendõri
felügyelet, brutalitás.”29 S mindez éppen akkor, mikor úgy érezte, „most tudnék a92
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legtöbbet és talán legértelmesebben írni. Könyvet, tanulmányt, cikket. Része len-
ni a közéletnek. S éppen most vagyok abban akadályoztatva, könyvemet betiltot-
ták, másfél éve, hogy egyetlen újság vagy folyóirat sem közli írásaimat. […] Kizá-
rattam. Azért fáj, mert telik az idõ, vajon késõbb leszek-e ilyen erõben?”30 A Dacia
Kiadó közölte vele, Madách-monográfiája már „nem idõszerû, jobb, ha a munkát
abbahagyom”.31 A feleslegesség érzete mindinkább elkeserítette; „Itt vagyok ötven
év múltán, és soha nem tudtam igazából olyan feladatokat teljesíteni, melyek meg-
feleltek volna képességeimnek, elkötelezettségemnek és vágyaimnak. Amit el-
kezdtem, szétverték, megakadályozták, hogy legyen belõle valami. Megírom Ma-
dáchról a tanulmányt, és senkinek sem fog kelleni. Nemzedékek pusztulnak el,
mélyen képességeik és feladataik alatt.”32

1985 júniusában kapcsolódott be a Limes-körbe, amikor már „Nem volt más-
féle cselekvési mód, mint a rejtõzködés.”33 Találkozóikra Bukarestben, Brassóban
és Illyefalván került sor, hogy „minél kívülebb kerüljünk az intenzív megfigyelhe-
tõség határaitól”.34 Helyzetüket úgy ítélte meg, „Ahhoz, hogy a vegetatív létbõl a
cselekvõ, öntudatos lét szintjére tudjunk emelkedni, szükségünk van ideológiára,
és mivel 1919 után minõségileg valóban más helyzetbe kerültünk, olyan ideológi-
ára volt szükségünk, amely ezt a helyzetet kifejezte. A transzszilvanizmus, ame-
lyet épp ez a szükséglet hívott életre, nem jelentett elszakadást az összmagyarságtól.
De voltak és vannak olyan helyzetek egy etnikumon belül, amelyek szükségessé
tették és teszik egy differenciált ideológia kialakítását. Ezért tekintem én máig 
a transzilvanizmust a mi legértékesebb hagyományunknak.”35 A Limes-kör „disz-
szidens azonosságideológiának” nevezett elgondolását, lévén a történelem 
kiszámíthatatlan, a távoli jövõre nézve alkalmasnak vélte „a partnerség majdani
kikényszerítésére […]. Olyan fordulatok jöhetnek, amelyek készen kell, hogy talál-
janak, s akkor a cselekvõképesség nélkülözhetetlen.” A Securitate hamarosan vé-
get vetett mûködésüknek, lefoglalták irataikat, a tagokat „megfenyegették, amit ko-
molyan kellett venni, mert a »kabaré-totalitarizmus« az ország operett-színpadán
életveszélyesre is fordulhatott […]. Ezzel életünk talán egyik legizgalmasabb, de
legszebb (nem túlzás) tevékenysége befejezõdött.”36 A Limes miatt Gállt is elõvet-
te a Securitate.37

1985 õszén látott hozzá Görbe fából nem lesz egyenes címû, „a marxi-lenini ki-
sebbségpolitika elméletének és gyakorlatának színeváltozásait” elemzõ könyvéhez.38

Ötvenegyedik születésnapján „Fontosabb mûveim megírásával még tartozom. Be-
tiltásom is akadályoz, hogy elkészüljek velük. Olyan vagyok, mint a megkötözött,
az izmok még feszülnének, eszem is a helyén volna, ha engednék a cselekvést.”39

Gállék 1986 júniusában ismét Kovásznára mentek pihenni, „ami azért is jó lesz,
mert talán sikerül druszámmal a régi, jó kapcsolataink szálait újra felvenni. Úgy
látszik, javíthatatlan vagyok; nem akarok az emberekrõl lemondani.”40 Fábián 
a hetvenhez közeledõ Gállt „megsoványodott, elkeseredett, sértett embernek” lát-
ta, aki „azt hiszi, hogy mindenki elhagyta. A kisebbségi nyomorúság minden be-
tegsége megtalálható rajta.”41 Gáll szerint druszája „szépen fejlõdik, illetve tartja
magát mind szellemi, mind erkölcsi szempontból. Nem távolodott el tõlem, de
nem ismeri a kapcsolatok ápolását, és nem kíván levelezni, ami részben
érthetõ!!”42 Kiváló képességei, melyek „a transzilvanizmusról írt könyvében már
jelentkeztek (önálló, eredeti alkalmazása a modern társadalomtudományi kategó-
riáknak, önálló problémakeresés és -kezelés stb.), éretten érvényesülnek. Úgy ér-
zem, az a »tanítvány« õ (Balázs [Sándor] mellett), aki folytatja az én munkámat s
akivel – a kudarcba fulladt doktorátus után – valaminõ szellemi együttmûködést
lehetne kiépíteni.”43 1987-ben Kelet-európai írástudók és a nemzeti-nemzetiségi tö-
rekvések címû kötetét is azzal postázta, Fábiántól várja „a »staféta-feladatok« to-
vábbvitelét. […] Csakhogy mit tehetek én, akitõl több mint két éve semmit sem kö-
zölnek, teljesen likvidáltak a szellemi életbõl. Minden pillanatban rám szakadhat mûhely
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a fi zi kai meg hur co lás. Il lu zó ri kus a to vább vi tel. Nem le het foly tat ni. Be til tott a
sze rep lés. Nincs tovább.”44

1987 õszén Gáll sze rint még is „Te le van ter vek kel, fé lig kész, il let ve – saj nos –
el ve szett ta nul má nyok kal, ki tû nõ, sze re tet re mél tó em ber! Ki fej tet tem ne ki Bibó
ama té te lét, hogy a re ál po li ti ka kö ve tel mé nyei sze rint min den (szel le mi) moz gás -
te ret ki kell töl te ni, mert az adott hely zet ben még csak in tel lek tu á lis-er köl csi elõ -
je lû ál lás fog la lás ból, elem zés bõl stb. ké sõbb meg va ló sít ha tó dön té sek
születnek.”45 Fá bi án úgy lát ta, Gáll „Le tört és ked vét vesz tett em ber. Azért mun ká -
ra biz tat. Azt hi szi, hogy a szel le mi élet bõl nem sza bad ki vo nul ni, bár mennyi re is
cen zú ráz zák a cik ke ket. Csak ar ra nem gon dol, hogy sem le ges, sem mit mon dó szö -
ve gek is tá mo gat ják a ma guk mód ján a nem ze ti sé gi po li ti kát (be ke rí tõ és el pusz tí -
tó po li ti kát). Bi zo nyos sá gok ar ra, hogy a ma gyar ki sebb ség nek biz to sít va van nak a
jogaik.”46 Köz ben es tén ként vil lany nél kül ol vas ta Jasperst, „sö tét ben ülünk, vagy
pet ró le um lám pát gyúj tunk, ha van lám pa csõ, mert az üz let ben ezt sem árulnak”.47

A morbus minoritatis írat ta ve le azt a be jegy zé sét, mely sze rint Gáll „ki tud ja
meg mon da ni, há nyad szor, is mét meg ijedt. Meg ígér te, hogy fo lyó ira to kat és új sá -
go kat fog kül de ni, az ígé ret bõl sem mi sem lett. Most hal lom, hogy a kovásznai õsz ö-
lés után meg kér dez ték [a Securitatén], mi ért ta lál ko zott gya nús ala kok kal? (Nem
ne héz ki ta lál ni, hogy ki re gon dol tak.) Er re el hagy ta a bá tor sá ga. Mi tõl fél? Hogy
nem ad nak út le ve let és nem lóf rál hat Eu ró pá ban. Nem mon dom, ez is szem pont.
Az eti ka pro fesszo ra meg ijed. Furcsa.”48 Gáll azon ban még so ha sem érez te ennyi -
re „a marginalizáltságot […]. Tény leg »peremszemélyiség«-ként lé te zem, ám az a
funk ció, ame lyet eb bõl a lét bõl ve zet tem le, egy re in kább ön ál ta tás nak
bizonyul.”49 Az el ke se re dett Fá bi án azon ban rossz hi sze mû en ír ta le ró la: „el áraszt -
ja a ro mán saj tót. Mi rõl ír? Musil ºi Krleža – analiºtii »Kakaniei« (România Literarã
7. sz.), és egy részt kö zölt az ettersbergi töp ren gé se i bõl (Contemporanul). A Mo -
nar chia zak la tott sá gá ról és a zsi dók meg hur col ta tá sá ról. Mind két té ma és a mó di
is, ahogy azo kat el mond ja, a kur zus ide o ló gi á já val egy be esik. Köz vet ve (a mos -
ta ni han gu lat ban) ma gyar el le nes. Mind ezt azért te szi, hogy út le ve let kap jon.
Foly tat ni akar ja a hit köz ség pén zén eu ró pai ba ran go lá sa it. Ez is egy ada lék ko runk
»moráljához«.”50 Új fent el ma rasz tal ta, mi kor úgy ítél te, Gáll „is mét íz lés te len ke -
dik. A Contemporanul [1988.] 19-es szá ma Noi meditaþii despre Ettersberg cí mû
cik két köz li. Tar tal mat lan és tar tás nél kü li mel lé be szé lés. Mi szük ség er re? Kü lö -
nö sen egy het ve nen tú li okos em ber nek. […] az eti ka pro fesszo ra seg gen ül ve böl -
csel ke dik. […] Azt mon dot ta õsszel, hogy má jus ban Kovásznára jön pi hen ni. De
be gyul ladt, fél ve lünk ta lál koz ni. In kább ta nul sá go kat pré di kál az agyon be szélt
Ettersbergrõl.”51 Nem so ká ra még is „Meg jött Gáll Er nõ. Vá rat la nul és a tõ le meg szo -
kott vi ta kész ség gel, hogy leg alább ma gunk elõtt tisz táz zuk kö zös dol ga in kat. Hat -
hó na pos eu ró pai út ra ké szül. Elõt te nem árt a pi he nés. Hosszú vi tá kat foly tat tunk
és fo gunk foly tat ni. Er re szük ség is van. Leg alább ki zök kent az it te ni min den na -
pos meg szo kott ság ból és hangulatból.”52 Gáll is „vi szony lag jó ál la pot ban” ta lál ta
Fá bi ánt, „Gon dol ko zik, ol vas, sok min den van már kész, vagy fé lig kész ál la pot -
ban ná la. Fel tét le nül az ere de ti ség irá nyá ban el mél ke dik, ké pes új mó don a kér dé -
se ket meg kö ze lí te ni és új meg ol dá so kat ki dol goz ni. Vissza kell ke rül nie azon ban
a saj tó ba, nem le het, hogy ne kö zöl jön. Eb ben aka rok segíteni.”53 Fá bi án 1989 ta -
va szán azt ír ta ne ki, „Annyi ra izo lál tan élek, hogy a Csen des-óce án va la me lyik
szi ge tén is él het nék. […] a klasszi ku so kat kez dem új ra ol vas ni, mert köny vek hez,
fo lyó irat ok hoz nem jutok.”54

A dik ta tú ra bu ká sa után mind ket ten az ese mé nyek fõ sod rá ban ta lál ták ma gu -
kat. A puccs és a zsar nok ölés után ke vés sel még is mind két „pol gár társ”, a jobb ol -
da li (nem ze ti li be rá lis) és a bal ol da li (szo ci ál de mok ra ta li be rá lis) megint a pe rem -
re ke rült. Gállt ma gyar sá ga, zsi dó sá ga, „kom mu nis ta sá ga” mi att ér ték tá ma dá sok
ro má nok tól, ma gya rok tól egy aránt, Fá bi ánt az õr jön gõ ma gyar el le nes ség vet te cél -94
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keresztbe. A „forradalmi idõk” Gáll szerint sem kedveztek a levélírásnak; „Ha a ré-
gi világban a cenzúra miatt nem éltünk lehetõségeivel, most a nagy nyüzsgés, az
állandó feszültség, fáradság és a gyorsan változó helyzet akadályoz. […] De ne
mondjunk le az új körülmények között sem arról, hogy idõrõl idõre hírt adjunk
egymásnak.”55 Miközben Fábián az 1990. februári országos RMDSZ-értekezleten
„az önrendelkezés és az autonómia elveinek következetes érvényesítését és prog-
ramba foglalását” sürgette,56 Gáll tudomása szerint a Vasgárda Nagyváradon fel-
dúlta az egyik zsinagógát. „45 évvel a hitlerizmus bukása után, Ceauºescu halála
és rendszere összeomlása után ismét ezzel a létveszélyeztetettséggel kell
szembenéznem.”57 Fábián Sepsiszentgyörgyre hirdetett március 15-i ünnepi be-
széde elõtt betörték az ablakaikat. A gyûlés idején a Vatra Româneascã pogromot
rendezett Marosvásárhelyen, õ pedig Kovásznán estéként elment otthonról, mert
„a Vatra készülõdik bejönni. Én vagyok az elsõ számú célpont.”58

Az új magyar politikai elit létrejötte idején annak ellenére háttérbe szorult,
hogy számos városi, megyei, országos RMDSZ-tisztségbe választották meg,
Kézdivásárhelyen szenátornak jelölték. „Nem a feladatoktól félek, hanem a balká-
ni primitívségtõl. Nincs kivel tárgyalni. Így a szenátori kötelességeket nem lehet
teljesíteni.”59 Gállt meg sem hívták az RMDSZ 1990. áprilisi nagyváradi kong-
resszusára; „Ez a mellõzésnek, a semmibevevésnek olyan durva, sértõ formája,
hogy nincs szavam a kifejezésére. »Leírtak«, akik számára az elsõk között dolgoz-
tam ki a nemzetiségi kérdés elméleti alapvetését. A zsarnokuralom alatt nem 
lehettem tagja a Magyar Dolgozók Tanácsának, mert zsidó voltam, most milyen in-
dítékokból és fõként kik azok, akik – mondhatni – kiközösítettek?”60 Nemsokára
mégis visszatért Fábián doktorálására: „miért ne lehetne hic et nunc megvédeni
egy olyan doktori értekezést, amelynek még a témája is tabu alá esett? […] Az õsz
haj nem lehet ellenérv.”61 Régi tervét azonban Fábián „tárgytalannak és idõszerût-
lennek” ítélte. „Én már semmi sem akarok lenni. Legkevésbé doktor vagy más eh-
hez hasonló cifraság…”62 Gáll elvetette a kifogásokat, mert „A romániai magyar tu-
dományosságnak szüksége van magas kvalifikációjú szakemberekre”.63 Közben
jólesõen látta, druszája „egyre nagyobb ázsiónak örvend. Ezt teljes mértékben meg
is érdemli, én azonban azt tanácsoltam neki, hogy ne engedjen a vicinális politi-
zálgatás kísértésének, hanem minden erejét és idejét az elméleti munkára
összpontosítsa.”64 Õ maga többször panaszolta, hogy a vesztesek oldalára került,
amit „tudomásul kell venni kellõ sztoicizmussal és méltósággal. […] most én ke-
rültem be egy verembe, ahová egyéni teljesítményeim és érdemeim figyelmen kí-
vül hagyásával löktek. Át kell éreznem azoknak az embereknek a helyzetét, tudat-
és lelkivilágát, akiket – tudatlanul és elfogultan – annak idején én segítettem egy
másik verembe taszítani.”65 Nem tudni, melyikük csalódottsága lehetett mélyebb
és áthatóbb: a félreállított, keserûen rezignált Gállé vagy a mellõzött, indulatos,
küzdõ Fábiáné. 

Fábián hallgatása eközben azonban továbbra is „patogén tényezõként hat rám.
Egyszerûen nem értem, mi ez a bántó érdektelenség? Nem akarja liberális paroliját
egy ex-reformszocialistával való érintkezés, vagy éppen – horribile dictu – barátko-
zás szennyezõ hatásának kitenni?”66 Hetvenötödik születésnapján Fábián annyit 
közölt vele, „Magunkról nincs mit írjunk, legfeljebb annyit, hogy a visszaszerzett
földeken most már gazdálkodni (inkább: gazdálkodtatni) is illene.”67 Veress Dániel
üzenete, miszerint „Fábiánnal változatlanul »egy húron pendültök«, megnyugtatta
Gállt, hiszen „A Hétben megjelent írásainak rendszeres olvasásán kívül nincs közöt-
tünk semmilyen kapcsolat. Ez is sok keserûséget okozott hülye fejemnek. A napok-
ban csoda történt: felhívott, hogy adjak ajánlást a Soros-ösztöndíj[a]t megpályázó
kéréséhez, amit – természetesen – azonnal megcsináltam.”68

Valamennyire ismét közelebb kerültek egymáshoz, amikor 1994-ben megjelent
Gáll A nacionalizmus színeváltozásai és Fábián Az értelem keresése címû kötete.69 mûhely
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Utóbbinak kolozsvári bemutatóján Fábián „felszólalásában is aposztrofált, mond-
ván, hogy már húsz évvel ezelõtt arra buzdítottam, írjon a mi problémáinkról. […]
Ez is mutatja, hogy a trehányság, kommunikációs igénytelenség, alkati diszpozí-
ció miatti kapcsolathiányokat nem szabad dramatizálni és magunkban paranoiák-
ká táplálni.”70 Helyreállni látszó kapcsolatukban azonban új fordulat állt be. Fábi-
án Emelkedésbõl hanyatlás címû, az 1994-es magyarországi választások után írott
sajtóglosszája szerint „Németh László híres 1956-os cikkében, Emelkedõ nemzet,
arról az erkölcsi nagyságról írt, mely az egész világnak megmutatta, hogy a magyar
nép erkölcsileg mekkorát emelkedett”. E világtörténelmi eseményre Fábián szerint
emlékezni kell akkor is, amikor a nemzet „nem emelkedik, hanem hagyományait
megtagadva a hanyatlás tüneteit mutatja”. Ez történt a választásokon, mivel a
„pufajkáskodók” kerültek kormányra. „Ez nem emelkedés, hanem hanyatlás. […]
A romániai magyarságnak nincs szüksége semmiféle baloldaliasodásra.”71 Gáll
szerint „Így néz ki a nagy európai szellem liberalizmusa és toleranciája. Így nézek
ki én, a volt doktorandusszal, aki iránt mindig a legnagyobb lojalitással, jóakarat-
tal viseltettem.”72 1994 karácsonyán ezzel viszonozta Fábián sorait: „Még egyszer
és utoljára leírom: sajnálom, hogy kapcsolataink lényegében megszakadtak. Te
tudhatod csak ennek okát, én nem vagyok olyan Krõzus, hogy egy ilyen jó (még
ha ellentmondásos) szellemi-emberi viszonyról könnyen lemondjak.”73

A hatvanegy éves Fábián agyvérzésérõl a hetvennyolc éves Gáll, aki maga sem
volt már egészséges, 1995. szeptember végén szerzett tudomást. „Kár, hogy nem
vagyok vallásos, és nem imádkozhatok érte…”74 Veress Dániel 1996 júliusában azt
írta, sokszor kérte Fábiánt, „írja, ami benne régen ülepszik […] hagyja az aktuál-
politikai reagálásokat, melyeken érzett a felindultság, felhergeltség […] a napi dü-
hök, melyek ellen nem könnyû védekezni, is hozzájárulhattak az agyvérzéshez.”75

Veress azt is megtapasztalta, „miként állnak be az idõleges agyi rövidzárlatok. Vá-
ratlanul, hirtelen csapja át a beszédet, tele van sérelmekkel, fõleg sérelmekkel –
egyéniekkel – van tele; ezeket túldimenzionálja, látszik, hogy õrlik, mint a fát a
szú […]. A sértõdöttség, megbántottság-érzés, üldözöttség-fóbia, peremhelyzetbe
szorítottság tudata – mind megközelítési módozata a benne munkáló negatív
erõknek.”76 Termésébõl a következõ években mégis sok minden beérett: megjelent
Madách-monográfiája, Az élet értelme és Balogh Artúr Jogállam és kisebbség címû,
általa gondozott tanulmánykötete, publicisztikáját Egy polgártárs a kuckóból cím-
mel adta ki. 1999-ben szinte egy idõben látott napvilágot Gáll A felelõsség új ha-
tárai és Fábián A megmaradás parancsolatai címû kötete, a szerzõk azonban már
elkerülték egymást. Kölcsönös emberi-szellemi veszteségüket növelte az erdélyi
magyar kulturális elit nyolcvanas évekbeli megtizedelése; „Az erdélyi gondolko-
dási hagyományt sikerült szinte teljesen megsemmisíteni. Fábián Ernõ egyike
azoknak, akik írmagul maradtak.”77 1997 elején már „Egy remek elme foszlik szét
szemünk elõtt”.78

Gáll 2000. május 17-én, Fábián 2001. augusztus 15-én hunyt el. Gállt a kisebb-
ségtudomány világszerte ismert mûvelõjeként méltatták,79 Fábiánról Szász János
írta le: „Õ volt talán a legértelmesebb ember, akivel valaha is találkoztam. Az volt
az érzésem, állandóan kérdezi önmagát, és állandóan válaszol önmagának. Csak
most az utolsó kérdésére maradt adós a válasszal.”80 Szellemi örökségük megbe-
csülése hellyel-közzel méltónak mondható. Fábiánnak halála évében jelent meg
Görbe fából… címû munkája, elsõként a kovásznai Kõrösi Csoma Közmûvelõdési
Egyesület népfõiskolája vette fel a nevét. A Gáll-naplók 2003-ban, a Fábián-emlék-
könyv és A példaadás erkölcse másodszor 2004-ben látott napvilágot, 2007-ben ró-
la nevezték el a sepsiszentgyörgyi szociális-kulturális egyesületet. Gáll levelezését
2009-ben, Fábián naplóját 2010-ben adták ki, Eötvös-válogatása 2011-ben, Ma-
dách-könyve 2012-ben jelent meg újra. 2011 óta mellszobra áll Kovászna fõterén,
2013 óta az illyefalvi könyvtár is az õ nevét viseli. Gállnak nincs szobra, emlék-96
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táblája, életinterjúit 2017-ben adta ki a Korunk. Kapcsolatuk szétzilálódása 
a diktatúra egyik végzetes következménye, az ’56 utáni erdélyi magyar értelmi-
ségi lét meghatározója. Életmûvük 21. századi termékenyítõ hatása jószerével
észrevehetetlen. 

JEGYZETEK
1. Gáll Ernõ: Beszélgetések (1982–1999). Korunk–Komp-Press, Kvár, 2017. 7–12.
2. Bíró Béla: Fábián Ernõ korszerûsége. (Fábián Ernõ Naplójegyzetek 1980–1990 [a továbbiakban:
FEnapló] c. könyvérõl. Kriterion, Kvár, 2010.) Pro Minoritate 2011. 1. 185.
3. Értelmiségiek vidéken. Szellemi létformájuk: a lét szellemi formálása. A Hét szerkesztõségének kör-
kérdése. A Hét 1975. febr. 14. 2–3.
4. A Korunkban 32 közleménye jelent meg. Egyéb írásait A Hét, az Alföld, Európai Idõ, Életünk, Heli-
kon, Hitel, Honismeret, Igaz Szó, Magyar Kisebbség, Magyar Napló, Megyei Tükör (1990-tõl Három-
szék), Tanügyi Újság, Tiszatáj, Új Látóhatár és más lapok közölték.
5. 1974. szept. 16. Szurkos István: Amit nehéz kimondani. Szerzõi kiad. Bp.–Stockholm, 2018. 348.
6. Apáczai Csere János. Kismonográfia. Dacia, Kolozsvár-Napoca, 1975. 186.
7. Gáll Ernõ levele Fábián Ernõhöz. Kvár, 1976. jan. 19. In: Gáll Ernõ: Levelek 1949–2000 [GElev].
Korunk–Komp-Press–Napvilág, Kvár–Bp., 2009. A könyv CD-mellékletén (CD).
8. Gáll Ernõ levele Fábián Ernõhöz. Kolozsvár, 1976. márc. 3. Uo.
9. Fábián Ernõ levele Gáll Ernõhöz. Kovászna, 1977. márc. 17. Uo.
10. Fábián Ernõ levele Gáll Ernõhöz. Kovászna, 1986. okt. 12. Uo.
11. 1989. dec. 30. FEnapló 420.
12. 1985. dec. 28. Uo. 159.
13. Ilia Mihály levele Gáll Ernõhöz. Szeged, 1999. szept. 19. GElev CD.
14. Fábián Ernõ levele Gáll Ernõhöz. Kovászna, 1977. okt. 9. GElev 232. (217).
15. Gáll Ernõ levele Fábián Ernõhöz. Kolozsvár, 1978. okt. 21. GElev CD.
16. Gáll Ernõ levele Fábián Ernõhöz. Kolozsvár, 1980. okt. 8. Uo.
17. Gáll Ernõ levele Fábián Ernõhöz. Kolozsvár, 1981. jún. 4. Uo.
18. Gáll Ernõ levele Fábián Ernõhöz. Kolozsvár, 1982. júl. 12. Uo.
19. Gáll Ernõ levele Fábián Ernõhöz. Kolozsvár, 1982. okt. 1. Uo.
20. 1982. júl. 3. FEnapló 16.
21. Gáll Ernõ: Napló 1. 1977–1990 [a továbbiakban: GEnapló 1.]. Polis, Kvár, 2003. 423.
22. A tudatosság fokozatai. Kriterion, Buk., 1982. Századunk 65–68.
23. Nemzet, nemzeti kisebbség, önazonosság. Beke György beszélget Fábián Ernõvel. Forrás 1991. 9. 93.
24. Gáll Ernõ levele Fábián Ernõhöz. Kolozsvár, 1983. máj. 4. GElev 409. (424).
25. Fábián Ernõ levele Gáll Ernõhöz. Kovászna, 1983. máj. 7. Uo. 410. (425).
26. Gáll Ernõ levele Ioachim Mogához. Kolozsvár, 1984. márc. 28. Uo. 463. (461).
27. 1984. nov. 9. FEnapló 81.
28. 1984. nov. 22. Uo. 82.
29. 1984. dec. 13. Uo. 86.
30. 1985. febr. 3. Uo. 101.
31. 1985. jún. 17. Uo. 129. Az élet értelme. Tanulmány Madách filozófiájáról. Trisedes Press, Sepsi-
szentgyörgy, 1997. (2. kiad. Kriterion, Kvár, 2012.)
32. 1985. aug. 1. FEnapló 139.
33. Fábián Ernõ: A Limes – múlt és jelen idõben. In: Uõ: Egy polgártárs a kuckóból. Esszék, pamfletek.
Vál. Bogdán László. H–Press, Sepsiszentgyörgy, 1997. Kaláka Könyvek. 5.
34. Uo. 6–7.
35. Cs. Gyimesi Éva Helyzet és helyzettudat c. elõadásának vitája. Buk., 1986. nov. 10. Transzcendens
remény. A Limes-kör dokumentumai 1985–1989. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2004. 210.
36. Uo. 7, 9.
37. Domokos Géza: Apályban. Napló – ezerkilencszáznyolcvannyolc. Uo. 2004. 69.
38. Pro-Print – Bon Ami. Uo. 2001.
39. 1985. okt. 12. FEnapló 148.
40. Gáll Ernõ levele Ilia Mihályhoz. Kolozsvár, 1986. jún. 4. GElev 516. (520).
41. 1986. jún. 11. FEnapló 189.
42. 1986. jún. 12 GEnapló 1. 201–202.
43. 1986. jún. 26. Uo. 204–205.
44. 1987. júl. 2. FEnapló 251.
45. 1987. okt. 19. GEnapló 1. 277–278.
46. 1987. okt. 10. FEnapló 268.
47. 1987. okt. 25. Uo. 269.
48. 1988. febr. 5. Uo. 289–290. és GEnapló 1. 284–290.
49. Gáll Ernõ levele Szász Jánoshoz. Kolozsvár, 1988. febr. 10. GElev 550. (561).
50. 1988. febr. 29. FEnapló 293–294.
51. 1988. ápr. 28. Uo. 306.
52. 1988. jún. 18. Uo. 317.
53. 1988. jún. 18. GEnapló 1. 317.
54. Fábián Ernõ levele Gáll Ernõhöz. Kovászna, 1989. márc. 2. GElev CD. mûhely

97



55. Gáll Ernõ levele Fábián Ernõhöz. Kolozsvár, 1990. febr. 12. Uo.
56. 1990. febr. 23.  FEnapló 426.
57. 1990. febr. 25. GEnapló 1. 349.
58. 1990. márc. 20. FEnapló 430.
59. 1990. márc. 30. Uo. 432.
60. 1991. ápr. 19. GEnapló 1. 356.
61. Gáll Ernõ levele Fábián Ernõhöz. Kolozsvár, 1990. jún. 10. GElev CD.
62. Fábián Ernõ levele Gáll Ernõhöz. Kovászna, 1990. júl. 7. GElev 595–596. (602).
63. Gáll Ernõ levele Fábián Ernõhöz. Kolozsvár, 1990. szept. 2. GElev CD.
64.  Gáll Ernõ levele Veress Dánielhez. Kolozsvár, 1990. nov. 3. Uo.
65. 1991. aug. 17. Gáll Ernõ: Napló 2. 1990–2000 [a továbbiakban: GEnapló 2.]. Polis,  Kvár, 2003. 80.
66. Gáll Ernõ levele Veress Dánielhez. Kolozsvár, 1991. szept. 29. GElev CD.
67. Fábián Ernõ levele Gáll Ernõhöz. Kovászna, 1992. ápr. 26. Uo.
68. Gáll Ernõ levele Veress Dánielhez. Kolozsvár, 1993. nov. 1. Uo.
69. Literator, Nagyvárad, és Századvég, Bp., Pro Minoritate Könyvek.
70. 1994. ápr. 24. GEnapló 2. 267.
71. Háromszék, 1994. máj. 13. 1.
72. 1994. máj. 27. GEnapló 2. 272.
73. Gáll Ernõ levele Fábián Ernõhöz. Kolozsvár, 1994. dec. 29. GElev CD.
74. Gáll Ernõ levele Veress Dánielhez. Kolozsvár, 1995. szept. 30. Uo.
75. Veress Dániel levele Gáll Ernõhöz. Sepsiszentgyörgy, 1996. júl. 30. Uo.
76. Veress Dániel levele Gáll Ernõhöz. Sepsiszentgyörgy, 1996. szept. 20. Uo.
77. Egyed Péter: Egy könyv, és ami elõtte van. A Hét 1990. okt. 4. 9.
78. Veress Dánel levele Gáll Ernõhöz. Sepsiszentgyörgy, 1997. jan. 11. GElev CD.
79. Hovanyecz László: Gáll Ernõ halálára. Népszabadság 2000. máj. 19. 3.
80. Az utolsó oldal. Naplójegyzetek (1997–2003). Mentor, Marosvásárhely, 2004. 227.

2019/9




