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Gereben Ferenc: „Most minden valamirevaló férfi nek itt a helye!” Egy első világ-
háborús családi dokumentumegyüttes vallomásai (1914–1918). Gondolat, Buda-

pest, 2017. 212 p.

Az első világháború centenáriuma nagy lökést adott a különböző kéziratos anya-
gok, frontnaplók, levelek, visszaemlékezések kiadásának. A szövegközlések válasz-
tott formája eltérő, de a legtöbb esetben a szerkesztők a korpusz változatlan közlé-
se mellett döntenek, melyet egy elő- vagy utószó kísér. A közreadásnak e formája 
mellett számos érv szól, ugyanakkor az olvasót az e módon közölt írások sokszor 
nem tudják kellőképpen megszólítani, a feltáratlan kontextusok pedig megnehezí-
tik a szövegben való tájékozódást. E szempontból örvendetes kivételt jelent Gere-
ben Ferenc kötete, mely a családi irattárban nemrég fellelt háborús levelezést adja 
közre. A korpusz érdekessége, hogy a történeti korszakon túl a szövegeket nem a 
feladó, hanem a címzett, Gereben Ferenc nagyanyjának személye kapcsolja össze. 

A fennmaradt levelezésből tizenkét fi atal katona háborús szerepvállalásának, va-
lamint a leveleket fogadó Kesztler Aranka életútjának részletei rajzolódnak ki előt-
tünk. A felbukkanó, majd időlegesen vagy végleg elhallgató levélszerzők nyomán 
különösen a háború első három évének megéléséről nyerhetünk képet. A szerző a 
levelek alapján, a különböző vizuális és levéltári források, a had- és makrotörténeti 
kiadványok, valamint a családtörténeti iratok és szóbeli közlések nyomán önálló 
narratívát állít fel. A szerző ezzel vállalja a válogatás kockázatát, amennyiben a le-
velek szövegét hosszabban vagy rövidebben idézi, de az anyagot teljes egészében 
feldolgozza, amennyiben minden egyes küldeményről – hosszabb-rövidebb ösz-
szefoglalásokon keresztül – képet ad az olvasónak. Ennek ellenére az olvasó többet 
kap, mintha a kötetben minden írás szerepelne: a szöveg jóval feszesebb, elmarad-
nak a kevésbé fontos, ismétlődő, klisészerű elemek, kidomborodnak az érdekessé-
gek, követhetőbbek a leveleken átívelő szálak. Ahelyett tehát, hogy dokumentációs 
értékű fényképet kapnánk a korról és a levélírókról, kontúrokkal megrajzolt port-
rékat láthatunk. Az arcvonások a fellelt dokumentumok mennyiségének és milyen-
ségének tükrében helyenként vázlatosabbak, bizonyos részletek elnagyoltak, míg 
mások egészen aprólékosan kidolgozottak. A szerző ugyanakkor minden esetben 
értően, néhol szimpátiába hajló empátiával idézi meg a múlt alakjait.

A szövegek alapján felrajzolható arcvonások mellett a kötetben fontos szerep jut 
a fennmaradt fényképeknek és a különböző tárgyakról, különösen levelezőlapok-
ról, érdemrendekről, jelvényekről készült felvételeknek. Más kiadványokkal szem-
ben, melyek e forrásokat nem feltétlenül tudják megszólaltatni, addig itt ezek a le-
velek nyomán felállított narratívába illeszkednek, kiegészítik a múlt szakadozottá 
vált szövetét. Ugyanezt a célt szolgálják a levéltári források, más visszaemlékezések, 
és a ritkábban beemelt szóbeli közlések, családtörténeti emlékek is.
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A kötet nyomán elsősorban a háború ábrázolásának, a tapasztalatok közlésének 
személyenként és időben változó modusairól, a levélírás gyakorlatairól, körülmé-
nyeiről, áttételesebben a háború egyes eseményeiről, a katonák és a foglyok kö-
rülményeiről nyerhetünk képet. Ezen összegzéssel ellentétben azonban a kötetben 
mindez egyéni szinten, az egyszerű általánosításoknak ellenállva, a felsejlő port-
rék kontextusában jelenik meg. Ugyanakkor az egyéni szubjektív nézőpontokat 
a szerző sok esetben ütközteti más szubjektív beszámolókkal vagy a hadtörténe-
ti munkák nagyobb léptékű, objektívabb látószögével. E két nézőpont vagy szint 
egymás mellé állítása ugyanakkor sosem a szövegek valósághorizontjának korri-
gálását szolgálja, a kronologikus tárgyalásmód ellenére a levelek elsősorban nem 
eseménytörténeti dokumentumokként, hanem mentalitástörténeti kontextusban 
tárulnak elénk. Vagyis a szerző a kötettel nem az események, de még nem is feltét-
lenül az események megélésének szintjét próbálja rekonstruálni, hanem ezek eltérő 
megjelenítésmódjainak értelmezésére fókuszál. A narratív szintek ütköztetése így 
elsősorban az önreprezentációnak, a nemek közötti viszonynak, valamint a férfi 
szerep- és viselkedéskészletnek a háború történeti, a polgárság társadalmi és a levél 
kommunikációs közegében való aktualizálódását és módosulását engedi láttatni. 

Gereben Ferenc egy megjelenésében, kialakításában is nagyon igényes, mini-
mális számú elütést vagy hibát tartalmazó kötetben tárja fel ezt a szövegvilágot.  
A világégés mindent felülíró és mindent elfedni látszó közegében emberi portrékat 
és életutakat, egy átalakuló társadalmi közeg képeit vetíti elénk. A könyv ezeken ke-
resztül nemcsak intellektuálisan, de érzelmileg is bevonja olvasóját. Együtt nyomo-
zunk levélíróink után, várjuk sorsuk jobbra fordulását, lelkesedve, olykor leselked-
ve, de változatlan érdeklődéseddel követjük történetüket, forgatjuk a könyv lapjait.
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