Kultúra
kötetét hasznos olvasmányként forgathassa.
P. SZATHMÁRY ISTVÁN
(Helikon Kiadó, Budapest, 2006,
206 oldal, 2990 Ft)

VALUCH T IBOR:

Hétköznapi élet
Kádár János korában
Vajon meddig tart egy könyv élete,
és meddig terjed a nosztalgia határa?
Ez a két kérdés merült fel bennem
Valuch Tibor kötetének olvasása során. Az elsõ kérdés akkor válik fontossá, ha azon gondolkodunk, hogy
e könyv mit mond majd húsz-harminc év múlva az akkori olvasóknak,
akik a Kádár-korszakot
már csak papírról, csak
forrásokból ismerik. Sõt,
nem kell ennyire messzire menni, hiszen a ma
egyetemet kezdõ fiataljaink sem szereztek már saját élményeket a Kádárkorról. Vajon hogyan
lehet e korszakhoz hozzáférni úgy,
hogy átadjuk tudásunkat azoknak,
akik nem tapasztalták meg közvetlenül, hatásaiban viszont mindennap
találkoznak vele? S innen származik
ugyanennek a kérdésnek a másik fele is: hogyan lehet mindezt úgy
megfogalmazni, hogy az elsõsorban
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tájékoztató irányú legyen, s ne váljék
a nosztalgia érzelmi hullámaiba kapaszkodó könyvvé?
Mindezeket együtt kell végiggondolnunk, amikor a Mindennapi
történelem sorozat újabb kötetét
vesszük szemügyre. Hiszen már az is
némiképp meglepõ lehet, hogy a
francia sorozat magyarul megjelenõ
elsõ két kötete (Hétköznapi élet Napóleon korában, Hétköznapi élet a Napkirály korában) mellett éppen a Kádárkorszak került terítékre elsõként a
magyar történelembõl, óhatatlanul
azt sugalmazva, mintha Kádár János
ugyanolyan nagy formátumú és jelentõségû államférfi lett volna, mint
a másik két történelmi alak.
Valuch Tibor, a szovjet megszállás utáni négy évtized kiváló szakértõje kemény fába vágta fejszéjét,
mert az életmódtörténetnek általában, de e korszakénak különösen nem volt még eddig számottevõ szakirodalma hazánkban, s ilyen
elõzmények után nehéz
munka lehetett összeszedni a kötet anyagát,
mind a forrásokat, mind a
képanyagot. A könyv sorra veszi a hétköznapi élet különféle
területeit, a munka világát, az otthoni környezetet, az öltözködés, a
divat alakulását, s a kötet végén a politikának a mindennapi életet deformáló hatását.
A bevezetõben a szerzõ kiemeli,
hogy a Kádár-kornak két jelentõs
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feladattal kellett szembenéznie: miként lehet a vesztes világháború után
az országot gazdaságilag felzárkóztatni, és mindezzel összhangban elfogadtatni az ország lakosságával,
hogy egy idegen hatalom katonailag
megszállva tartja hazánkat. Megoldásként az a modernizációs program
kínálkozott, amely az emberek hétköznapi életszínvonalának emelésével kívánta megtartani az ország stabilitását a szó mindenféle értelemében. A két világháború közötti
évtizedekbõl öröklött életformák a
60-as évektõl kezdtek átalakulni, és
egyre inkább elterjedtek a modern
technika vívmányai. A víz, a villany,
a gáz, életünk alapvetõ komforthordozói általánossá váltak, az otthonok meglehetõsen egyformára
szabva, de mégis egyre nagyobb kényelmet biztosítottak a bennük lakóknak. A jól megválogatott képek
visszatükrözik mindazt az örömöt és
bánatot, amely ebben a korszakban
az emberek életét betöltötte. Nagy
érdeme a könyvnek, hogy számos illusztrációt találunk, amelyeken a korabeli, a közvéleményt befolyásoló
plakátok és más propagandaanyagok láthatók.
A sokrétû anyag összeválogatása
és szerkesztése mindazonáltal több
ellentmondást is rejt. Furcsa például
 egyesekben akár rossz érzést is
kelthet , hogy a 156. és 157. oldalon egymással szembe nézõ képeken
baloldalt a teli szájjal nevetõ Kádár
és Hruscsov, jobboldalt a templom-

ból kilépõ, idõs koruk miatt már nehezen mozgó emberek láthatóak, a
Hit és vallásosság fejezet illusztrációjaként. Természetesen nem lehet
egyetlen könyvben átfogóan megjeleníteni egy korszakot, s e kötetben
sem kapott megfelelõ súlyt annak
bemutatása, hogy a hatalmi gépezet,
az ügynökhálózat, a mindenkinek
minden lépését megfigyeljük rendszer miképpen tett lakatot az emberek szájára, vagy akár annak az élménynek a felidézése, hogy milyen
érzést váltott ki, amikor szovjet tisztek szálltak fel a budapesti metróra.
Mindezen kifogásokkal együtt is
egyértelmû, hogy Valuch Tibor kötete olyan alapmunka, amely nélkül
ezután már nem lehet tárgyalni az
1960-as, 70-es, 80-as évek Magyarországának életmódtörténetét.
THIMÁR ATTILA
(Corvina Kiadó, Budapest, 2006,
192 oldal, 5990 Ft)
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