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R a in e r  M .  Já n o s

BEVEZETÉS
1991-ben az 1956-os Intézet Órai History Archívuma nyilvános önéletrajzírói pályázatot hir
detett Minden ember élete egy kész regény címmel. A különböző napi- és hetilapokban megje
lent felhívásra közel kétszáz mű érkezett, több száz oldalas, fényképekkel illusztrált gépira
toktól néhány oldalas, ceruzával írott önéletrajzokig, még versek, regények és drámák is. 
Eredetileg úgy gondoltuk, hogy a legjobb, pénzdíjakkal jutalmazott önéletrajzokat megjelen
tetjük, a többi pedig későbbi történeti kutatások alapanyagául szolgál majd. Végül egyetlen 
pályamunka látott csupán napvilágot.1 A többiről annotált jegyzék készült, s az írások az Ar
chívumba kerültek.

Egy-két éve e jegyzéket lapozgatva gondoltam arra, hogy az önéletrajzok, melyek 1991- 
ből, az e századi magyar történelem utolsó nagy fordulatának kellős közepéből tekintenek 
vissza korábbi fordulatokra és mindennapokra, rendkívül érdekes forrásai lehetnének a mik- 
rotörténeti, társadalomtörténeti vizsgálódásoknak. Meglehet, az eredeti intenciók ellenére, hi
szen a pályázatot hirdető intézmény önmagában is arra ösztönzött, a pályázat szövegében is 
szerepelt, hogy az élettörténetek elsősorban „nagy”  történeti eseményekre, főképpen az 
1956-os magyar forradalomra összpontosítsanak. Találomra beleolvasva a pályamunkákba 
azonban kiderült, hogy igen gazdag, rendkívül változatos és nagyon sajátos „személyes törté
nelmeket”  rejt a gyűjtemény. Más történeti stúdiumok oktatása közben, fiataloknak tartott 
előadások utáni beszélgetéseken gyakran támadt olyan érzésem, hogy bár hallgatóim viszony
lag jól ismerik a harmincas, negyvenes, ötvenes, hatvanas stb. évek „köztörténetének”  ese
ményeit és szereplőit, keveset vagy éppen semmit sem tudnak a korszak mindennapi életéről. 
Érthető ez, hisz a közoktatásban a legutóbbi időkig kevéssé érvényesül a hazai történettudo
mány évtizedekkel ezelőtt végbement „társadalomtörténeti fordulata” . Úgy gondoltam, hogy 
az egyes élettörténetek valószerűsége talán többet, de legalábbis mást (is) mond a XX. szá
zad magyar történetéről, mint tudós, elvont politika- és gazdaságtörténeti előadássorozatok, 
monográfiák.

Így született meg a műhelyszeminárium gondolata, no meg Örkény István Magyar Pan
teon című egyperceséből, melyben a groteszk utolérhetetlen mestereként mutatta meg a min
dennapi élet és hétköznapi ember jelentéktelenségét és megismételhetetlen egyediségét, ahol 
a banalitás és a dráma olykor csupán a beállításon és megközelítésen múlik.

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán tartott műhelyszeminárium célja a közelmúlt 
„megértő”  feltárása volt egy-egy konkrét mindennapi élettörténet elemzése útján. Arra vol
tunk kíváncsiak, hogy mit jelentettek a hosszú távú társadalmi-politikai változások az egyén 
életében, hogyan befolyásolták egyes történelmi események a mindennapokat. A munka so

1 Micska Sándorné Pászly Mária: Elő mull. Kozák Cyula bevezetőjével. Mozgó Világ, 1992. 5. sz. 57—66. o.
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rán rövid módszertani bevezetés után2 a legtöbb időt az elemzendő élettörténetek kiválasztá
sával töltöttük. Mivel több ezer oldalnyi önéletrajzi anyag közös áttekintésére nem volt mód 
egy féléves szeminárium keretében, nem törekedhettünk semmiféle „reprezentativitásra” , hi
szen a pályázat erre alkalmas mintát nem is szolgáltathatott. Bár a pályázók foglalkozása, 
anyagi körülményei, lakóhelye, származása a legváltozatosabb képet mutatta, az életutakról 
nem is szólva, hamar világossá vált, hogy túlnyomórészt a középrétegekhez, az értelmiséghez 
tartozók pályáztak; szakmunkás, paraszt vagy Kossuth-díjas művész, megyei párttitkái; tábornok 
és KB-tag elvétve — annál több pedagógus és mérnök. Nyilvánvaló okokból az élettörténetekben 
rendre ismétlődtek a század közepének — második felének nagy közös tapasztalatai, a gazda
sági válság, a háború, a hadifogság, az 1944-45-ös változások, az 1956-os forradalom. Az is 
hamarosan kiderült, hogy 1991-ben elsősorban azok ragadtak tollat, akiknek addigi életük 
során egyszer vagy többször hosszabb vagy rövidebb időn keresztül sérelmet okozott a máso
dik világháború után kiépült rendszer. (Ez, figyelembe véve a rendelkezésre álló statisztikai 
adatokat az ötvenes évek elítéltjeitől a különféle címeken kárpótlási igényt benyújtókig, ép
penséggel reprezentatívnak is elfogadható.)

Végül olyan élettörténeteket próbáltunk kiválasztani, amelyek viszonylag „teljesek” 
(ezért: viszonylag terjedelmesek), nem az életút egy-egy mozzanatát „nagyítják ki”  (mint a 
pályamunkák jó fele), ezért jobban láttatják egyrészt az életút, másrészt a történelem folya
matait. Természetesnek tartottuk, hogy az így konstruált történet elsősorban a nyolcvanas—ki
lencvenes évekből visszatekintő szempontjait, értékeit tükrözi, de úgy véltük, nem mindegy, 
hogy egy-két év, hónap, néha nap „történetébe”  sűríti ezeket, vagy évtizedekbe (gyakran a 
család korábbi történetéhez is csatolva). Az elemzendő élettörténet végső kiválasztása azután 
merőben önkényesen (hallgatói oldalról ugyanakkor: önkéntesen) történt, a szöveg, a benne 
„beszélő”  személyisége, attitűdje, nyelvezete döntött. Néhány próbaelemzés, valamint ezek 
megvitatása nyomán született egy „javasolt”  elemzési szempontrendszer:3 Ennek alapvonalait

2 E vonatkozásban Csepeli György-Dessewffy Tibor-Dulovics Dezső-Tóka Gábor: Menekültek és elméletek. Az 
1956-os forradalom után Nyugatra menekültek attitűdjeinek vizsgálata az Amerikai Egyesült Államokban. In Év

könyv VI. 1998. Szerk. Litván Gyöigy. Budapest, 1998, 1956-os Intézel.; Gyáni Gábor: Miről szól a történelem? 
Posztmodem kihívás a történetírásban. 2000, 1998. 1. sz.; Hanák Gábor-Kövér György: Biográfia és órai history. 
In Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Szerk. Valuch Tibor Budapest, 1995, 
Osirís—1956-os Intézet; Kovács András: Szóról szóra. BUKSZ, 1992. 1. sz. és különösen Gyáni Gábor: Emléke
zés és órai history. BUKSZ, 1998. 3. sz.; valamint Niedermüller Péter: Élettörténet és életrajzi elbeszélés. 
Etnographia, 1988. 3—4. sz. tanulmányaira támaszkodtunk.

3 A javasolt szempontok:
a) sajátos adatok
— személyi (kemény) adatok az önéletrajz szerzőjéről
— a szöveg (nyelv, íráskép)
— a történet színtere: földrajzi, szociális (család, származás)
— a „sztori”  (mi tudható meg az életútról — mi történt az illetővel élete során)
b) általánosítható adatok
— az életút szociális jellemzői (mozgások, „mobilitások” , térbeli változások)
— passzív vagy aktív résztvevőként átélt történelmi események, történelmi folyamatok, melyek az élet keretét adták
c) „Élettörténet”
— egykorú stratégiája, egykorú „személyiségképe”  (ha rekonstruálható)
— utólagos, megvalósult „terve”  -  az elemző (utókor) által belelátott „értelem”  -  a konkrét élettörténet a minden
napok magyar történelmében.
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e sorok írója dolgozta ki, s a műhelyszeminárium során született dolgozatok tanulságait a mű
hely tagjai bizonyos mértékig adaptálták, alapjában azonban saját egyéniségük, érdeklődésük 
vezette őket írás közben. Bár a pályázók annak idején abban a tudatban küldték el munkái
kat, hogy azok megjelenhetnek, nyolc év elteltével, s elemzés tárgyaként idézve az írásokat, 
helyesebbnek látszott az eredeti nevek megváltoztatása.

Az eredmény -  három élettörténet, három hétköznapi sors, melyeket idős korban rögzítet
tek, alkottak meg (vagy alkottak újra), egy másik generáció, csaknem évtizeddel későbbi in
terpretációjában. Nem Magyar Panteont építettünk, s bár e századi magyar „sorsokat”  ele
meztek a szeminárium résztvevői, távolról sem a Magyar Sors vagy a magyar XX. század áb
rázolásának szándékával. A következő írások legalább annyira szólnak a századvég huszon
éveseiről, mint szüleik és nagyszüleik századvégig megtett útjáról.
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