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Goda Zoltán

NAPLÓK, LEVELEZÉSEK, ÉLETRAJZOK

Az elmúlt években többször is előfordult, hogy a Jász-
sági Évkönyvben régi naplók, levelezések jelentek meg. 
Értékes írások ezek, amelyek jól tükrözik egyes korok 
körülményeit, hangulatát. Pár évvel ezelőtt Goda Zol-
tán kapcsolatba került egy olasz archívummal, ahol 
rendszeresen gyűjtik a régi naplókat, levelezéseket, 
visszaemlékezéseket. 
Arra kértük őt, hogy számoljon be az ott szerzett ta-
pasztalatairól.  

Kicsi távolabbról kell kezdenem. Többek előtt is-
mert, hogy régóta levelezést folytatok firenzei olasz 
barátommal, Giorgio Marchianival. 1948-ban kez-
dődött a levélváltásunk, amikor én még diák voltam, 
ő pedig éppen akkor végzett építész technikusként. 
Az első években nagyon intenzív volt levelezésünk, 
két év alatt körülbelül 50 levelet váltottunk. Az olasz 
nyelv gyakorlása mellett képeslapjaiból megismerhet-
tem Firenze nevezetességeit. Később, amikor egye-
temre kerültem, ő pedig dolgozni kezdett, (a munka 
mellett tovább tanult építészmérnök lett), csökkent a 
leveleink száma. Életünk derekán a kemény munka, 
és a családi kötelezettségek miatt évente már csak 4-5 
alkalommal írtunk egymásnak, de minden fontos ese-
ményről beszámoltunk. Nyugdíjba vonulásunk után 
ismét sűrűbb lett a levélváltás. A leveleket kölcsönö-

sen megőriztük, és a több mint 60 év alatt mindkettőnknél összegyűlt kb. 300-300 db. Nyolcva-
nas éveinkhez közeledve felvetődött bennünk, hogy mi legyen a sorsa ennek a tartalmában és 
volumenében is gazdag levelezésnek?

Milyen lehetőségek, változatok vetődtek fel?

Mivel a levelezés olaszul folyt, célszerű volt valamilyen olaszországi megoldást találni. A le-
velezés két része önmagában is becses, de együtt igazán értékes. Többször is foglalkoztunk a 
témával, míg Giorgio lánya, Francesca talált egy olasz archívumot, ahol gyűjtik a régi naplókat, 
levelezéseket. Én is rákerestem az interneten, és így ismertem meg a Pieve Santo Stefano-i Nem-
zeti Napló Archívumot (Fondazione Archivio Diaristico Nazionale). Ez az intézmény valóban 
alkalmasnak látszott leveleink elhelyezésére.

Giorgio egyik első levele 1948-ból
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Milyen körülmények között, és hogyan működik az Archívum?

Az Archívum Pieve Santo Stefano nevű kisvárosban jött létre 1984-ben. A városka az Appenni-
nek-hegységben található, és kb. 2200 lakosa van. A régi naplók, levelezések gyűjtése Saverio 
Tutino író, újságíró kezdeményezésére indult. Kezdésként a következő hirdetést tették közzé az 
újságokban.

„Keressétek a padláson a nagyszülők szerelmes leveleit, leveleket az emigrációból, note-
szokat a háború lövészárkaiból, idős rokon naplóját, küldjétek el nekünk azokat a személyes 
irományokat, amelyeket életetek során írtatok, a múlt eseményeinek önéletrajzi leírását, de az 
ifjúságotok bizalmas naplóit is. Ezt az anyagot egy nyilvános központban összegyűjtjük, és a 
jövő generációk rendelkezésére bocsátjuk.”  

Már az első évben több mint száz szöveg érkezett be. Később ösztönözték is a jelentkezőket, 
minden évben részt vehettek a Premio Pieve pályázaton, amelynek nyertese 1000 euró díjban 
részesül, és lehetőséget kap anyagának publikálására is. Menet közben az Archívum egyre nö-
vekedett. Az Alapítványt előbb Toszkána tartomány vette fel kiemelt intézményei sorába, mára 
már az Állami Kulturális Javak jegyzékében szerepel. A kezdés óta több mint 5000 régi írást 
gyűjtöttek össze, melyek természetesen rendszerezve a kutatók rendelkezésére állnak. 

Hatvan év levelezés után
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Jelenleg 4-5 fő dolgozik alkalmazotti státuszban az Archívumban, de nagyon sok az önkén-
tes, akik részt vesznek a beérkező anyagok előválogatásában, végül a döntőbe kerülő anyagokról 
zsűri dönt. 

Miután megismerkedtek az Archívum feltételeivel és körülményeivel, hogyan került sor a levele-
zésük elküldésére?

Az Archívum megismerését követően nem azonnal cselekedtünk. Néhány évig morfondíroztunk 
a dologról, mert nehezen szántuk rá magunkat, hogy megváljunk a 60 éven át gyűjtött levelektől. 
Végül én biztattam Giorgiot, hogy vágjunk bele, hiszen előbb vagy utóbb úgyis sor kerül erre az 
akcióra. 2009 második felében külön-külön elkezdtük rendezni a sokévi levél-halmazt. A fonto-
sabbakról másolatokat készítettünk saját magunknak és egymásnak. Évente, dátum szerint sorba 
szedtem Giorgio leveleit, és az egész csomagot elküldtem neki. Ő kiegészítette az én leveleim-
mel, és az egészet rendezve továbbította az Archívum címére. Ezzel egyidejűleg jelentkeztünk a 
2010-es Premio Pieve díjra is. 

Leveleink egy része a kiállításon
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Hogyan folytatódott tovább a történet?

Az Archívum értesített bennünket az anyag 
beérkezéséről, majd 2010 augusztusában azt is 
közölték, hogy anyagunk bekerült a finalisták, 
a legjobb nyolc közé. Egyidejűleg meghívtak 
bennünket Pieve Santo Stefanoba, a szeptem-
ber 15-18 között tartott fesztiválra. Az erre az 
alkalomra kiadott füzetből megismerkedhet-
tünk a többiek anyagával is. Volt közöttük, aki 
a II. világháborúban katonaként a Szovjetunió-
ban harcolt, és erről vezetett naplóját küldte be. 
Egy neves festőművész felesége 1940 és 1945 
között naplót vezetett, leírva a háborús körül-
ményeket is. Az ő naplóját az unokája jutatta el 
az Archívumba. A programfüzetből tudomást 
szereztünk arról is, hogy a „legjobb kéziratért” 
különdíjat kapunk. Ezt elsősorban Giorgionak 
köszönhettük, aki a valóban szép kivitelű leve-
leit sokszor rajzokkal is kiegészítette. 

Hogyan zajlott le a fesztivál?

Én repülővel utaztam Firenzébe, ahonnan 
Giorgoval és lányával Pistoiaba mentünk, mi-
vel néhány éve Giorgio odaköltözött. Másnap 

onnan indultunk az Archívumba. Az Appenninek zegzugos útjain keresztül jutottunk el Pieve 
Santo Stefanoba, ahol már vártak bennünket. A szállodai elhelyezésről és ellátásról a rendezők 
gondoskodtak. A fesztivál első napján megtekintettük a kisvárost, megismerkedtünk az Archí-
vum dolgozóival, és néhány önkéntessel. Egy ötven év körüli asszonyka elmondta, hogy ő dol-
gozta fel a leveleinket, és számítógépbe írta valamennyit. Hatalmas munka lehetett számára, 
különösen az én, olykor gyenge nyelvezetű leveleim begépelése. A fesztivál alkalmából kiállítást 
is rendeztek. Az egyik tárlóban örömmel fedeztük fel leveleink egy részét. A dekoráció, ki tudja 
miért, szög- halmazokból állt. 

Délután egy kerti partin került sor a díjak átadására a nyolc döntős részére. Mivel Giorgio 
nem érezte jól magát, én képviseltem mindkettőnket. A különdíjakkal együtt így nálam négy 
plakett volt, míg a többieknél csak egy-egy. A hivatalos rész után jól elbeszélgettem a helyiekkel, 
akik többnyire érintettek voltak az Archívum tevékenységében.    
      
Milyen rendezvények voltak még?

A fő eseményre vasárnap délután került sor. A nyolc döntős egy szabadtéri színpadon foglalt 
helyet. A kis téren kb. 350-400 főnyi közönség gyűlt össze. Az országos médiát a Radio Tre kép-

A döntősöket megillető plakett
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viselte, amelynek riportere mindnyájunkat meginterjúvolt. Rövid zene után egy színész szöveget 
olvasott fel, amely meglepetésünkre éppen Giorgionak írt egyik levelem volt, s ezt követően 
Giorgio válaszlevelének tolmácsolása következett. Az interjú is velem kezdődött, egy kicsit za-
varban is voltam, de azért a közönség megtapsolt, mint ahogy Giorgiot is. A nyolc döntős szerep-
lése után hirdették ki a Premio Pieve nyertesét. A festő feleségének háborús naplója nyerte el a 
díjat, és teljes joggal, mert alkalmam volt beleolvasni az eredeti szövegbe, ami nemcsak érdekes, 
hanem szép stílusú is volt. A díjat az unoka vehette át. A rendezvényről, az újságokon túlmenően, 
a Radio Tre műsora is megemlékezett.

Olaszországban tehát már hagyománya van a naplók begyűjtésének. Van-e tudomása róla, hogy 
más országokban is van hasonló mozgalom?  

Igen, vannak más országokban is olyan intézmények, archívumok, amelyek foglakoznak naplók-
kal és életrajzokkal. 1998 januárjában Rovereto (Olaszország) adott helyet egy tanácskozásnak, 
amelyet még az év szeptemberében egy második követett, éppen Pieve Santo Stefanoban, ahol 
olasz, francia, spanyol, német, belga és finn intézmények már együttműködésre is szövetkeztek 
„Associazione Europea per Autobiografia” – (Európai Életrajz Szövetség) néven. A egyes orszá-
gok alábbi intézményei vettek részt benne:

Pódiumon a fesztivál záró rendezvényén
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Italia/ Pieve Santo Stefano
Fondazione Archivio Diaristico Nazionale 
www.archiviodiari.it

Francia / Amberieu en Bugey 
Association pour l’Autobiographie et le Patrimoine Autobiographique (Apa)

Spagna / La Roca del Vallés 
Arxiu de la memòria popular 

Germania / Emmendingen 
Deutsches Tagebucharchiv e.V. (D.T.A.)

Belgio / Bruxelles 
Archives du Patrimoine autobiographique - Belgique (APA-Belgique) 

Finlandia / Kärsämäki 
Accademia per l’autobiografia e l’arte popolare 

A tevékenység több intézménynél is a felnőtt oktatáshoz kapcsolódott. 2004 és 2008 között a 
mozgalom a Római Népfőiskola (UPTER) kezdeményezésére „Raccontare l’Europa” (Beszél-
jünk Európáról) címmel gyűjtött be anyagokat, amelyeket egy kötetben ki is adtak. 2008-tól 
kezdve „European Memories” néven folytatták tovább a tevékenységet. Ismét hirdettek pályáza-
tot, mégpedig három témakörben:

- Az Európához való tartozás élményei, a közös Európa-érzés felkeltése és erősítése.

- Utazások Európában, különböző országok történelmének, kultúrájának és hagyományainak 
leírása.

- Lehet más az európai: szociális kötelezettség és annak változása Európában.

Erre a pályázatra kb. 400 leírás érkezett. Ezeket először a beküldő országokban szelektálták, 
majd egy nemzetközi zsűri döntött a három kategória nyerteséről. Ezen díjak átadására is Pieve 
Santo Stefano-ban került sor, éppen 2010 szeptemberében, amikor mi is ott voltunk.
Az „European Memories” szövetségnek más tervei is voltak, például digitális archívum létre-
hozása, ami azonban az európai támogatás beszűkülése miatt nem valósult meg. Jelenleg nincs 
folyamatban lévő akciójuk, de az eddigiek során együttműködő intézmények továbbra is tartják 
egymással a kapcsolatot. 


