
Kozák Gyula

GONDOLATOK ÉS TERVEK 
AZ INTERJÚG YŰ JTEMÉN YRŐL

Az ’ 56-os Intézet Órai History Archívumában ma már több mint700 interjú van. Az elmúlt 
évben is folytattuk a gyűjtemény bővítését, elsősorban olyan szóbeli emlékezőkkel, akik 
többsége a forradalom résztvevője volt. Utcai harcosok, munkástanácstagok, politikai 
vezetők szerepelnek az interjúalanyaink között Ezen felül, az eredeti célkitűzéseinknek 
megfelelően, a magyar társadalom és közélet más személyiségeivel is készült életútinteijű 
vagy -  kisebb számban és kivételes esetben -  rövidebb beszélgetés.

Egy ilyen terjedelmes gyűjtemény rendezése és bővítése mellett egyre nagyobb 
figyelmet kell fordítanunk arra, hogy megkönnyítsük az interjúk kutathatóságát, és gyűjte
ményünket minél több tudományág kutatói számára felhasználhatóvá tegyük. Korábban 
már beszámoltunk arról, hogy a gyűjtemény hogyan jött létre és milyen feladatokat kíván 
ellátni.1 Az interjúk meghatározott céllal készültek, ehhez a célhoz választottuk ki az 
alkalmazott módszert. Célunk volt olyan emberek megszólaltatása és élettörténetének 
hangszalagra rögzítése, akiknek élettapasztalatát, történelmi ismereteit érdemes és fontos 
a jelen és az utókor tudományos kutatói számára megőrizni Az interjúk hasznos informá
ciókkal szolgálnak a huszadik század magyar történelmének az utóbbi mintegy 50-60 
esztendejéről. Természetesen lényegesen több információt talál az interjúkban az, idei az 
’ 56-os forradalommal, a Kádár-rendszerrel vagy az ’50-es évekkel foglalkozik, mint aki a 
korábbi éveket vizsgálja. Ennek oka, hogy az interjúk csak azokat a generációkat ölelhetik 
fel, amelyek még élnek, és elérhetők, illetve elérhetők voltak az elmúlt másfél évtizedben 
az OHA számára.

A gyűjtemény a történészek által hasznosítható leginkább, de éppen azért, mert teljes 
életutakat-rögzítettünk, más tudományok képviselői is eredményesen felhasználhatják: 
szociológusok, szociográfusok, antropológusok stb. Arra is számítani kell, hogy a nem is 
olyan távoli jövőben a ma elgondolhatótól teljesen különböző szempontokat érvényesítő 
tudósok is kézbe fogják venni az interjúkat, s azokban olyan információkat keresnek majd, 
amelyekre ma még nem is gondoltunk. Nem nehéz elképzelni például, hogy akár már 20-30 
év múlva lesznek olyan nyelvészek, akik egy meghatározott társadalmi réteg szókincsét 
fogják kutatni, s ehhez használják fel az interjúkat, és ha esetleg az OSzK-ban tárolt 
hangfelvételek megélik azt a kort, magát a hanganyagot is. Talán még arra is kísérletet 
tesznek, hogy felmérjék a magyar nyelv artikulációs bázisának változását az angol nyelv 
térhódítása nyomán.

1 Kozák Gyula: Az Órai History Archívumról. Évkönyí' I, Budapest, 1956-os Intézet, 1992,255-266. o. >
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Az interjúkészítés módszere -  az elkészült intetjük legtöbbjében -  viszonylag egysé
ges. Nem törekedtünk a privátszféra teljes mélységű feltárására, kikerültük az intimitásokat, 
óvakodtunk a pszichoanalitikus jellegű vizsgálódásoktól. Ugyanakkor mindig nagy súlyt 
helyeztünk arra, hogy a teljes életutat rögzítsük, s hogy a szociológiai „kemény" és 
„félkemény” adatok minden interjúban szerepeljenek, részletesen kívántuk megismerni 
azokat az eseményeket, amelyek miatt interjúalanyunkat kiválasztottuk.

Mindazonáltal nincs olyan interjú, amely pusztán eseménytörténeti felsorolás lenne. 
Az emlékezések történelmi kontextusba ágyazott egyéni sorsokat tartalmaznak, amelyeket 
azok mondanak el, akik megélték. Ezért természetes, hogy a lecsupaszított történésen túl 
az elbeszélő reflektál is mindarra, ami vele történt, annál is inkább, mert a legtöbbször nem 
mindennapi események tanúi szólalnak meg.

Egy inteijú sematikus váza a következőképpen néz ki:
Az inteijúalany teljes életútja, a családi háttérrel együtt (nagyszülők, szülők, testvérek, 

releváns rokonság), a primer szocializáció folyamata, az iskola, iskolák hatása, az öntuda
tosodás folyamata, az ideologikus én kialakulása, vagyis annak a személyiségnek a létre
jötte, amelyik önreflexióval bír, a felnőtté válás folyamata, a munka és családtörténet -  s 
ebbe beágyazva, a megkérdezett jelentőségének függvényében -, mindazok a történelmi, 
politikai események, amelyek miatt az interjút készítettük. Mindez -  az elkerülhetetlen 
időbeli kalandozásoktól, kiegészítésektől eltekintve -  szigorú időrendben. Az OHA inter
júinak terjedelme általában arányban van az interjúalany által átélt események jelentőségé
vel, illetve az interjúalany elbeszélő és értékelő hajlamával.

AZ OHA ÉS A TÖRTÉNETTUDOMÁNY

A szóbeli forrásokat á történész elsősorban akkor használja, ha olyan terület megismerésére 
törekszik, amelyről írásos feljegyzések nem, vagy csak kis számban, esetleg csak 
korlátozott értelmezési lehetőséggel léteznek. A szóbeli történelem műformája azokon 
a területeken terjedt el, amelyeknél még elérhetőek voltak olyan személyek, akik 
forrásértékű információval rendelkeztek, illetve akik a szájhagyomány útján az előző 
generációktól szerzett információkat megőrizték. Elsősorban kisebbségek, ritka foglal
kozási csoportok, speciális tulajdonságokkal rendelkezők, illetve különleges szituációk 
résztvevői azok, akik a történeti kutatások számára fontos információk forrásai, hordozói 
lehetnek.

Az 1989-90-es rendszerváltozásig az 1956-os magyar forradalom abba a kategóriába 
tartozott, amelyben a források hozzáférhetetlenek voltak. Amikor az OHA megkezdte 
gyűjtőmunkáját, a forradalom egykori szereplőinek visszaemlékezéseiből kívánta rekonst
ruálni azokat a történéseket, amelyekről semmilyen írásos anyag nem állt a kutatók 
rendelkezésére. Természetesen számítanunk kell arra, hogy az interjúk, mind a rend
szerváltozás előtt, mind az azután készültek, torzítanak. Az előző rendszerben leginkább a 
félelem, a másokért való aggódás, az évtizedekig megőrzött konspirációs szigor késztette 
az embereket bizonyos tények elhallgatására. Ma pedig -  egyebek mellett -  a megjelenő 
Írások befolyásolják az emlékezőt, hogy egy eseményt valóban úgy élt-e át, ahogy arra 
harminc éven keresztül emlékezett. Saját verziójába már beszűrődhetnek, gyakran szán- 
déktalanul is, az olvasmányélmények, egykori társak visszaemlékezései, televízióból, 
rádióból, sajtóból szerzett információk.
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A levéltárak megnyílása után a források egy jelentős részéről kiderült, hogy azokat 
még keletkezésük idején szándékosan meghamisították, az egykori események belőlük csak 
nagyon nehezen vagy egyáltalán nem rekonstruálhatók: ilyenek például a rendőrségi, 
ügyészségi kihallgatási jegyzőkönyvek. Számos olyan területe maradt a forradalomnak, 
amelyről nincsenek írásos feljegyzések. Vagy azért, mert a forradalom lendülete nem tette 
lehetővé minden esemény dokumentálását még akkor sem, ha a résztvevőknek volt is ilyen 
szándékuk (például a munkástanácsok esetében), vagy azért, mert a résztvevők nem érezték 
szükségét írásbeli dokumentumok készítésének (jellemzőpéldát nyújtanak erre a fegyveres 
felkelőcsoportok). Számos esetben a szóbeli források kiegészítik, értelmezik az írásos 
forrásokat, gyakran pedig azokat a motívumokat ismerhetjük meg belőlük, amelyeket 
semmilyen írásos forrás nem tartalmazhat.

Az in térj úgy leleményt eddig is használhatták és használták is a kutatók (elsősorban 
történészek), mégpedig oly módon, hogy az interjúalany személye alapján kiválasztották a 
számukra érdekesnek tűnőt s azt elolvasták, az abban lévő információt beépítették kutatá
sukba. Az interjúk annotált jegyzéke folyamatosan készült, s ez a kutatók számára meg
könnyítette az eligazodást a hatalmas anyagban. Szükségessé vált azonban olyan segéd
eszközök kimunkálása, amelyek a kutatást lényegesen megkönnyítik és az információhoz 
jutást jelentősen gyorsítják.

ÖSSZESÍTETT NÉVMUTATÓ

Valamennyi interjúhoz készült névmutató. Az eligazodásnak igen egyszerű módja a nevek 
alapján történő tájékozódás, különösen akkor, ha egy személy konkrét eseményhez kapcso
lódik, vagy a kutató valamely történelmi személyt keres. Az egyedi, tehát egyetlen interjú
hoz rendelt névmutatók azonban korábban csak akkor voltak használhatók, ha a kutató 
minden interjút egyenként kézbe vett és megnézett. Ez a munka sok száz interjú esetében 
szinte megoldhatatlan volt. Ezért kezdtük el egy összesített névmutató készítését. Nem 
használtunk semmilyen különös számítógépes programot, mivel a névre történő keresés 
bármely használatos szövegszerkesztő segítségével megoldható. A feladat azonban csak 
látszólag egyszerű. Közismert történelmi személyiségeknél nem okoz gondot a beírás, 
azonban minél kevésbé ismert személyről van szó, annál nehezebb egy rövid, de a 
későbbiek során jól használható meghatározást adni a név mellé.

Az interjúk mellett lévő névmutatókban a szövegkörnyezet többnyire egyértelművé 
tette a megnevezett személyek kilétét. Mivel maga az interjú is a kutató kezében volt, 
könnyen a megadott oldalra lapozhatott, s az esetleges félreértést könnyen tisztázhatta. Az 
összesített névmutatóban azonban több száz‘interjú több tízezer neve szerepel, s mivel 
magukat az egyedi névmutatókat sem egyetlen személy készítette, a nevek melletti definí
ciók sem egységesek. Az egyedi névmutatónál arra törekedtünk, hogy minden név mellett 
előszöraszemély általános jellemzője szerepeljen, (mérnök, katonatiszt, kisgazda politikus 
stb.) második helyen pedig az intetjúalanyhoz való viszonya (kolléga, barát, rabtárs, 
kihallgató tiszt stb.). Am az, aki az egyik interjúban mérnökként szerepelt, egy másik 
interjúban szerepelhetett az MSZMP KB tagjaként, attól függően, hogy az adott interjú
alany mikor találkozott a névmutatóban szereplőszeméllyel. A viszonyító (relációs) mutató 
pedig még ennél is jobban változhat, hiszen ugyanaz a személy egyik interjúalanyunknak 
lehetett a rabtársa, a másiknak pedig, egy más történelmi korszakban kollégája.
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Az összesített névmutató elkészítése során azt a célt tűztük ki, hogy a lehetséges 
mértékig egyértelművé tegyük a nevek mellett szereplő meghatározást, hogy a kutató a 
legkevesebb erőfeszítéssel találja meg a keresett személyeket. A mechanikusan egybegé
pelt és alfabetikusán rendezett összesített névmutatóban minden Kovács Jánosnak meg kell 
kapnia azt az azonosítót, amely egyértelművé teszi kilétét Továbbá tartalmaznia kell a 
névmutatónak azt is, hogy valámely személy melyik interjúban milyen gyakran fordul elő.

Ennek a munkának még csak a kezdeténél tartunk. Az előforduló nevek nagy száma 
szükségessé teszi, hogy a végtermékbe, az összesített névmutatóba ne kerüljön bele minden 
név. Tekintettel arra, hogy az interjúk kevés kivételtől eltekintve teljes életutakat tartalmaz
nak, igen sok családtag, ifjúkori barát, ismerős, osztálytárs, munkatárs neve is elhangzik 
azokban. Kihagyhatók például mindazok az ifjúkori tanítók, tanárok, bajtársak, lakótársak, 
akik egy adott pillanatban az emlékező számára fontosak voltak ugyan, de a történelem 
kutatóját nem érdeklik, mert szerepük mind az interjúalany, mind a történész számára 
érdektelen, s nincs esélye annak, hogy más interjúban is előforduljanak, vagy olyan 
történelmi eseménnyel kapcsolatban bukkanjanak föl, amely miatt érdemes lenne őket az 
összesített névmutatóba felvenni. Egyébként a kihagyott neveket a rendkívül időigényes 
pontosítás nélkül egy önálló számítógépes file-ban fogjuk tárolni, s ha valakit érdekel, 
kikeresheti őket.

Az összesített névmutató készítése csak akkor fejeződhetne be, ha az OH A beszüntetné 
tevékenységét. Fejlesztésére, kiegészítésére mindaddig szükség van, amíg új interjúk 
készülnek. Ezért ez a kutatási segédeszköz az OHA hosszú távú tervei között az állandóan 
fejlesztendő és karbantartandó munkák között szerepel. Terveink szerint 1994 végére 
elkészül az összesített névmutató pontosított, a felesleges nevektől megtisztított és a 
tudományos kutatás számára használható változata, amely az intézet adatbankjának része
ként lesz hozzáférhető.

AZ INTERJÚK SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGOZÁSA

A kutatás számára az életútinterjúk csak akkor hasznosíthatók, ha a bennük lévő minden 
fontos információhoz viszonylag könnyen hozzá lehet férni. Sok ezer oldal végigolvasása 
a kutató számára nem gazdaságos, sőt kifejezetten riasztó, különösen akkor, ha nem biztos 
abban, hogy a munkájához szükséges információt megleli. Ezért az OHA olyan kutatóbarát 
számítógépes rendszert alakított ki, amely a téma iránt érdeklődőnek percek alatt rendel
kezésére bocsátja azoknak az interjúknak a jegyzékét (s azon belül az oldalszámot is), 
amelyekreszüksége lehet. A Textar nevű könyvtári program megfelelő átalakításával olyan 
szabad-hívószavas keresési rendszert alakítottunk ki, amely valamennyi ’56-tal kapcsolatos 
eseményről részletes, az interjúalany egész életéről pedig átfogó információt ad. Eddigmár 
250 interjú anyagát vittük be ebbe az adatbankba.

A feldolgozás útja a következő. Az interjúkból 3-6 oldalas, nem teljes mondatokban 
fogalmazott kivonat készül, amely röviden tartalmazza a legfontosabb személyi adatokat 
(születési hely, év, a család szociális helyzete, iskolák, munkahelyek, stb.) s ennél részle
tesebben mindazokat az eseményeket, amelyekben az interjúalany részt vett vagy amelyek
nél jelen volt Ezek a kivonatok ellenőrzés után kerülnek a számítógépbe, amelyben a 
„beszéld” mezőnevek segítségével technikai problémára redukálódik a szükséges informá
ció kinyerése.
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A bevitel nem mechanikus feladat, hanem alkotó munka, mert az interjúalanyok is, és 
a kivonatkészítők is más szavakkal, gyakran azonos értékű szinonimákkal jelölnek hasonló 
vagy azonos eseményeket. Éppen ezért egyetlen személy végzi az információk számító
gépre vitelét, s a lehetőségeken belül egységes szóhasználatot alkalmaz. Például: a „sortűz” 
igen sok interjúban fordul elő. Van, ahol vérengzésnek, van, ahol mészárlásnak, s van ahol 
lövöldözésnek vagy éppen ártatlan emberek lemészárlásának nevezik. Az a kutató, aki a 
sortüzekről kíván információt szerezni, csak akkor tud gyorsan a forráshoz eljutni, ha 
valamennyi sortűz azonos néven szerepel a számítógépes adatbázisban. A bevivő és a 
kivonatokat ellenőrző munkatársak feladata, hogy egységesített konvenció szerint jelenje
nek meg az azonos nemű események, illetve hogy milyen események kerüljenek egyáltalán 
a számítógépes adatbázisba.

A program segítségével az ’ 56-os forradalom helyszíneire, időpontjaira, szervezeteire, 
megnevezett eseményeire a forradalomban részt vevő személyekre, illetve ezek kombiná
cióira, együttes előfordulásaira lehet keresni. A programból az is megtudható, hogy egy 
adathoz még milyen személyek, események és időpontok kapcsolódnak. A számítógépen 
rögzített interjúkivonatok már az adatbevitel során is az intézet belső és külső kutatóinak 
rendelkezésére álltak, s azt munkájukban többen eredményesen használták fel. Terveink 
szerint először az ’56-os interjúk kerülnek a számítógépes rendszerbe. Később a gyűjte
mény minden interjúját ily módon fogjuk feldolgozni és számítógépre vinni. Az összesített 
névmutatóhoz hasonlóan ez a tevékenység is mindaddig tart, amíg az OHA-ban új interjúk 
készülnek.

A PUBLIKÁCIÓKRÓL

Az órai history műfaját a kutatásokban és a publikációkban általában kétféleképpen 
alkalmazzák. Az egyik irányzat a rádióriportokból „nőtt ki”, ennek legjelentősebb repre
zentánsa Stud Terkel Amerika-szerte ismert rádiós személyiség. Ennek ama már klasszikus 
módszernek a legkiválóbb alkalmazói (a chicagói iskola tagjai és követői) nem az egyes 
embert állítják egy kötet (vagy kutatás) fókuszába, hanem az eseményt, s azt járják körül 
az informátor, a meginterjúvolt emlékeinek rögzítésével. Ezekben az interjúkban nem 
bontakozik ki a teljes személyiség, hanem csak a vizsgált jelenség vonatkozásában ismerjük 
meg a megszólaló véleményét és az általa megélt, megismert, vele történt eseményeket. 
Ilyen interjúfüzér készült például a második világháborúról, s magyarul is megjelent a 
Chicagót bemutató interjúgyűjtemény,1 amelyben az amerikai nagyváros különböző társa
dalmi állású lakói szólalnak meg s vallanak életükről, városukról, városukkal kapcsolatos 
érzelmeikről. Fontosnak és az egyik lehetséges útnak tartjuk e módszert, olyannyira, hogy 
az ’56-os Intézetben is született már önálló mű hasonló tudományos apparátussal.

A másik, ettől jelentősen különböző publikációs (felhasználási) módszer, amikor 
valamilyen eseményhez, helyhez, foglalkozási csoporthoz tartozó emberek (vagy csak akár 
egyetlen személy) szólalnak meg, ám azoknak teljes életét tartalmazza a kötet. Ilyenkor az 
olvasónak lehetősége nyílik a mikrotörténések világának megismerésére is, tanul
mányozhatja a megjelenített ember teljes élettörténetét, s választ kaphat olyan kérdésekre,

2 Stud Terire!, Chicago (Keresztmetszet. Budapest, Európa Kiadó, 1972,544 o,), illetve The Good War, An Órai 
History o f World War Two (New York, Ballantine Books, 1985,592 o.)
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hogy miért éppen úgy alakult egy sors, ahogyan alakult. E módszer segítségével bizonyos 
kemény adatok és azok következményei is értelmezhetővé válnak, hiszen az egyes emberek 
sorsát összefüggéseiben ismerhetjük meg.3

Amikor csupán egyetlen személy egy publikáció tárgya, akkor vagy a személy 
jelentősége, vagy az általa átélt események, vagy a kettő együtt indokolják a mű megszü
letését4

AZ OHA-KÖTETEK

Az OHA, még az 1989-90-es rendszerváltás előtt megkezdte egy önálló könyvsorozat 
kiadását.5 Akkor-term észetesen-nem  volt lehetőség arra, hogy kifejezetten ’ 56-os kötet 
jelenhessék meg. A rendszerváltás első időszakában az OHA interjúit részbe^ vagy egész
ben felhasználó, több * 56-os tematikájú könyv és folyóirat-publikáció is napvilágot látott. 
1992-ben az ’56-os Intézet az MTA Jelenkorkutató Bizottsága közreműködésével új sorozat 
kiadását kezdte meg. A munkástanács-vezetők interjúiból összeállított kötet után 1994 
októberében a fegyveres felkelőkkel készített inteijúválogatást jelentetünk meg, s ezt követi 
majd az 1956-ban újjáalakult pártok vezetőivel készült intetjúkból szerkesztett kötet. Az 
utóbbi három kötetben egyenként 10-12 interjú szerkesztett és rövidített változata szerepel. 
Ezekkel kapcsolatban több kérdésre is választ kell adnunk. Milyen alapon készül a váloga
tás? Milyen megfontolások alapján történik a szerkesztés? Mi e kötetek funkciója?

Az OHA interjúi az adott témakört statisztikai értelemben nem reprezentálják, azon
ban a kötetekbe bekerülő intetjük tartalmazzák azokat a legfontosabb információkat, 
amelyek az adott történelmi esemény, illetve a hozzá kapcsolódó szervezetek tevékenysé
gének megismerését teszik lehetővé. A válogatás bázisa az OHA gyűjteménye, azon belül 
a témát legjobban megjelenítő interjúk kerülnek a kötetekbe. Azok az interjúk, amelyeket 
kötetben, szerkesztett formában megjelentetünk, az írott források, illetve más interjúk 
szerint is hiteles információkat tartalmaznak az interjúalany szemszögéből. A válogatásnál 
ügyelünk atTa is, hogy a forradalom eseményei közül egyesek ne sikkadjanak el, mások 
pedig ne kerüljenek túlsúlyba.

A munkástan ács-vezetőkkel készült interjúválogatásból például elsősorban azt tudjuk 
meg, hogy a forradalom és a forradalom utáni néhány hónap szereplői, akik a történelmet 
maguk is alakították, hogyan élték meg ezt az időt, mi vezette őket a történelmi szerepvál
laláshoz, milyen indulatok vezérelték cselekedeteiket, és természetesen megtudhatjuk azt

3 Két mtfvet említünk itt. Thomas J. Morian, Prmrie Grass R<wtt, an lowa Smalt Tawn in tke Earty Twentieth 
Century. (lowa City, lowa University Press, 1988,287 o.) például egy amerikai mezőgazdasági kisváros 1900 és 
1930 közötti életét dolgozza fel az élőszóban elmondott történelmi emlékek segítségével; Jonathan Kozol, Rachel 
andHer Ckildren: Hmnetess Families in America (New York, Crown, 1988,261 o.) c. könyvében két és fél éven 
keresztül követte egy hajléktalan család életét s ennek a történetét írta meg. Az első jellegzetesen agráttörténeti 
m i, a  második a „szegénységkutatás" körébe sorolható, s olyan szituációkat mutat be, amelyet csak a részt vevő 
megfigyelés és a szereplők beszéltetése útján ismerhetünk meg.
4 Az egyik leghíresebb és legvitatottabb ezek közül Bonnié Smith, Confessítms ofa Concierge: Madame Lacié '.t 
Hisiory ofTwentleth-Cenlury Francé (Egy házmester vallomása: Madame Lucy huszadik századi Franci aoiszága). 
New Haven, Yale University Press, 1985,156 o. Smith tíz éven keresztül természetesen szakaszosan interjúzott 
Lucie Braunéi, aki 1900-ban Normandiában született, majd Párizs i 1. kerületében volt házmester.
5 Az Órai Históry Archívum inteijúinak felhasználásával készült publikációk jegyzékét az Évkönyv /„ 1992 a 
266, oldalon tartalmazza.
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is, hogy az egyes gyárakban, üzemekben, illetve a megyei és a fővárosi munkástanácsokban 
mi történt. Megismerkedhetünk a munkástanácsok választásának légkörével, a tanácsok 
belsőéletével, a vitákkal, dilemmákkal, a programkészítések emberi, politikai vívódásaival, 
a megtorlások belső mechanizmusával, amelyről egyébként semmilyen írásos forrás nem 
áll rendelkezésünkre.

A kötetek sok száz oldalas inteijúkból tartalmaznak néhány tíz, esetleg a száz oldalt 
alig meghaladó szerkesztett változatot. A szerkesztőnek úgy kell elvégeznie a rövidítést, 
hogy a lényegi részeket érintetlenül hagyja, hogy a szerkesztett változatot maga az interjú- 
alany is elfogadja, s abban a történelmi események, az interjúalany véleményei és életének 
legfontosabb történései egyaránt jelen legyenek. A szerkesztő másik feladata, hogy az 
élőbeszédet olvasható szöveggé változtassa. A publikált interjúkat elláttuk lábjegyzetekkel 
is. Ezek elsősorban a jobb megértést, pontosítást szolgálják: feloldanak utalásokat, korri
gálnak időpontokat, eseményeket, intézményneveket, azonosítanak ma már nem, vagy csak 
kevéssé ismert személyeket.

Mivel az eddig megjelent kötetek a forradalomról vannak hivatva alul-, illetve belül- 
nézeti tájékoztatást adni, a szerkesztés során a forradalom eseményei kapják a legnagyobb 
terjedelmet. A forradalom alatti szereplés motívumai azonban nem mindig lennének 
érthetőek, ha nem ismernénk az élettörténet korábbi eseményeit, amelyek hatására egyes 
személyek munkástanács-vezetők, mások fegyveres felkelők, megint mások pártpolitiku
sok lettek. De ugyanilyen fontos a társadalomtudós számára az is, hogy milyen családi, 
szociális háttér milyen cselekvésekre, politikai megnyilvánulásokra késztette a forradalom 
szereplőit. Az előélet és a forradalom alatti cselekedetek megismerésén túl fontosnak 
tartjuk, hogy a megtorlásról, anrtak formális (tehát jogi eszközökkel végrehajott) és nem 
formális (politikai, munkahelyi, a mindennapokat átszövő) változatairól is képet adjunk. 
Végezetül fontosnak tartjuk azt is, hogy a szerkesztett interjú tartalmazza azokat a reflexi
ókat, amelyekben az interjúalany, a forradalom egykori résztvevője visszatekintve értékeli 
életét, illetve annak meghatározó szakaszát, szakaszait. A terjedelmi korlátok is szükséges
sé teszik a szövegek erőteljes rövidítését. Azonban soha nem adtuk fel azt a törekvésünket, 
hogy teljes emberi sors jelenjen meg a közzétett interjúban.

A kötetek funkcióját illetőén már említettük, hogy a motivációk, az egyedi történések 
megismerése az egyik cél, de ennél fontosabb, hogy a köteteket egybefőző téma (munkás- 
tanácsok, utcai harcok, pártpolitika) a csak e módszer segítségével lehetséges nézőpontból 
is megismerhetőlegyen. Továbbá azáltal, hogy a teljes élettörténetbe ágyazvajelennek meg 
a politikai történések, a történelmi események, mind az érdeklődő olvasó, mind a tudo
mányos kutató olyan összefüggésekre bukkanhat, amely az írott források révén nem áll 
rendelkezésre. De nem hagyhatjuk figyelmen kívül azokat az érdeklődőket sem, akik nem 
olvasnak történeti szakmunkát, ám szívesen kézbe vesznek egy olvasmányos visszaemlé
kezés-gyűjteményt, amelynek segítségével megismerhetik, felidézhetik illetve rekonstru
álhatják az egykori eseményeket, mégpedig azokkal az emberi indulatokkal megerősítve, 
amelyek az eseményeket átélt emlékezŐtŐl származnak.

Inteijúgyűjteményeinket történeti szociográfiának tekintjük, mert egy meghatározott 
problémakört járnak körül az életútinterjúk segítségével. Szociográfia a szónak abban az 
értelmében, hogy nem reprezentatív szociológiai kutatás végterméke, ugyanakkor nem is 
írói adatgyűjtés alapján, szabadon kezelt anyag, s a megformálás is a lehetségesség határain 
belül alkalmazkodik az eredeti szöveghez, nyelvi fordulatokhoz, gondolatfűzésekhez. 
Természetesen az interjúalanyok hozzájárultak a közléshez, ők maguk hitelesnek fogadták
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el a megjelenő szövegeket. A kötetekben szereplő sorsok és események mint lehetséges és 
tipikus példák váltak érdemessé a publikálásra, a szerkesztett interjú a szó nem statisztikai 
értelmében (hanem példaszerűen) reprezentálja azt a társadalmi és történelmi közeget, 
amelyet az emlékező képvisel.6

Az interjúkban szükségképpen megjelenik a napi politika. A készítés idejétől függően 
(1989-90 előtt vagy után) eltérő politikai indulatok jellemezték a nyilatkozót. A késő 
Kádár-korszakban a megalázottság, a rendszerváltás után pedig a rehabilitáció volt a 
legfontosabb kérdés az ötvenhatosok számára. A szerkesztés során tudatosan kihagytunk 
minden olyan reflexiót, amely a napi politikai életre vonatkozik, ugyanakkor nem hagytuk 
ki azokat az életvezetésre vonatkozó, gyakran tragikus tényeket, amelyek jellegzetesen a 
volt ötvenhatosok sajátjai.

AZ ÖTVENHATOSOK MÁSODIK NEMZEDÉKE

Idén az OHA egy új, hároméves kutatást indít, Az ötvenhatosok második nemzedéke 
címmel. Több szempont is indokolja, hogy az 1956-os forradalom utáni megtorlás során 
börtönbüntetést szenvedettek, illetve kivégzettek gyermekeinek vizsgálatához kezdjünk. 
Az egyik az, hogy egyre kevesebb azoknak a forradalomban szereplőknek a száma, akik 
lényeges új információval járulhatnának hozzá a forradalom eseményeinek jobb megisme
réséhez. A másik, hogy a forradalom leverése után a hatalom a közvetlenül kiszabott 
büntetéseken túl azokat is sújtotta, akik büntetőjogilagmég az akkori törvények szerint sem 
voltak felelősségre vonhatók. Ezek közé tartoznak egyrészt azok, akiket ugyan a forradalom 
alatti cselekedeteikért nem vontak felelősségre, de életüket, főleg munkájukat megnehezí
tették, lehetetlenné tették előrejutásukat, másrészt az elítéltek házastársai és gyermekei. Az 
eddigi életűtinterjűkból viszonylag jól megismerhettük a házastársak helyzetét, illetve 
azoknak a sorsát, akik nem kerültek az igazságszolgáltatás karmai közé, de a mindent 
átszövőpártállam megkeserítette életüket. Nem ismerjük viszont az elítéltek gyermekeinek 
sorsát, sem azt, hogy azokban az időkben, amikor szüléjük börtönben volt, milyen rep
ressziók érték őket, sem azt, hogy egész életükre hogyan hatott a szülőre kiszabott büntetés 
és az azzal együtt járó, igen sokáig tartó kitaszítottság a társadalomból. Végül harmadik 
okunk, hogy elkezdjük ezt a kutatást, annak a törekvésünknek az egyik első megnyilvánu
lása, hogy az ’ 56-os Intézetben folyó munka időbeli határait tágítsuk, közelítsünk a jelen 
felé, a módszerekben pedig törekedjünk a multidiszciplinaritásra s a témaválasztásban 
fokozatosan bővítsük a szigorúan vett ’56-os tematikát.

Az 1956-os forradalomban mintegy 20 000 személyt ítéltek el jogerősen, ezek közül 
több mint 200 esetében halálbüntetést szabtak ki.7 A jogerős börtönbüntetést elszenvedet-

6 Oscar Lewis munkásságát tartjuk példaértékűnek, aki az irodalom és a tudomány határmezsgyéjén egyensű- 
lyozva hozta létre életművét. Irodalom abban az értelemben, hogy mesterien tömöríti és dramatizálja a  történése
ket, de tudomány abban az értelemben, hogy az elbeszélők szavait megőrzi és az információkat tudományos 
módszerekkel szerzi meg. A nálunk is megjelent Sanchezgyermekei c. mívében (Budapest, 1968, Európa Kiadó, 
644 o. Fordította: Bartos Tibor) a csatád minden tagjával magnóra mondatta élete történetét s ebból az anyagból 
formálta meg „szociálantropológiai regényét", megtartva az eredeti durva szóhasználatot, az eredeti nyelvi 
fordulatokat stb. A párhuzamos élettörténetek egymásba főzése nyomán érthetjük meg egyrészt a család, másrészt 
a mexikói szegénység.életét.
7 Ld. e  kötetben Szakolczay Attila, „A forradalmat követó megtorlás során kivégzettektől” c. tanulmányát.
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tek e t-a  pontos információ hiányában -  nem tudjuk a büntetés mértéke szerint osztályozni, 
mert csak az egyéb, köztörvényes bűnözőkkel együttes statisztika áll rendelkezésünkre, s 
arra vonatkozóan nincsenek adataink, hogy hány életfogytiglan, hány öt év feletti és hány 
öt év alatti ítélet született az ötvenhatosok ügyében. Ezért a megkérdezendők körét az ’56-os 
Intézet eddigi kutatásaira alapozva válogatjuk ki; az OHA ’56-os interjúi és a kivégzettek 
teljesnek tekinthető katasztere alapján.

A vizsgálatba egyaránt be kívánjuk vonni a halálraítéltek, az ún. nagyidősök és a 
kisidősök azon gyermekeit, akik az ítélet kiszabásakor és letöltésekor még nem voltak 
önállóak, óvodába, iskolába jártak. Foglalkozni kívánunk a forradalomban vezető szerepet 
betöltő értelmiségiek, munkástanácstagok, harcosok gyermekeivel, fővárosiakkal és vidé
kiekkel egyaránt.

Az archívumban már meglévő interjúink sok információt tartalmaznak arról, hogy a 
forradalom résztvevői milyen stratégiát alakítottak ki a túléléshez, a családok milyen módon 
reagáltak a szülő büntetésére. Ezeket az információkat leginkább a közvetlenül érintettek, 
vagyis az elítéltek szemszögéből ismetjük, akivégzettek esetében a házastárs vagy a testvér 
beszámolója alapján. Keveset tudunk azonban arról, hogy az elmúlt közel negyven eszten
dőben mit jelentett ötvenhatos elítélt gyermekének lenni. E kutatás során az ő sorsuk 
alakulását kívánjuk vizsgálni. Ezen belül egyrészről a családon belüli erőviszonyokat, 
másrészről pedig a szőkébb és a tágabb társadalmi környezet reakcióit (iskola, lakóhelyi 
közösség stb.) utóbbiak esetében a formális, intézményes és az informális reakciókat 
egyaránt.

Meggyőződésünk, hogy a kutatás során nyert információk alapján megismerhetők 
lesznek azok a jellegzetes sorsok, magatartástípusok, amelyek az elítéltek gyermekeinek 
életét jellemezték. Interjúalanyaink kiválasztásánál elsősorban gyűjteményünk inteijúira 
támaszkodunk, mert a már meglévő visszaemlékezések jól kiegészítik a gyermekek által 
elmondottakat.

Mivel a vizsgálatba bevont személyek egyrészt nem voltak szereplői azoknak a 
történelmi eseményeknek amelyek miatt szülőjüket s ezen keresztül Őket is büntették, 
másrész életkorukból következően csak később érthették meg teljes valóságában, hogy mi 
is történt körülöttük, annak a megismerésére törekszünk, hogy az eseményekkel azonos 
időben mit tudtak a gyermekek az őket körülvevő világról, mindezek milyen hatásokat, 
milyen érzelmeket váltottak ki belőlük.

Az OHA-ban eddig alkalmazott, korábbi, a teljes életút megismerését célzó interjú- 
tervet úgy változtattuk meg, hogy a nagybetűs történelem helyett a súlypontot azokra a 
problémákra helyezzük, amelyek az egyes ember életében voltak meghatározó jelentősé
gűek. A korábbiaknál nagyobb súlyt kapnak a pszichológiai, szociálpszichológiai vonatko
zások, a mindennapi élet -  család, iskola, baráti kör stb. -  eseményei, reakciói.

Szeretnénk megismerni, hogy a szülőt ért megtorlásnak milyen közvetlen és közvetett 
hatásai voltak, a társadalom különböző intézményei mely esetekben büntették a gyermeket, 
s a külvilág reakciói időben és térben hogyan változtak. Volt-e hivatalos diszkrimináció, 
peremhelyzetbe sodorta-e a szülő „bűne” a gyermeket, a szőkébb és tágabb társadalmi 
környezet hogyan kezelte azt a másságot, azt a stigmát, amelyet a gyermek a szülő miatt 
viselt.

A hangsúlyt a gyermekkori, ifjúkori események rekonstruálására helyezzük, arra az 
időszakra, amikor a személyiség még erőteljesen formálódik, s amelyben a történelem 
„büntetése” bekövetkezett. A vizsgálni kívánt személyek eltérőéletkorúak voltak a kritikus
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időszakban, ezért az őket ért hatások, és az azokra adott válaszok is eltérőek voltak. De 
eltérőek voltak az idő előrehaladtával is mind a társadalom kihívásai, mind pedig az azokra 
adott válaszok.

A kutatás választ kíván kapni arra a kérdésreis, hogy a megtorlások idején még 
gyermek- és ifjú korúak életében keletkeztek-e törések a szocializációs folyamatban, 
mennyire volt egész életre szóló hatása a szülőt ért büntetésnek. Különösen fontosnak 
tartjuk megismerni azoknak a családoknak a helyzetét, ahol az apát kivégezték illetve 
amelyek éppen az egyik szülőbörtönbüntetése miatt bomlottak fel, s az amúgy is meglévő 
traumát a család szétesése súlyosbította.

Az 1956 utáni magyar társadalom különböző rétegeiben, az ország különböző helyein 
és intézményeiben nem egyformán, nem a központilag elvárt módon reagáltak az emberek 
az ’56-os eseményekre, illetve a forradalom alatti cselekedeteikért elítéltekre és azok 
hozzátartozóira. A represszió, túl azon, hogy az idő előrehaladtával csökkent, még a 
forradalom leverése utáni időszakban is eltérő volt, s jelentősen függött attól, hogy kik azok, 
akik hivatva vannak a kirekesztő, büntető politikát a hétköznap nyelvére lefordítani. 
Vizsgálatunkból arra a kérdésre is választ kaphatunk, hogy társadalmi rétegenként, telepü
léstípusonként, illetve az egyes kisebb közösségekben mennyire eltérő volt a hatalom, 
illetve a közösség magatartása. A második nemzedék vizsgálata vélhetően -  legalább 
részlegesen -  tükrözni fogja a magyar társadalom jellegzetes reakcióit az ötvenhatosokkal, 
illetve családtagjaival szemben.
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