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Kí sér let a két vi lág há bo rú kö zöt ti po li ti kai
szo ci a li zá ció vizs gá la tá ra

Az is ko la és a csa lád ha tá sa a gye re kek múlt ké pé re1

A
MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ alatt is ko láz ta tott ge ne rá ció tag ja i nak po li ti kai szo -
ci a li zá ci ó já ra több for má ló erő volt ha tás sal. Ezek kö zül el ső ként az in téz -
mé nye sült ok ta tást kell meg em lí te ni, amely nek fon tos fel ada ta volt, hogy a 

ha ta lom hoz lo já lis ér ték ren det, tár sa da lom ké pet és ma ga tar tás min tá kat köz ve tít -
sen a fel nö vek vő nem ze dék ifjú tag jai felé.2 Az is ko lai ok ta tás iden ti tás for má ló
sze re pé nek si ke res sé ge nagy ban füg gött az ott hon ról ho zott mo rá lis, po li ti kai,
val lá si min ták tól. A po li ti kai ha ta lom mal szem be ni lo já lis vagy il lo já lis re ak ci ók -
nak meg ha tá ro zó sze re pük volt a csa lá don be lü li ér ték rend ben. Ugyan ak kor ha -
son ló an nagy je len tő ség gel bírt a gye rek sze mé lyes ta pasz ta lat vi lá ga is. Így az
is ko lá ba járó gye re kek nek mind az in téz mé nye sült ok ta tás ban, mind pe dig a csa -
lá di kö zeg ben ta pasz talt tól el té rő po li ti kai iden ti tá suk is ki ala kul ha tott.3 E ta nul -
mány egy hosszabb kéz irat első fe je ze te,4 amely ben a fő cím ben meg ne ve zett
prob lé ma kör vizs gá la tá ra tet tem kí sér le tet, je len dol go zat ban pe dig az al cím ben
jel zett prob lé ma kör re szán dé ko zom kon cent rál ni.5

A gye rek nap lók sa já tos sá ga i ról

Ta nul má nyom cél ja, hogy a po li ti kai szo ci a li zá ció át té te les fo lya ma tá nak rész le -
ges elem zé sét kí sé rel jem meg. Tu do má som sze rint a kér dés sel — leg alább is ezt a
ge ne rá ci ót vizs gál va — még nem fog lal koz tak, azon ban szá mos rész as pek tus ke -
rült már a ku ta tá sok fó ku szá ba.6 Je len írás ki fe je zet ten a Hor thy -kor szak vé gén
fel ser dült nem ze dé ket kí ván ja kö ze lebb ről vizs gál ni. En nek a meg kö tés nek el sőd -
le ges oka, hogy fel té te le zé sem sze rint vál ság szi tu á ci ó ban ér he tő tet ten leg in kább,
hogy a gye re kek mennyi re azo no sul tak azok kal a rep re zen tá ci ók kal, vi sel ke dés -
min ták kal, ame lye ket a po li ti kai ha ta lom igye ke zett kü lön fé le csa tor ná kon ke -
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1 A ta nul mány el ké szí té sé hez nyúj tott ta ná csa i ért, ész re vé te le i ért kü lön kö szö net tel tar to zom
Tóth Esz ter Zsó fi á nak.

2  PERCHERON, 1999a.
3  PERCHERON, 1999b. 
4  KUNT, 2008b.
5  En nek meg fe le lő en a gye re kek ön- és el len ség ké pé nek be mu ta tá sá ról, il let ve a po li ti kai szo ci -

a li zá ci ó ban fon tos sze re pet ját szó sze mé lyes ta pasz ta lat vi lá guk elem zé sé ről ter je del mi okok ból
kény te len va gyok le mon da ni.

6  A ha zai ku ta tá sok el ső sor ban a 1945 után szü le tett ge ne rá ci ók szo ci a li zá ci ó já ra irá nyul nak. E
vizs gá la tok ter mé sze te sen a Ká dár-kor szak ban kez dőd tek. KÉRI, 1987.; SZABÓ ILDIKÓ, 1991.; SZABÓ

ILDIKÓ, 2000. 



resz tül el jut tat ni hoz zá juk. Ta nul má nyom ban egy sa já tos pers pek tí vát nyúj tó
rit ka for rás cso port ra, a gye rek nap lók ra sze ret nék tá masz kod ni. Ezek ben a kö zel
egy ide jű fel jegy zé sek ben az is ko la – a má sod la gos szo ci a li zá ci ós kö zeg – ha tá sa
csak köz ve tett mó don ér he tő tet ten. En nek el le né re a po li ti kai szo ci a li zá ció főbb
ele mei e kút fők alap ján is jól ele mez he tő ek, de a tel jes fo lya mat vizs gá la tá ra nem
al kal ma sak. A gye rek nap ló vi szony lag őszin te kö zeg. Itt is van nak ugyan el vá rá -
sok az el be szé lő vel szem ben,7 de ál ta lá ban nin cse nek mes ter sé ges, a kül vi lág ál tal
kre ált kö ve tel mé nyek. Ezek a kút fők nem tu da to san tor zí tot tak, s leg több ször kí -
vül es nek a kül ső (pél dá ul a szü lői) vi lág kont roll ján. Ugyan ak kor el ső sor ban az
el sőd le ges szo ci a li zá ci ós kö zeg (a csa lád) ér ték rend je, meg nyil vá nu lá sai csa pód -
nak le ben nük. E for rás hasz ná la tá nak több elő nye van, fő leg ab ban az eset ben,
ami kor hosszabb idő sza kon ke resz tül ve ze tett nap ló kat vizs gá lunk. Így egyes vé -
le mé nyek vál to zá sát fo lya ma ta i ban tud juk ele mez ni, te hát nem egy sze ri min ta vé -
tel ről van szó, mint a kér dő íves vizs gá la tok nál vagy az egy sze ri in ter júk nál.
Más részt jól il luszt rál ják, hogy a po li ti kai szo ci a li zá ció nem ki zá ró lag a szer zett is -
me re tek re épít, ha nem sze re pet ját szik ben ne az ér zel mi vi szo nyu lás és a min ta-
kö ve tés is. 

A for rá sok ki vá lasz tá sá nál két kri té ri um esett dön tő je len tő ség gel lat ba: egy -
részt, hogy a fel jegy zé se ket a vi lág há bo rú alatt ves sék pa pír ra, más részt, hogy a
szer zők va ló ban gye re kek le gye nek a vizs gált idő szak ban. Ta nul má nyom ban csu -
pán há rom nap lót kí vá nok fel hasz nál ni. Csá szár Gyu la [1928]8 1942 már ci u sá ban,
ecséri Kánitz Lil la [1928] 1944 ja nu ár já ban,  Heyman Éva [1931] pe dig 1944 má ju -
sá ban kez dett nap lót ve zet ni.9 Gyu la és Lil la Bu da pes ten, míg Éva Nagy vá ra don
élt a vizs gált idő szak ban. A for rás fel tá rás so rán ugyan több gye rek nap ló is a lá tó -
te rem be ke rült, mi vel azon ban a fen tebb jel zett vizsgálati szempont tanulmá-
nyozására kevésbé alkalmasak, ezúttal nem használom fel őket. 

A gye re kek csa lá di hát te re

A for rá sok ból ki tű nik, hogy az egyes ese mé nyek hez fű ző dő kom men tá rok nagy -
ban függ tek a gye re kek ott ho ná ban ural ko dó ér ték rend től és vi lág kép től, ezért rö -
vi den vá zo lom a nap ló írók csa lá di hát te rét 

Az egé szen nap ja in kig nap lót ve ze tő Csá szár Gyu la len gyel szár ma zá sú, né -
met anya nyel vű, evan gé li kus anyá tól, il let ve ró mai ka to li kus, pin cér apá tól ere -
dez tet te ma gát.10 A fel jegy zé sei ta nú sá ga sze rint a negy ve nes évek első fe lé ben kis
bolt juk volt Bu da pes ten, ahol maga is többször segédkezett. 

Ecséri Kánitz Lil la föld bir tok kal ren del ke ző zsi dó nagy pol gá ri csa lád ból szár -
ma zott. Nagy ap ja, Kánitz De zső bank igaz ga tó ecséri elő név vel ka pott ne me si ran -
got I. Fe renc Jó zsef csá szár tól 1910-ben a mo nar chia be li gaz da ság fej lesz tő tevé-
kenysége el is me ré se ként. A csa lád a má so dik vi lág há bo rú után fel vet te az egy ko ri 
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7 LEJEUNE, 2003a. 210–225.
8 A szög le tes zá ró jel be tett év szám a gye re kek szü le té si évét je lö li.
9 Heyman Éva nap ló já ról tud nunk kell, hogy édes any ja, Zsolt Ág nes adta ki a má so dik vi lág há -

bo rú után, és meg szer keszt ve kö zöl te: ki egé szí té se ket, sti lisz ti kai ja ví tá so kat haj tott vég re ben ne. 
Mi vel azon ban az ere de ti szö veg vál to za tot nem is mer jük, ez út tal még is gye rek nap ló ként ke ze -
lem az anya got. A for rás hoz kö tő dő di lem mák ról bő veb ben KUNT, 2009a. 
10 Erre vo nat ko zó lag lásd Csá szár nap ló ja be ve ze té sé nek Én című fe je ze tét. 



ne me si elő ne vet.11 Lil la apja, ecséri Kánitz Lász ló tar ta lé kos őr nagy, az an gol–ma -
gyar bank volt cég ve ze tő je az első vi lág há bo rú ban hu szár őr na gyi ran got ért el, és
a fron ton ta nú sí tott vi téz sé gé ért szá mos ka to nai ki tün te tés ben ré sze sült.12

Ha son ló an so kat tu dunk Heyman Évá ról, aki egy nagy vá ra di neo lóg zsi dó
nagy pol gá ri csa lád ból szár ma zott. A vá ros első neo lóg fő rab bi ja Éva anyai déd ap -
ja, Rosenberg Sán dor volt.13 A nagy ap ja volt az, aki ne vét Rosenbergről Ráczra
ma gya ro sí tot ta, s róla kap ta ne vét a hí res Rácz Gyógy szer tár, ame lyet ő maga ve -
ze tett. A lá nyuk – szü lei egyet len gyer me ke ként – gyógy sze ré sze tet ta nult Ko lozs -
vá rott. Az épí tész Heyman Bé lá val kö tött első há zas sá gá ból szár ma zott a nap ló író
Éva. A frigy azon ban ha ma ro san vá lás sal vég ző dött, s Rácz Ág nes a pol gá ri ra di -
ká lis író hoz, Zsolt Bélához ment feleségül, akivel Budapesten élt, míg kislánya
Nagyváradon maradt.

Je len dol go zat ban azt vizs gá lom, hogy nap ló ik alap ján mi lyen ké pet al kot tak a
di á kok a rend szer tör té ne lem ok ta tá sá nak kulcs fon tos sá gú ele me i ről: a Ta nács köz -
tár sa ság ról és Hor thy Mik lós ról. A hi va ta los tör té ne lem ok ta tás ál lás pont ja meg le -
he tő sen egy ér tel mű mind az 1919-es ese mé nyek kel, mind pe dig a kor mány zó val
kap cso lat ban. Csá szár Gyu la a Köl csey Fe renc Gim ná zi um ta nu ló ja volt, ecséri
Kánitz Lil la a Ve res Pálné Gim ná zi um ba, Heyman  Éva pe dig va ló szí nű sít he tő en a
Nagy vá ra di Zsi dó Gimnázium ba14 járt. Bár más-más jel le gű in téz mé nye ket lá to gat -
tak, a kép, ame lyet az is ko lai ok ta tás ban a kor mány zó ról és a Ta nács köz tár sa ság ról
el kel lett sa já tí ta ni uk, a tör té ne lem tan köny vek alap ján el mé le ti leg egy sé ges volt.

A tan köny vek Ta nács köz tár sa ság- és Hor thy -ké pe 

A Hor thy -kor szak tan köny vei az első vi lág há bo rú el vesz té sét nem a ka to nai ve re -
ség gel, ha nem a há bo rús ki me rült ség gel ma gya ráz zák. Alá húz zák a hát or szág nél -
kü lö zé sét, az élel mi szer hi ányt és szem be ál lít ják az an tant fel sze relt sé gé vel: „Az an -
tant nak el len ben, kü lö nö sen az ame ri ka i ak be avat ko zá sa óta, bő ven volt min de ne.”15

A tan köny vek két fé le el len ség ké pet kü lön böz tet nek meg. Egy fe lől az an tant
ké me it és iz ga tó it, akik ré szint a köz pon ti ha tal mak né pei kö zött szí ta nak elé ge -
det len sé get, ré szint csök ken tik a ka to nák har ci mo rál ját.16 A kí vül ről ér ke ző el len -
sé gek mel lett szó esik bel ső po li ti kai el len sé gek ről is: a sza bad kő mű ve sek ről,
il let ve a szo ci ál de mok ra ták ról, „akik is ten te len ta na ik kal már év ti ze dek óra ron tot ták az 
er köl csö ket és val lá sos sá got, fel buj tot ták az itt ho ni la kos sá got.”17 A Monarchia hátor-
szágának csüggedését, nélkülözését egyértelműen a belső ellenségek rovására
írják.

A tan köny vek te hát a há bo rú el vesz té sét sok kal in kább ma gya ráz zák a hát or -
szág áru lá sá val, mint sem a ka to nai ve re ség gel, il le tő leg a front össze om lá sá val.
Eb ben a kon cep ci ó ban nem csak az előbb em lí tett bel ső po li ti kai el len sé gek nek
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11 ÚJVÁRI, 1929.209.; ECSÉ RI, 1995. 7. 
12 Ba lázs Ág nes: A pi ros bi cik li (egy fel vo ná sos szín da rab Ecséri Lil la és Heyman Éva nap ló ja nyo -
mán a holokauszt ál do za ta i nak em lé ké re, 2007.) hon lap ja
 [http://www.apirosbicikli.hu/pirbi/hatter/hattter.html]
13 HEYMAN, 1974. 10.
14 ZSOLT, 1948. 17.; HEYMAN, 1974. 17.
15 SZÜGYI TRAJTLER–GREINER, 1928. 99.
16 SZÜGYI TRAJTLER–GREINER, 1928. 99.
17 SZÜGYI TRAJTLER–GREINER, 1928. 99.



van kulcs sze re pük, ha nem az őszi ró zsás for ra da lom nak is: „A for ra da lom a négy és
fél éven át sok di cső sé get ara tó had se re get fel bom lasz tot ta […] Di a dal mas zász ló ink por ba
hul lot tak. Bár az el len ség fegy ver rel nem győ zött le, a há bo rút még is el vesz tet tük.”18„Az
iz ga tók és ha za áru lók ak na mun ká ja foly tán az 1918. év ben ki rob ban az ok tó be ri for ra da -
lom, mi nek kö vet kez té ben a had se reg tel je sen szét zül lött. Ezért tud ták el len sé ge ink ha zánk
két har ma dát oly könnyű szer rel meg száll ni.”19 „Had se re günk fel bom lott, ka to ná ink ha za -
özön löt tek a harc tér ről. Véd te len ha tá ra in kon pus ka lö vés nél kül jöt tek be az olá hok és szer -
bek.”20 A tan köny vek ez zel mind vé gig azt su gall ják, hogy amíg a Kár olyi-kor mány
nem ke rült ha ta lom ra, ad dig a ma gyar had se reg az or szág ere de ti ha tá ra it véd te, s
azt nem tör ték át el len sé ges csa pa tok. Va gyis a Kár olyi-kor mány ál tal el ren delt
had erő-fel osz la tás nak lett az tán a kö vet kez mé nye, hogy a ka to na ság fel ad ta a te -
rü le te ket, és azo kat a kör nye ző nem ze tek fog lal ták el. A leg gyak rab ban hasz ná la -
tos jel zők e kor mány ra vo nat ko zó an, hogy „fel for ga tó”, „ké pes ség és rá ter mett ség
nél kü li” stb. A tan köny vek te hát egy ér tel mű en a Kár olyi-kor mányt te szik fe le lős sé 
az or szág te rü le te i nek ide ge nek ál ta li meg szál lá sá ért, el fog la lá sá ért.21

A Hor thy -kor szak hi va ta los tör té nel mi dis kur zu sa leg mé lyeb ben a Ta nács köz -
tár sa sá got íté li el. Be szé des, hogy az egyik – osz tott ka to li kus ele mi nép is ko lák
szá má ra szánt, s már ko ráb ban is idé zett – tan könyv ben kü lön ki eme lik azt, hogy
a Ta nács köz tár sa ság ve ze tő je zsi dó volt. Ez meg le he tő sen szo kat lan el já rás, hi -
szen ez az egyet len olyan eset, ami kor a tan könyv szer ző a szár ma zást  po li ti kai
be ál lí tó dás sal köti össze: „Kun Béla zsi dó for ra dal mi ve zér.”22 Más tan könyv vi szont
azt eme li ki, hogy Kun Béla bör tön vi selt em ber, ez zel is hoz zá já rul va sze mé lyé nek 
kri mi na li zá lás hoz. A for rá sok ki eme lik, hogy a pro le tár dik ta tú ra alatt ho gyan
szá mol ta fel az or szág ha gyo má nyos ér ték rend jét, rész le te sen be mu tat va a val lás -
ül dö zést, az egy há zi va gyon fel szá mo lá sát, az ál la mo sí tá so kat, az or szág nem ze ti
jel ké pe i nek meg vál toz ta tá sát és a vö rös ter rort:23 „A ha zá juk hoz hű, val lá su kat sze re -
tő jó ma gyar ha za fi ak el len for ra dal mát vér be foj tot ták. Több ka to li kus pa pot és sok száz de -
rék föld mű vest és ta nult em bert vé gez tek ki.”24 A fe hér ter ror ról mé lyen hall gat nak,
leg fel jebb olyan mér ték ben utal nak rá, hogy „tör vény adta ke re tek” kö zött meg kel -
lett bün tet ni a go nosz te vő ket.25 A Ta nács köz tár sa sá got jel lem ző el len ség kép-te -
rem tés mö gött egy olyan po li ti kai szán dék is meg hú zó dott, amely nek cél ja, hogy
a gye re kek ben már a szo ci a li zá ció kez de tén tu da to sít sák, mely po li ti kai áram lat
az, amellyel szem be kell he lyez ked ni ük. Va gyis ezen el ret ten tő nek áb rá zolt ese -
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18 SZÜGYI TRAJTLER–GREINER, 1928. 99.
19 SZÜGYI TRAJTLER–GREINER, 1927. 119.
20 SZONDY, 1941. 111.
21 A tan köny vek ugyan ak kor mind vé gig hang sú lyoz zák, hogy a kor mány nak nem volt kel lő tár -
sa dal mi tá mo ga tott sá ga „Mi vel az új kor mány és az or szág új, hi tet len ve ze tői el ve tet ték a val lást, a ma -
gyar nem zet nek egy kis ré sze el for dult Is te né től és ki rá lyá tól.” SZÜGYI TRAJTLER-GREINER, 1928. 99.
22 SZÜGYI TRAJTLER–GREINER, 1928. 100.
23 A vö rös ter rort elég rész le te sen tár gyal ja né hány tan könyv: „A köz sza bad ság, sze mély és va gyon -
biz ton ság tel je sen meg szűnt. A bör tö nök ből sza ba don bo csá tot ták a go nosz te vő ket és he lyük re be csü le tes
ma gyar em be re ket zár tak túsz ként.” DÉKÁNY–MARCZINKÓ–PÁLFI–VÁRADY, 1942. 80. „Azon nal el ko boz -
ták a saj tó sza bad sá got. (!) […] be zár ták a ke res ke dé se ket, tu laj do nuk ba vet ték a fő úri pa lo tá kat, aho vá cső -
cse lé ket köl töz tet tek be. A gyá ra kat és bá nyá kat szo ci a li zál ták, azaz kö zös tu laj don nak nyil vá ní tot ták. Volt
tu laj do no so kat leg fel jebb mun ká sok gya nánt al kal maz ták. SZONDY, 1941. 111.
24 SZÜGYI TRAJTLER–GREINER, 1928. 104.
25 Rend kí vül rit ka, hogy a kor szak ban ki adott tan könyv eset leg egy mon dat ere jé ig is po zi tí vu -
mot ír jon a Ta nács köz tár sa ság ról. A Marczinkó-féle 1942-ben nap vi lá got lá tott tan könyv ben,
mint ha már a tel je sen egy ol da lú tár gya lás né mi kép pen ol dód na, ilyen szem pont ból ki vé tel nek
szá mít, hi szen el is me ri: „a rém ura lom egyet len si ke re az volt, hogy a cse he ket vissza szo rí tot ta az or szág
észa ki ré szé re”. DÉKÁNY–MARCZINKÓ–PÁLFI–VÁRADY, 1942. 81.



mé nyek tár gya lá sa fon tos sze re pet töl tött be az if jú ság an ti kom mu nis ta ne ve lé sé -
ben, mely nek el mé lyí té se vé gett több ször ki eme lik: „A vé res ke zű kom mu nis ták
Ma gyar or szá got a le he tő leg na gyobb nyo mor ba ta szí tot ták”;26 „ke se rű íze lí tő jét ad ták an -
nak, ho gyan te het tönk re egy egész or szá got az Is tent és a ha zát ta ga dó nem zet kö zi szoci-
alizmus.”27 A Szondy-féle tan könyv így sum máz za a Ta nács köz tár sa ság ural mát:
„Ez volt a ma gyar nem zet süllye dé sé nek leg mé lyebb pont ja.”28

A Hor thy -kul tuszt szá mos ko ráb bi ta nul mány tár gyal ta, így er ről csak rö vi den 
szó lok. Az is ko lai ok ta tás sal kap cso lat ban meg kell je gyez ni, hogy a kor szak ban
is ko lai ün nep ként sze re pelt a kor mány zó de cem be ri név nap ja, amely ről szá mos
be széd és szín da rab ma radt fenn.29 Mi vel azon ban a ta nu lók nap lói nem em lé kez -
nek meg róla, hogy eze ken részt vet tek volna, így az ünnepségeket itt nem
részletezem. 

A kor mány zó tan köny vek ben is meg je le nő kul tu szá nak négy köz ke le tű jel -
lem vo ná sa volt. Ál ta lá ban véve meg men tőként, rend te rem tő ként je le ní tik meg, aki
meg sza ba dí tot ta az or szá got a ta nács köz tár sa ság ural má tól, to váb bá a há bo rút és
a tri a no ni ka taszt ró fát kö ve tő en új já é pí tet te a „cson ka Ma gyar or szá got”, s vé gül, de
nem utol só sor ban bá tor ka to naként áb rá zol ták. Egyik ál lan dó jel ző je lesz „az
otrantói ten ge ri csa ta hőse” ki fe je zés.30 Eze ken túl a nem ze ti egy ség szim bó lumaként
te kin te nek rá: „Van ve zé rünk, aki nek zász la ja alatt egy más ra ta lá lunk: Vi téz Nagy bá -
nyai Hor thy Mik lós, az or szág kor mány zó ja. A Szent Ist ván ki rállyal kez dő dő csak nem
ezer éves ma gyar ki rály ság hely tar tó ja ő; a szentistváni ál lam esz me hor do zó ja: va gyis a ma -
gyar mel lett min den nép ének – mint egy és egy sé ges csa lád nak – sze re tő aty ja, ke resz tény
nem ze ti mű velt sé günk mun ká ló ja s ál la mi füg get len sé günk őre.”31 Hor thy végletesen
pozitív ábrázolása éles ellentétben áll azokkal a sötét színekkel, amelyekkel a
Tanácsköztársaságot festik le a tankönyvek.

Amint ar ról már szót ej tet tem, a nap ló írók egyi ke – ne ve ze te sen Heyman Éva –
Nagy vá ra don élt, ahol min den bi zonnyal ro mán tan köny vek ből ta nult a Ta nács -
köz tár sa ság ról, azon ban e for rá sok ban meg le he tő sen ke vés hely ju tott a ma gyar
kor mány zó nak. Eb ből ki fo lyó lag az ő Hor thy -ké pé vel nem fo gok tud ni ér dem ben
fog lal koz ni. A Ta nács köz tár sa ság vi szont ugyan olyan ne ga tív szín ben tű nik fel a
ko ra be li ro mán tan köny vek ben, mint a ma gya rok ban, hi szen a szél ső sé ge sen bal ol -
da li rend szer min den szem pont ból el len té tes volt a tan köny ve ket ki bo csá tó Ro mán
Ki rály ság ér ték rend jé vel, po li ti kai, tár sa dal mi alap já val: „Ro má ni át bíz ták meg az zal,
hogy a ke let fel öl be özön lő bol se viz must meg aka dá lyoz za, és már Ma gyar or szá gon ki tört vö -
rös ural mat – bol se viz mus – le ver je.”32 A ro mán meg szál lást, il let ve a Ta nács köz tár sa -
ság le ve ré sét a ro mán tan köny vek a ro mán had erő nagy tet te ként ír ják le, ki emel ve
azt, hogy ez volt az egyet len ütő ké pes, jól fel sze relt had se reg. Ter mé sze te sen a fosz -
to ga tá sok ról, ame lyek re a ma gyar tan köny vek oly nagy hang súlyt he lyez nek a ro -
mán meg szál lás il luszt rá lá sa kor, egyet len szót sem ta lál ni. A tan könyv hangsú-
lyozza, hogy a ro mán had se reg kül de té sét „még el len sé ge i nek [értsd: a ma gya rok –
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K.G.] is há lá já ra fé nye sen tel je sí tet te”,33 és ki eme li, hogy a Ta nács köz tár sa ság le ve ré sé -
vel „a ro mán had se reg az egész nyu gat di csé re tét és el is me ré sét vív ta ki.”34

A gye re kek sa ját képe a Ta nács köz tár sa ság ról és a kor mány zó ról 

Ab ban, hogy a fent idé zett tan köny vek mi lyen si ker rel jár tak, s mennyi re ala kult
ki ezek kel egye ző, azaz rend szer hű kép a gye rek ben, nagy sze re pet ját szott az
egyes csa lá dok po li ti kai be ál lí tó dá sa is. A nap lók alap ján a gye rek po li ti kai szo ci a -
li zá ci ó ját ezen el sőd le ges (csa lá di) kö ze gen be lül kü lö nö sen a száj ha gyo mány út -
ján ge ne rá ci ó ról generációra örökített tapasztalatok befolyásolták. 

Ez leg in kább Heyman Éva ese té ben ér he tő tet ten, aki a ti zen har ma dik szü le -
tés nap ján kez dett el nap lót ve zet ni. Leg el ső be jegy zé sé ben éle te leg rosszabb él mé -
nye it vet te szám ba: eb ben az össze füg gés ben je le nik meg Nagy vá rad négy év vel
ko ráb bi vissza csa to lá sa. A kis lány em lé kei sze rint édes any ja ha tá ro zot tan el uta sí -
tot ta ak ko ri, a kor mány zó irán ti ba rát sá gos meg nyil vá nu lá sát: „Azt sem fo gom el fe -
lej te ni, mi kor a ro má nok el men tek in nen és Hor thy Mik lós fe hér lo von vé gig vo nult a
fő ut cán és én a pa ti ka ab la ká ból néz tem. Ági [Éva így ne ve zi any ját a nap ló já ban –
K. G.] na gyon mér ges volt, ami kor in te get tem Hor thynak.”35 Vi sel ke dé se okát ké sőbb
meg is ma gya ráz ta a kis lány nak. Er ről Éva így em lé ke zik meg: „azt mond ta, hogy
Hor thy zsi dó kat ölt a Ba la ton nál, ami kor még Ági is gye rek volt.”36 Éva azon ban to vább -
ra is ki tar tott lo já lis kor mány zó-ké pe mel lett. Az ezidőtájt ki lenc éves gye rek lány
szá má ra a kor mány zót leg in kább jó ké pű fia tet te von zó vá: „Ak kor na gyon ha ra gud -
tam Ági ra, hogy mi ért mond ilye ne ket egy kor mány zó ról, aki nek olyan szép az uno ká ja.”37

Te hát ek kor még nem fog lal ko zott a csa lá di em lé ke zet ben őr zött ne ga tív em lé kek -
kel. Csak ak kor kezd te ő is gyil kos ként em le get ni a kor mány zót, ami kor sa ját ta -
pasz ta la tai alap ján is iga zolt nak vél te az any ja ál lí tá sát: „De nem so ká ra el akar ták
ven ni a nagy apa pa ti ká ját. Én ak kor mind járt tud tam, hogy Ági nak iga za volt, ami kor vén
gyil kos nak ne vez te Hor thyt.”38 Azok, gon dol hat ta Éva, akik má sok tu laj do nát el ve -
szik, gyil kos ság ra is ve te med het nek. Az iskolai oktatás tehát csak akkor tudta a
diákokat a regnáló hatalom iránti lojalitásra nevelni, hogyha azonos értékrend és
megerősítés érkezett a család részéről. Ha két különböző értékrend ütközött össze, 
akkor az iskola tekintélye csorbult. 

Csá szár Gyu la ese té ben az is ko lai ok ta tás ál tal kép vi selt tör té ne lem-szem lé le -
tet vél he tő leg az el sőd le ges szo ci a li zá ci ós kö zeg ből sem érte szá mot te vő kri ti ka.
A kor mány zó sze mé lyé re vo nat ko zó be jegy zé sek is sok kal gya ko rib bak a nap ló já -
ban. Hor thyra mind vé gig mint ural ko dás ra ter mett, jó ké pes sé gek kel ren del ke ző,
te het sé ges po li ti kus ra te kin tett. Ti zen négy éves ko rá ban sze mé lyes fel jegy zé sei
kö zött em lé ke zik meg pél dá ul a kor mány zó he lyet tes ha lá lá ról is: „Ki lesz Ma gyar -
or szág to váb bi ural ko dó ja? Nincs sen ki. Őben ne bí zott az or szág. Most egész re mény te len -
nek lá tom a hely ze tet. Nem aka rok írni, mert eset leg a há bo rú vé gé re olyan cél za to kat
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ten nék, hi szen most el ke se re dé sem ben így lá tom, ame lyet ma gam sem akar nék.”39 Más nap 
már szám ba is ve szi a le het sé ges utó do kat, azon ban a hi va ta los re to ri ká nak meg -
fe le lő en mind a Habs bur gok eset le ges vissza té ré sé nek, mind pe dig egy ide gen
ural ko dó meg hí vá sá nak le he tő sé gét el uta sít ja. Bi zo dal mát leg in kább a ki rá lyi
vagy kor mány zói tiszt ség be veti: „Nem ze ti ki rály kel le ne vagy kor mány zó! Saj nos
ilyen nincs, és csak Mik lós ban bíz ha tunk, hogy mi nél to vább él jen, de leg alább a há bo rú vé -
géig.”40 Jól lát ha tó, hogy az ő Hor thy -ké pe sok kal  kö ze lebb állt ah hoz, amit az is -
ko lai ok ta tás a nebulók elé tárt. Másrészt az is megfigyelhető, hogy meglehetősen
baráti hangnemben beszél a kormányzóról, keresztnevén szólítva őt, és benne
látja az egyetlen alkalmas embert arra, hogy az országot kivezesse a háborúból. 

A nap ló be jegy zé se it vé gig ol vas va ki vi lág lik, az idő mú lá sá val egy re ke vés bé
hi szi, hogy az or szág meg nyer he ti a há bo rút, bár op ti miz mu sa 1942 szil vesz te rén
még tö ret len: „Szól a Him nusz. Mi u tán ez az a pil la nat, most benn ér zem: hi he tet le nül
ün ne pé lyes, ké rem a jó Is tent, se gít se meg ha zán kat, ve zes se kor mány zá sá ban egész sé ge sen 
to vább Hor thy Mik lóst, se gít se a ma gya ro kat, hogy bé ké ben meg ért sék egy mást; gon dos -
kod jék ro ko na im ról, ba rá ta ink ról, is me rő se ink ről, el len sé ge im ről ép pen úgy, mint aho gyan
én sze ret ném azt ma gam nak. Él tes se szü le i met és bá tyá mat, és ad jon bol dog sá got min den -
ki nek. Az em be ri ség nek, a vi lág min den élő lény ének bol dog éle tet és jö ven dőt.”41 Bár az új -
esz ten dei jó kí ván sá go kat év ről évre pa pír ra ve tet te, ké sőb bi kö szön tő i ben már
nem tér ki külön a kormányzóra, jóllehet minden alkalommal röviden megem-
lékezik az ország és a világ helyzetéről, valamint a saját sorsáról. 

A kor mány zó a ki ug rá si kí sér let nap ján je le nik meg is mét Gyu la fel jegy zé se i -
ben.42 A nap ló író gye re kek kö zös vo ná sa, hogy egy ál ta lán nem me rült fel ben nük
a kor mány zó eme cse le ke de té nek meg kér dő je le zé se. Te hát Ma gyar or szág sor sá -
nak ki zá ró la gos le té te mé nye sét lát ták a sze mé lyé ben. Az is ko lai ok ta tás-ne ve lés
ha tá sá ra va ló szí nű leg fel tét le nül bíz tak ab ban, hogy „alatt va lói” a vég ső kig ki tar -
ta nak a ra ci o ná lis dön tést hozó Hor thy mel lett. Gyu lát sem mi fé le két ség nem ke rí -
tet te ha tal má ba, a kor mány zó dön té sé nek szel le mé ben kép zel te el a jö vőt: „No
mind egy, nem aka rok jö ven döl ni, tény, hogy fel for dult hét nek né zünk elé be. Ím el vesz tet -
tük a há bo rút. Fegy ver szü ne tet kér tünk. Fel kell épí te nünk újra Ma gyar or szá got. Is ten le -
gyen ve lünk! Én min den erőm mel ezen le szek; de re mé lem, hogy ez a ve re ség nem lesz
olyan sú lyos, mint Moh ács, és nem kö vet ke zik utá na 150 éves rab ság.”43 Ugyan ak kor a
bi zony ta lan ság is meg fi gyel he tő a fel jegy zé sé ben: szin te küzd ma gá val, hogy mi -
nél ke ve sebb jós lat ba bo csát koz zon az ese mé nyek ér té ke lé sé vel és an nak kö vet -
kez mé nye i vel kap cso lat ban. Óva tos esély la tol ga tá sai kö ze pet te annyi azon ban
még is ki de rül, hogy el kép zel he tő nek tar tott ki sebb har co kat a fő vá ros ban, s egy új
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kor mány élé re Kállay Mik lóst ta lál ta vol na a leg al kal ma sabb nak. A fegy ver szü -
net-ké rés ben leg fő képp sa ját jós la tá nak be tel je sü lé sét lát ta: „Ab ban azon ban iga zam
volt, hogy ok tó ber re vége lesz Ma gyar or szá gon a harc nak. Ezt ír tam be még áp ri lis ban a
nap tá rom ba az zal a kü lönb ség gel, hogy ott há bo rút mond tam. Ta lán an nak is?! Nem tu -
dom. Nem is írok töb bet. Leg kö ze lebb va ló szí nű leg már töb bet tu dok. Az Is ten le gyen ve -
lünk most és az el kö vet ke zen dő idők ben!”44

A nyi las puccs nagy meg ráz kód ta tás ként éri az író nak ké szü lő, ek kor ti zen hat
éves Gyulát, mi vel így őt is fe nye ge ti a ve szély, hogy eset leg be hív ják ka to ná nak.
Fő leg az ok tó be ri nap ló be jegy zé se in érez he tő, hogy az el ke se re dett ség és a ki lá -
tás ta lan ság le ve ze té sé re hasz nál ta az írást. Az ok tó ber idu sán tör tént ese mé nye ket 
a nagy ma gyar tör té nel mi tra gé di ák egyi ké hez ha son lít ja: „A vég ve szély órá já ban
ha sadt meg az or szág, és a most ha ta lom ra ju tot tak nem bán ják, ha tönk re megy min den, ha
el vér zik az or szág, csak ők ke rül hes se nek a bár sony szék be. Nem ugyan ez tör tént Moh ács -
nál, Mo hi nál is? Nem ha jol tak meg a ki rály aka ra ta előtt a fő ne me sek, s vé gül egyen ként el -
vesz tek. Pusz tu lás ra van ítél ve ez az or szág, és el is fog pusz tul ni! Hor thy tisz tán áll már a
tör té ne lem előtt. Nyíl tan meg mond ta, hogy Né met or szág el vesz tet te a há bo rút, s hogy csak 
utó véd-har co kat akart Ma gyar or szá gon.”45 A kor mány zó a fegy ver szü net-ké rés sel
csak még in kább nőtt a fiú sze mé ben, s úgy áb rá zol ja őt, mint az egyet len em bert,
aki össze tud ta vol na fog ni a ma gya ro kat eb ben vál sá gos pil la nat ban. A Szálasi-
re zsim mel össze vet ve im már po zi tív szín ben tűn nek fel a szov je tek is: „Ko mo lyan
mon dom, hogy in kább az oro szo kat vá rom, mint eze ket a puccsis tá kat, akik a nem zet léte
árán pró bál nak ha tal mon ma rad ni.”46 Azon ban e ki je len tés mö gött sok kal in kább pil -
la nat nyi két ség beesést kell lát nunk, hi szen a ké sőb bi ek ben to vább ra is fé lel me tes
el len ség ként te kint az oro szok ra. Né hány nap pal ké sőbb még min dig a nyi la sok
ha ta lom ra ke rü lé sé nek tra u má ját igyek szik fel dol goz ni, az ese mény ben egy hat
év vel ko ráb bi ta ná ri jós lat be tel je sü lé sét lát va: „Jól mond ta a ta ní tó néni, ezt so sem fe -
lej tem el, a ne gye dik ele mi ben, hogy ad dig nincs baj, amed dig él Hor thy, mert ad dig egy sé -
ges lesz Ma gyar or szág. És lám, mi helyt – aka ra tán kí vül – fél re tet ték, már is ket té sza kadt a
nem zet, sőt még több fe lé. Az oro szok meg jön nek.”47

Amennyi ben te hát az is ko lá ban hir de tett vi lág szem lé le tet a csa lá di kör nye zet
vagy a gye re kek köz vet len ta pasz ta lat vi lá ga fe lől nem érte va la mi lyen kri ti ka, az
mé lyen be ivód ha tott a gye re kek tu da tá ba, így téve le egy új, rend szer hű ge ne rá ció
alap ja it. Csá szár Gyu la vé gül egé szen fi a ta lon, 1945. már ci us idu sán von ja meg a
két vi lág há bo rú kö zöt ti po li ti kai rend szer egyen le gét, ami kor a ko ráb bi ün ne pe ket
össze ve ti az újak kal. Hor thyt ek kor is egy ér tel mű en bölcs ural ko dó ként je le ní ti
meg, aki nek si ke rült össze fog ni, a vál ság ból ki ve zet ni és új já é pí te ni az or szá got.
A kor mány zó po li ti kai cél ját, a re ví zi ót is he lyes nek fo gad ja el, bár – va ló szí nű leg
Szeg fű48 ha tá sá ra – meg em lí ti, hogy „a régi di nasz ti ák ko ra be li vi lá gát hoz ta ma gá val.”49

A Ta nács köz tár sa ság a Ro mán Ki rály ság és a Hor thy -rend szer szá má ra ka to nai
és ide o ló gi ai el len ség volt, en nek meg fe le lő en ke rült in terp re tá lás ra a tan köny vek -
ben is. A gye rek nap lók kö zül csu pán ket tő ben van szó róla. De ez a ket tő is jól il -
luszt rál ja, mi lyen el té rő en te kint het tek a gye re kek erre a tör té nel mi epi zód ra. 
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Heyman Éva a né met meg szál lás nap ján a nagy vá ra di püs pö ki pa lo ta mel lett
tett séta al kal má val be szélt nagy ap já val a Ta nács köz tár sa ság ról. A nagy apa a séta
so rán, va ló szí nű leg okí tó cél zat tal, rö vi den fel ele ve ní tet te az épü let tör té ne tét; és
kü lö nö sen arra az epi zód ra fek te tett nagy hang súlyt, amely a csa lád em lé ke ze té -
ben je len tős nyo mot ha gyott: egy szem lá nya ak ko ri él mé nye i ről me sélt az öreg úr,
akit a zsidótörvények miatt addigra már megfosztottak a patikájától. 

Ér de mes meg fi gyel ni, hogy Éva fel jegy zé sé ben a gyógy szer tár el vé te le
mennyi re kü lön bö ző kép pen je le nik meg a két idő pont ban: a Ta nács köz tár sa ság,
il le tő leg a má so dik vi lág há bo rú ide jén. A kis lány így ad hírt a be szél ge tés ről: „Ak -
kor is el vet ték nagy apá tól a pa ti kát, de nem úgy mint vi téz Szepesváry, ha nem azért nagy -
apa meg ma radt a pa ti ka ve ze tő je és a nagy ma ma is ugyan úgy dol go zott a pa ti ká ban és
annyi fi ze tés kap tak hogy min den re elég volt.”50 E be jegy zés egy ben arra is utal, hogy a
gye rek sze mé ben a Ta nács köz tár sa ság kép vi se lői, még ha ugyan azt a tet tet haj tot -
ták is vég re, még is tisz tes sé ge seb ben jár tak el, mint a nyi la sok. Va gyis a csa lá di
em lé ke zet ben a Ta nács köz tár sa ság po zi tív ese mény ként je lent meg. Ez a nagy szü -
lők ese té ben ter mé sze te sen csak rész ben le he tett így, hi szen uno ká juk em lé kei
sze rint nem örül tek neki, hogy a tu laj do nu kat ál la mo sí tot ták – de mi vel nem a tel -
jes meg él he té sük től fosz tot ták meg őket, el fo gad ták a hely ze tet. Éva édes any ja,
Zsolt Ág nes fen tebb tár gyalt Ta nács köz tár sa ság-ké pé nek és el kö te le zett bal ol da li
iden ti tá sá nak meg ala po zá sá ban va ló szí nű leg fon tos té nye ző le he tett az a egy ko ri
gye rek ko ri él mény, ame lyet a nagy pa pa osz tott meg Évá val: be me he tett a püs pö -
ki pa lo tá ba, sza lad gál ha tott ben ne és meg néz het te az egy há zi mél tó ság ágyát, ami 
kü lö nö sen ér de kel te.51 Tehát Éva olyan családban szocializálódott, amelyben a
Tanácsköztársaságról, illetve annak ideológiai hátteréről kialakított kép teljesen
eltért az iskolában oktatottól. A kislány pedig ezzel a világképpel azonosult.

Csá szár Gyu la nap ló já ból tel je sen más kép tá rul elénk. A Csá szár csa lád kró ni -
ká ja min den bi zonnyal nem őr zött po zi tív ta pasz ta la to kat a bal ol da li dik ta tú rá ról. 
Így nála majd nem egy az egy ben a Hor thy -kor szak ok ta tá sá nak Ta nács köz tár sa -
ság-ké pe je le nik meg, ha rö vi den írt is csak róla. El be szé lé sé ben a kor mány zót, a
tan anyag nak meg fe le lő en, a há bo rú utá ni za va ros ál la po tok ból ki ve ze tő kor má -
nyos ként je le ní ti meg: „Az 1919-es for ra dal mat, pe dig csak ne na gyon em le ges sék a mos -
ta ni ha son ne vű de mok ra ti kus pár tok [írja 1945. már ci us 15-én – K. G.], ugyan is a
ha son la tos ság csak a név ben van, a töb bi ret te ne te sen kü lön bö zik at tól. Amit ak kor akar tak, 
az mára egé szen meg vál to zott, és ta lán lel kük mé lyén be lát ják, mi lyen jó, hogy egy vesz tes
há bo rú után ak kor nem si ke rült bel ső har cot in dí ta ni uk, mint Orosz or szág ban, egy erős ke -
zű em ber mi att.”52 A kormányzó pozitív képe tehát politikai rendszerének bukását
követően is tovább élt benne. 

A nap ló írók mind egyi ké nél tet ten ér he tő az élet cél meg fo gal ma zá sa. Az, hogy
a gye re kek eb ben az élet sza kasz ban mi kép pen kép ze lik el a jö vő jü ket, rend kí vül
fon tos az iden ti tás meg szi lár du lá sá ban.53 Gyu la író ként, Lil la szí nész nő ként, Éva
pe dig jö ven dő be li fo tó ri por ter ként gon dolt ma gá ra.54 A gye re kek nap ló já ban
meg fi gyel he tők a vál ság szi tu á ci ó ban tett fo ga dal mak, és ezek szin te min den eset -
ben a jö vő re, a vá gyott kar ri er be tel je sü lé sé re vo nat koz nak. A szí nész nő nek ké -
szü lő Kánitz Lil la Bu da pest ost ro ma alatt buj ká lás köz ben pél dá ul a kö vet ke ző
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fo ga dal mat tet te: „Ha si ke rül szí nész nő nek len nem, úgy min den hó nap ban egy na pig fo -
gok böj töl ni egy évig. Ez pe dig ná lam óri á si tel je sít mény len ne, ha be tar ta nám.”55 Vi -
szony lag rit ka azon ban, hogy az ilyen fo ga dal mak hoz po li ti kai ál lás fog la lás is
tár sul. Heyman Évá nál azon ban egy feb ru á ri be jegy zés ben ez ol vas ha tó: „Én csak
fo tó ri por ter le szek és sem mi más, de azt meg fo ga dom ne ked kis Nap lóm, hogy egy jobb ol da -
lit sem fo gok le fény ké pez ni, mert azo kat gyű lö löm, amíg élek!”56 Te hát csa lá di ha tás ra57

már ekkor, tizenhárom évesen az aktuális hivatalos ideológia ellen foglalt állást. 
A di á kok jö vő ké pén kü lö nö sen jól le het vizs gál ni, hogy a Hor thy -rend szer há -

bo rús pro pa gan dá ja és is ko lai ne ve lé se mi lyen mér ték ben ha tá roz ta meg a gye re -
kek gon dol ko dá sát. Eb ből a szem pont ból ér de mes ala po sab ban szem ügy re ven ni
azo kat a be jegy zé se ket, ame lyek ben a nap ló írók szov jet győ ze lem mel, megszál -
lás sal és politikai berendezkedéssel számolnak. 

Heyman Évá val kap cso lat ban már szó esett a csa lád bal ol da li kö tő dé sé ről. En -
nek ha tá sa azon is le mér he tő, hogy a kis lány a szov jet csa pa tok ál tal kép vi selt
politikai be ren dez ke dést po zi tív nak írja le, és egy feb ru á ri be jegy zés ben kom-
munizmusnak ne ve zi. A gye re kek né ző pont já ból kü lö nö sen fon tos volt a jövő po -
li ti kai rend sze ré vel kap cso lat ban, hogy ab ban meg va ló sít ha tó lesz-e a vá gyott
kar ri er. Gya kor la ti lag ez az a pont, ahol el dőlt a be ren dez ke dés hez kö tő dő ne ga tív 
vagy po zi tív vi szo nyuk. Éva az ott hon hal lot tak alap ján úgy vél te, a jö ven dő rend -
szer ben nem üt kö zik majd aka dá lyok ba sa ját el kép ze lé se i nek ki bon ta ko zá sa. Ez a
fel te vés a kis lány szá má ra az új po li ti kai be ren dez ke dés el fo ga dá sát je len tet te:
„Ági azt mond ja, hogy le het még kom mu niz mus is és ak kor sen ki nek nem lesz sem mi lye,
csak az amit tud. De én ak kor is le he tek fo tó ri por ter, mert ab ból ak kor is meg le het élni.”58

Az, hogy csa lád ja rész ben úgy te kin tett a kom mu niz mus ra mint vá gyott po li ti kai
be ren dez ke dés re, más be jegy zé sek ből is ki vi lág lik: „Én meg is kér dez tem Ba logh
Évát, hogy mi az a kom mu niz mus és ő meg is ma gya ráz ta és én meg ér tet tem. Azt mond ta,
hogy ha kom mu niz mus vol na, ak kor nem len ne há bo rú, nem ül döz nék a zsi dó kat, min den
em ber nek len ne mun ká ja és en ni va ló ja, és nem len ne kol dus az ut cán. Ági, is szo kott ilye -
ne ket mon da ni, de ő nem kom mu nis ta, ha nem szo ci a lis ta. Az nem ugyan az, de van, ami ben 
ha son lít.”59 A ti zen há rom éves kis lányt élén ken fog lal koz tat ta ez a szá má ra ne he -
zen kö rül ír ha tó, ide gen ki fe je zés, amely a csa lá di be szél ge té sek vissza té rő, ál lan -
dó ele me le he tett. Így fel vi lá go sí tá sért a fel nőt tek hez for dult, akik től a ko ráb bi hoz
ha son ló, po zi tív ma gya rá za tot ka pott. 

Az úgy szin tén zsi dó szár ma zá sú Lil la kom mu niz mus-ké pe jó val kö ze lebb állt
a Hor thy -kor szak hi va ta los dis kur zu sá hoz. Bár a kis lány fel sza ba dí tók ként te kin -
tett a szov je tek re, nap ló ja azon ban több he lyen is ar ról ta nús ko dik, hogy a kom -
mu niz mus tól mint po li ti kai rend szer től meg le he tő sen tar tott.  Már a sár ga csil la -
gos ház ban la kott, ami kor a jö vőt la tol gat va egy ide á lis ké pet igye ke zett fel vá zol ni 
a há bo rút kö ve tő idők ről, s eb ben úgy szin tén za va ró kö rül mény ként je le nik meg a 
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szov je tek ál tal ho zott po li ti kai rend szer: „Min den ki Ame ri ká ba akar men ni. Én ott -
hagy nám a Ve res Pálnét és egy évre Svájc ba men nék, azu tán len nék szí nész nő. Ha kom -
mu niz mus lesz, ak kor Svájc ba sem me he tek. Ez azon ban mind nem vol na baj, ha biz tos
vol na a te het sé gem.”60 A kis lány a kom mu nis ta be ren dez ke dés ben élet cél já nak meg -
va ló sí tá sát gát ló, hát rál ta tó té nye zőt lá tott. Hogy a gon dol ko dá sá ban mennyi re
ne ga tív kép élt er ről, meg mu tat ko zik ab ban is, hogy fon tos nak tar tot ta fel je gyez -
ni, ha olyan hírt ka pott, ami e ve szély meg szű né sét ha ran goz ta be: „Egy újabb röp -
cé du lá ban az áll, hogy meg ala kult az újabb nem zet gyű lés, le ír ja az új kor mány tag ja it,
amely ben részt vesz az összes párt és Ma gyar or szá gon nem kom mu niz mus, ha nem de mok -
ra ti kus ál lam for ma lesz.”61

Lil la és Éva kom mu niz mus ról al ko tott képe gyö ke re sen kü lön bö zik an nak el -
le né re, hogy mind ket ten zsi dó szár ma zá sú ak vol tak. Míg az egyik vár ta, ad dig a
má sik tar tott az új be ren dez ke dés től. Hogy Éva ese té ben mi lyen sze re pet ját szott
eb ben a csa lá di ér ték rend, ar ról már volt szó. Lil la vé le mé nyé nek for má ló dá sá ra
ugyan csak az el sőd le ges szo ci a li zá ci ós kö zeg le he tett leg in kább ha tás sal, s alig ha -
nem az egész csa lád bi zal mat la nul te kin tett a kom mu niz mus ra. Ese té ben fel te he -
tő en a ha ta lom hoz lo já li sabb zsi dó csa lád dal szá mol ha tunk, hi szen bár ké sőn, de
1944. ok tó ber 15-én meg kap ták a ki vé te le zett sé get.62

A kom mu niz mus sal kap cso lat ban ha son ló vé le ke dés sel ta lál koz ha tunk Csá -
szár Gyu la nap ló já ban, bár a bal ol da li dik ta tú rá tól való ret te gé se a Lil lá é nál jó val
na gyobb mé re te ket öl tött. Úgy te kin tett a le het sé ges jö ven dő be li rend szer re, mint
ami egy ér tel mű en hát rál tat ni fog ja írói hi va tá sát: „Tu dom, ha Ma gyar or szág nem
lesz, nem lesz nyelv, nem szó lal tat ha tom meg az én nyel ve met, nem ír ha tok.”63 Sőt az or -
szág tel jes meg szű né sé től való fé le lem vissza té rő mo tí vu ma a fel jegy zé se i nek:
„Írá si ter vem nek csak ak kor van ér tel me, ha lesz önál ló Ma gyar or szág, de ilyen csak a vég -
le te kig meg cson kí tott le het (Du nán- és Ti szán túl), ha pe dig a nyelv dol gá ban sza bad ke zet
kap, ak kor is csak úgy, mint az össz bi ro da lom füg ge lé ke. Ha nincs Ma gyar or szág, nincs
mi ért írni – ma gya rul... Más ho gyan meg nem tu dok, és nem tud nám a ma gyar nem zet
prob lé má ját és lel kü le tét sem ki fe jez ni, mert az – le he tet len.”64

Összeg zés

A tan anyag ha té kony rög zü lé sét el ső sor ban két té nye ző, a csa lá di hát tér, il let ve a
sze mé lyes ta pasz ta la tok be fo lyá sol ják.65 Min de nek előtt ez a két té nye ző az, amely
meg ha tá roz za, hogy a gye rek mennyi re fo gad ja el igaz nak a hi va ta los rep re zen tá -
ci ó kat. Ta nul má nyom ban arra ke res tem vá laszt, hogy a két vi lág há bo rú kö zöt ti
rend szer hű sze kun der szo ci a li zá ci ós kö zeg mi kép pen ha tott a gye re kek re.66

A nap lók vizs gá la ta alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a gye rek azo no su lá sát a hi va ta -
los múlt kép pel a pri mer szo ci a li zá ci ós kö ze gen be lül, a szü lők po li ti kai vi lág né ze -
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tén túl, leg fő képp a kol lek tív csa lá di mí to szok ban, orá lis ha gyo mány ban gene-
rá ci ó ról ge ne rá ci ó ra át örö kí tett ne ga tív tra u mák vagy po zi tív ta pasz ta la tok, él mé -
nyek em lé ke mó do sí tot ta. Amennyi ben e ta pasz ta lat em lé kek meg egyez tek az
intézményesült ok ta tás ál tal köz ve tí tett hi va ta los, lo já lis ta pasz ta lat min ták kal és
ér ték íté le tek kel, annyi ban azok a má sod la gos szo ci a li zá ci ós kö zeg hi te les sé gét
nagy ban erő sí tet ték. Ha vi szont a csa lád vi lág né ze te ez zel szem ben állt, ak kor az
idő vel fe lül ír ta az iskolai értékrendet. 

Egye di pél dák be mu ta tá sá val igye kez tem rá vi lá gí ta ni arra, hogy a több nyi re
rep re zen ta tív min ta vé te len ala pu ló ko ráb bi ku ta tá sok ál tal, a Rá ko si- és el ső sor -
ban a Ká dár-kor szak67 po li ti kai szo ci a li zá ci ó já ban do ku men tált ket tős ér ték rend,
amely „az in téz mé nyes és a nem in téz mé nyes szo ci a li zá ció ér ték köz ve tí tő” fo lya ma ta it
tük rö zi,68  nyo mok ban már korábban, a negyvenes évek első felében is ki mu tatha -
tó an jelen volt. 
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