
1. Egy francia szociológus egyik esszéjében írja
le a néhány évtizeddel ezelõtti, alábbi esetet. A fi-
atalember pályaválasztásra készül, s liberális szel-
lemû pedagógus szülei és oktatói önálló döntésre
biztatják. A fiatalember meghozza a döntést, mû-
szaki képzést választ, a katonai akadémiára megy
tanulni. Ám itt hamarosan rájön, hogy a család és
az iskola által preferált humánus és szellemi érté-
kek hiányoznak a technika és a katonai fegyelem
világából. Visszatér, s szülei nyomdokain humán-
értelmiségi pályára lép. Szülei elálmodták, ellop-
ták elõle jövõjét – mondja a szerzõ.1 Ha ebbõl a né-
zõpontból gondoljuk újra az „apáról fiúra” metafo-
rával azonosított társadalmakat, a generációs vi-
szonyok sajátos fényben jelennek meg. A szülõk a
családban nyújtott nevelés, a hagyományokba va-
ló belenevelés, a személyes példamutatás, de az
élet és a munka feltételét képezõ ingatlanok (ház,
föld) megszerzése, a szakmai tudás átadása által
döntõen korlátozták a választás lehetõségét. Másik
oldalról, a gyermekek a pályán való elhelyezke-
désben elvárták, készségesen elfogadták a szülõk
gondoskodását. Ebben a helyzetben kétszeresen
torznak tûnik fel a generációk közötti viszony: a
szülõk – tudatosan vagy öntudatlanul – elorozzák
gyermekeiktõl a választás lehetõségét; a gyerme-
kek – gyakran türelmetlenül várva – szüleik öröké-
be lépnek. Ezt a generációk közötti kölcsönös füg-
gõséget borította fel a 20. század. Az életpályák a
20. század során nagymértékben differenciálódtak
és individualizálódtak.   

Romániában a 20. század eseményei jelentõ-
sen kihatottak a pályaválasztási stratégiákra. Az
individuális és tradicionális opciók mellett meg-22
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határozó szerepet játszottak a tömegek sorsát megszabó világháborúk, a kisebbségi
sorsot befolyásoló politikai döntések, a kollektív bûnösség elvét alkalmazó törvényes
rendelkezések. Mind az egyéni opciók, mind a körülmények által az egyénre kénysz-
erített életpálya-stratégiák változatos, fordulatokban gazdag, elõreláthatatlan kime-
netelû életpályákat eredményeztek. Az életpálya-választás terén tapasztalható látvá-
nyos változások a következõk: az elsõgenerációs szakmai orientációk számának nö-
vekedése s ennek következtében a generációk közötti mentalitás-, életvitelbeli távo-
lodás, új foglalkozási opciók eltömegesedése (ipari alkalmazott), a tömegeket érintõ
fordulópontok sorsesemény jellege (államosítás, kollektivizálás, emigráció), új élet-
tér választása (külföldre, városra való migrálás), a tömegeket mobilizáló események-
ben való részvétel (országépítés), az életpálya intézmények általi modellálása (törvé-
nyes keretek, iskolai oktatás). Az oktatási rendelkezések jelentõsen befolyásolták a
romániai magyar etnikum képzettségi szintjét és az ezzel összefüggõ pályaválasztá-
sát, életvitelét. A területmódosítások (országhatárok változása, települések sziszte-
matizálása) bizonyos régiókba koncentrálta a magyar ajkú lakosságot, majd a szisz-
tematikus többségi immigráció feloldotta a kisebbség koncentrációját. A kisebbségi
intézmények felszámolása az egyéni, gyakran hátrányos, bizonytalan kimenetelû
döntések meghozatalára kényszerítette a magánszemélyeket, törvényen kívülre he-
lyezte a kollektív kezdeményezéseket. A magántulajdontól való megfosztás a csalá-
don belül hagyományosnak számító gazdálkodási stratégiák feladását hozta magá-
val, megszüntette a romániai magyar társadalom foglalkozási hagyományait. A ma-
gántulajdon státusának megváltozása, a migráció kizárta az életpálya-stratégia ma-
gántulajdonra való építését. A földek, épületek és a különbözõ tárgyak a pragmati-
kus funkció helyett szimbolikus jelentéssel telítõdtek.

2. A történetmondásban s az erre reflektáló kutatások szemléletében, a történe-
tek kutatásában a 20. század során több alkalommal radikális paradigmaváltás kö-
vetkezett be. A hagyományos, személytelen narratívumok mellett a 20. században
eluralkodott a biografikus és az autobiografikus beszédmód, a történetmodás esz-
tétikai-szórakoztató funkciója mellett elõtérbe került a történet és a történetmodás
fatikus, identitásképzõ és -reprezentáló funkciója, a mesemondás hagyományos
habitusa mellett a változatos történetmondási stratégiák (pl. kimondás, elhallga-
tás, eltorzítás) jelentek és honosodtak meg. A 20. század eseményei jelentõs mér-
tékben megváltoztatták az élettörténet-stratégiákat is, valamint az élettörténetek
értékesítésének, használatának stratégiáit. A legjelentõsebbnek nevezhetõ változás
az, hogy a biografikus beszédmód esetenként egy adott helyzet (viszony), egyéni
és közösségi státus alátámasztását szolgálja. Az egyén története összekapcsolódik
egy politikai-ideológiai-gazdasági helyzet, egy intézmény, a személyi státus törté-
netével. A másik, jellegzetesen 20. századi narratív stratégia – az elõbbi eljárással
ellentétben – a kontraprezentikusan mûködõ történetek forgalmazása. Az utóbbi
kategóriába tartozó élettörténetek az egyénnek az adott helyzettel való szembenál-
lását, fenntartását fejezik ki. 

2.1. Az élettörténetek szerkesztésének egyik stratégiája a múlt, a jelent megelõzõ
személyes tapasztalatok exponálása vagy ennek elhallgatása. A longue durée érvé-
nyesítése, az erõszakosan felszámolt múlt történetekben való fenntartása kont-
raprezentikus eljárás, gyakoribb a méltatlan körülmények közé sodródott egyének
esetében (arisztokrácia, kisebbség). Ezzel szemben a múltat felszámoló hatalom, tár-
sadalmi konjunktúra a történetek elhallgatását írta elõ, s a történetmondást cenzúra
ellenõrzése alá helyezte. A múlttól való elszakadás (a róla való kényszerû vagy ön-
kéntes lemondás), akárcsak a múlt felvállalása (programszerû felemlegetése) a kü-
lönbözõ társadalmi státusokra érvényes adaptációs narratív stratégia. 2.2. A
biografikus történetek olykor ragaszkodnak a genealógiai hagyományokhoz, az
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egyén életét kinyújtják az elõdök és az utódok által megélt események irányába, a
család, a közösség folytonosságát hangsúlyozva (arisztokrata családtörténetek). Más-
kor a történetek az események elõzménytelen voltát húzzák alá (hadifoglyok törté-
nete). Közbülsõ kategóriaként említendõ az a történettípus, amely az elõdök és az
utódok életpályájában beállt gyökeres változást exponálja (kulákok beszámolói). 2.3.
A történetek egyik része az egyén, a család autonóm életstratégiájának szemlélteté-
sére a genealógiai történetet elhatárolja a történelemtõl. A történetek másik része a
személy, a nemzetség és a történelem összefonódását hangsúlyozza (a munkásmoz-
galmakban, a kollektivizálásban való aktív részvétel aktivistaként vagy áldozatként,
a háborúk, a kényszermunka, a migráció, a politikai üldözés megélése). 2.4. Az elté-
rõ társadalmi és ideológiai pozíció az esemény alternatív megjelenítését eredménye-
zi. Ilyen eltérõ narratív pozíció a kisebbségi/többségi, az eltérõ etnikus (román/ma-
gyar), a hatalmi/alárendelt, a földnélküli/kulák, a kommunista/antikommunista, az
elvándorló/helyben maradó személy pozíciója. 2.5. Az egyes történetek hátterében
összetett, az értékrendet implicit módon érvényesítõ általános narratívák húzódnak.
A történetek finalitása (az expozíció és kimenetel viszonya) szempontjából jellegze-
tes történettípusok a fogyatkozás-, hanyatlástörténetek (asszimiláció, migráció,
deprivatizáció), a fejlõdéstörténetek (országépítés), az értékváltozástól mentes törté-
netek (túléléstörténetek). Tematikai szempontból a 20. század biografikus története-
inek tipikus motívumai a migráció, ezen belül az amerikázás és a nyugat-európai
vendégmunka, a kisebbségi sérelmek, a strukturális (interetnikus, osztály- és ideoló-
giai) konfliktusok, a háborús élmények, a kuláksors, a diktatúra és a személyi kul-
tusz. 2.6. A külsõ referenciához való viszonyulás szempontjából a történetek a teljes
fikció és a dokumentum két szélsõ határa között helyezkednek el. A két pólus között
középúton foglal helyet a vallomás, amely egy idõben kapcsolatban van a fikcióval
és a dokumentummal. 2.7. Az autobiografikus beszédmód különbözõ narratívákkal
került affinitásba. Ezek: a történelem, a lokális történelem, a családtörténet, a fikció
(regény, film), a társadalomtörténet.

3. A 18. századtól gyakorivá, a 20. században pedig intenzívvé vált az
(auto)biografikus stratégiák használata. Egyik oldalon az (auto)biografikus beszéd-
mód, a biografikus történet eszközértéke nagyobb téthez jutott (állampolgárság
megõrzése/elvesztése/elnyerése, emigráció, az anyagi egzisztencia megingása/stabili-
zálása, anyagi és morális kárpótlás megszerzése, egy egyén kompromittálása vagy re-
habilitálása biográfiája alapján). E stratégiák különösen egy történeti fordulópont
után alakulnak ki, és egy korszakon belül vannak érvényben. Az 1950-es években a
származás exponálása vagy elhallgatása általános gyakorlattá vált. 3.1. Másik olda-
lon az (auto)biografikus beszédmód általánossá válása figyelhetõ meg, olykor egy-
szerû narratív beszélõi szándékkal magyarázhatóan, máskor intézményi elõírásnak
tulajdoníthatóan. Az intézmények az egyént biografikus narratívuma alapján kezd-
ték el megítélni, promoválni és büntetni. Az 1945-ban létrehívott CASBI, az Ellen-
séges Vagyonokat Kezelõ és Ellenõrzõ Intézet döntött a családi vagyonok sorsáról; a
187/1999-es román törvény elrendelte a Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Országos Ta-
nács létrehozását, a diktatúra áldozatainak és csatlósainak azonosítása végett; a kol-
lektivizált földek, az államosított javak 1989 utáni visszaszolgáltatása, a hadifoglyok,
a menekültek, a börtönviseltek morális és anyagi kárpótlása a személyes és a csalá-
di múlt narratív rekonstruálása alapján történt meg.

4. A 20. század során az (auto)biografikus regiszterek változása figyelhetõ meg. A
regiszterek a történetek és a történetmondás számára a nyilvánosság intézményei-
ként mûködnek, amelyek a társadalmi érintkezést, véleménycserét, a történetek tá-
rolását és forgalmazását teszik lehetõvé. 4.1. A családi emlékezet és kommunikáció
továbbra is megmarad a biografikus beszédmód primer, releváns kontextusának (a24
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családtagok, az elhunytak emlékének rituális megszerzése és a kommunikatív és kul-
turális emlékezetben való õrzése; gyászjelentések, sírfeliratok). 4.2. Emellett azon-
ban látványosan megnõ a lokális regiszterek és – 1989 után – a megemlékezési szer-
tartások szerepe. A településtörténetek, településmonográfiák a lokális közösség tag-
jainak számontartására, rehabilitálására vállalkoznak. Az épületek falán, a templo-
mokban elhelyezett emléktáblák, a köztereken felállított emlékoszlopok a két világ-
háború, a kulákosítás, a politikai rendszer áldozatainak állítottak emléket. A romá-
niai magyar társadalom körében az egyház jelentõs szerepet vállalt a világháborúk
és a politikai rendszerek áldozatai emlékének ápolásában. Szintén 1989 után több
állami és országos intézmény és szervezet kezdi el az állampolgárok múltjának fel-
tárását. 4.3. A 20. század során a szépirodalmi regiszterbe gyakran kerülnek be a kor-
szak reprezentatív biográfiai, az 1940–1950-es években a hiányzó, ideológiával átita-
tott szépirodalom import útján kerül az országba, majd az 1960-as években elkészül-
nek az országépítés hazai szépirodalmi narratívumai is. A 20. század második felé-
ben a reprezentatív biográfiák láthatóvá tételét egyre inkább a szociográfia vállalta
fel. 4.4. A 20. század elsõ felétõl kezdõdõen a média jelentõs szerepet töltött be a rep-
rezentatív biográfiák popularizálásában. 4.5. Az oktatás minden korszakban a tan-
anyag szervezési formájaként, a társadalomtörténeti eszmények modelljeként hasz-
nálta fel a biográfiát. A szocializmus sztálini korszakában, majd a személyi kultusz
idején a biografikus beszédmód ideológiai motívumok terjesztésének eszközévé vált.
1981-ben készült el Nicolae Ceauºescunak az oktatásban és a politikai képzésben
alapmûként használt biográfiája. 4.6. Az 1989-es változások után a társadalomtudo-
mányok (etnológia, antropológia) az életpályákra és élettörténetekre vonatkozó kuta-
tásokat kezdeményeztek. 4.7. Az intézmények által a reprezentatív történetekbõl
szervezett regiszterekkel párhuzamosan épültek ki a nyilvánosság alatti, az intézmé-
nyek, közéleti személyek tekintélyét megkérdõjelezõ történetek (pl. a diktatúra éve-
inek politikai viccei, a kisebbségi sérelmek narratívumai).

5. Az események szervezõdése, akárcsak az események narratív formában való
megjelenítése korszakhoz kötõdik. A korszak határát egy jelentõs politikai, társa-
dalom- és gazdaságtörténeti fordulópont képezi. A korszak mint intézmény az idõ-
höz való viszonyulás mentális, kognitív és szociális habitusaiból szervezõdik.
Egyik oldalról a társadalmi viselkedést, az életpálya-stratégiákat törvények, elõírá-
sok, szankciók és kompenzatorikus gyakorlatok szabályozzák. Másik oldalról az
életpálya tagolását az emlékezés, az életvezetési stratégiák rendszerezésének szán-
déka határozza meg. 

A korszak és ennek mentális megjelenítése, a korszaktudat egyaránt lehetõvé te-
szi az idõ tagolását, érzékelését és specifikumainak megjelenítését, reprezentálását.
A korábban említett példák azt hivatottak bizonyítani, hogy a korszakhatárok kijelö-
lését, a korszakok eseményekkel és szereplõkkel való benépesítését a különbözõ tár-
sadalmi csoportok közvetlen tapasztalatok és a hagyományok alapján végzik el (a há-
ború résztvevõinek, a kollektivizálással szembeszegülõ személyek számontartása). E
történeti narratívák révén az idõ, a múlt birtokbavétele, hozzáférhetõvé tétele, a múlt
benépesítése, az idõben való eligazodás történik meg. Továbbá a narratívák a törté-
nelemrõl szerzett személyes tapasztalatokat halmozzák fel, teszik felidézhetõvé, ve-
lük szembeni attitûdöket állandósítanak és terjesztenek. Ezzel magyarázhatóan a
történeti narratívumok a történeti fordulópontokat követõen kicserélõdnek, átértéke-
lõdnek, módosulnak, megváltoztatják státusukat.

A korszak, korszaktudat fogalmak több 20. századi társadalomtudományi életmû-
ben jelentek meg. Fernand Braudel a társadalomtörténeti folyamatok három eltérõ
dimenzióját különíti el. Ezek a hosszú idõtartam (longue durée), a középtávú idõ, a
konjunktúrák ideje, valamint a rövid idõtartam, az események ideje.2 A filozófus
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Odo Marquard a korszakot, korszaktudatot alapvetõ emberi igényként írta le.3 Az
utóbbi idõben jelentek meg azok az antropológiai megközelítések, amelyek a törté-
nelem birtokbavételét, láthatóvá tételét, a történelem kiállítását vizsgálják.4 Ezek az
értelmezések arról gyõznek meg, hogy az (auto)biográfiák az individuális életpálya
keretében teszik láthatóvá a politikai, gazdasági változások, a törvények és a rendel-
kezések, az intézményi reformok, az ideológiák következményeit. A történetek mö-
gött a változásokkal kapcsolatos élmények húzódnak meg.

A romániai magyarság emlékezetében a „hosszú huszadik század” során külön-
válik a háborúk kora (1914–1945), a trianoni döntéssel kezdõdõ „román világ”
(1919–), a második bécsi döntéssel kezdõdõ „kicsi magyar világ” (1940–1944), a kol-
lektivizálás kora (1945–1962), a kommunizmus idõszaka (1965–1989), valamint az
1989-es eseményeket követõ korszak. Ezek a korszakok a többségi román nemzet pe-
riodizációjában is megvannak. Megítélésük azonban eltérõ. A románság számára a
trianoni döntés az 1918. december 1-jei gyulafehérvári népgyûlés határozatainak, a
nemzeti népakarat európai elismerését jelenti. Ezzel szemben az Észak-Erdélyben
1940–1944 között reinstalálódó magyar közigazgatás a román lakosság emlékezeté-
ben a jogtipró intézkedések és a diszkriminációk sorát léptette életbe.

A korszakokon belül a történetek státusa és forgalmazása viszonylag stabil, kü-
lönbözõ individuális és csoportidentitásokkal és -érdekekkel van összefüggésben. A
korszakváltozások a narratívumok státusában, a történetmondási habitusban jelen-
tõs módosulásokat indítanak el.

6. A 20. században a biografikus/autobiografikus reprezentációk jelentõsége foko-
zatosan növekedett. A biográfia a társadalmi kommunikációban az értékrend szerve-
zésének és mûködtetésének keretévé vált. Egy lépéssel továbblépve a beszélõi és be-
fogadói pozíciókhoz érkezünk el. Innen tekintve a jelenségre a biografikus/autobi-
ografikus sémák és az ezekre épülõ szövegek interpretív habitusokként jelennek
meg.5 Azaz a történelmi, a társadalomtörténeti események és folyamatok a szemé-
lyes bevonódás, részvétel, családi, lokális tradíciók perspektívájából válnak látható-
vá. A személyes bevonódás, részvétel az egyén részérõl az események megtapaszta-
lását (alakítását, leküzdését, elszenvedését) jelenti, s ilyenképpen teljesítményként s
az azt megjelenítõ identitáskonstrukcióként mûködik. A biográfia és az autobiográ-
fia a társadalom és az intézmények részérõl az egyéni identitás receptálását, az
egyén megítélését teszi lehetõvé. 

7. A 20. századi események és állapotok számtalan eltérõ, személyes tapasztala-
tot és élményt termeltek. Ez után, ezen túl vetõdik fel az a kérdés, hogy a társada-
lom mihez kezd ezekkel a tapasztalatokkal és élményekkel. A felsorolt példák több
erõteljes irányba mutatnak. 

7.1. Egyik oldalon az válik láthatóvá, hogy az egyén szívesen forgalmazza törté-
netét. Az informális szféra mellett egyre többen keresik meg a nyilvánosság külön-
bözõ formáit. Annak a folyamatnak az újabb állomását kell látnunk ebben, amely a
társadalom iránti szimpátia kialakulásával, valamint az individuum önmaga általi
felértékelésével indult a 18. században.6 Az egyén élettörténeti keretben jeleníti meg
a történelemmel való találkozását, az intézményi, közösségi normarendszerhez való
igazodását, az elõdökkel, õsökkel való szolidarizálását vagy a tõlük való elhatároló-
dást. A személyes identitás kifejezését lehetõvé tevõ narratíva a szakirodalomban a
histoire à soi néven ismeretes.7 7.2. Ezzel párhuzamosan a 20. század során fokozó-
dó mértékben követhetjük nyomon a társadalom egyénre irányított figyelmének nö-
vekedését. A folyamatot a társadalomtörténeti irodalom a modern korból eredezteti.
A 18. századtól megnõ és hozzáférhetõvé válik, demokratizálódik a társadalom egye-
deire vonatkozó tudás. Ennek klasszikus formája a statisztika tudománya.8 Pierre
Nora szerint az autobiográfiát megelõzi az eposzokban megörökített biográfia, majd26
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a királyi udvarokban szervezett feudális emlékezet. Az elsõ két, centralizált, hivata-
los emlékezeti formával szemben az autobiográfia a demokratikus emlékezet.9 Az
egyén élete iránti érdeklõdést az motiválja, hogy az élettörténet, azaz a személyes
emlékezet láthatóvá teszi a társadalmi-történelmi-ideológiai struktúrák mûködését.
Azaz az autobiografikus emlékezet nem intézményesített és nem kumulatív emléke-
zet, s az intézményesített emlékezet alapját képezi.10 7.3. Az, ami a fenti áttekintés-
bõl nyilvánvalóvá lesz, ezzel ellentétes folyamat. Az állam az egyént élettörténete
alapján tartja számon és klasszifikálja. Az élettörténetbõl válik láthatóvá az állam
iránti lojalitás, a törvények és az ideálok tiszteletben tartása. A társadalom a specifi-
kus történetek alapján tartja számon a hadifoglyokat, a kulákokat, a pedagógusokat,
lelkészeket. Azonban természetesen nem csupán a személyes élmények megosztásá-
ról, a társadalom homogenizálódásáról van szó. Az autobiografikus beszédmód el-
kezdi a külön mentális és szimbolikus világok termelését. A kisebbségi sors traumá-
it, a Maniu-gárda kegyetlenkedéseit a szárazajtai, a gyantai, az egeresi atrocitások
narratív feldolgozásaival szemléltette. Az Ördögkúton, az Ippen sorra került megtor-
lások narratív feldolgozásai a román etnikum sérelmeit jelenítették meg. Ugyanan-
nak az eseménynek más-más narratív reprezentációja alkalmas a besúgó és a besú-
gott, az aktivista és a kulák társadalmi pozíciójának és mentalitásának kifejezésére.
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