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Kövér György „puha” források – „kemény” tények.
 Naplók és visszaemlékezések a    
 társadalomtörténetben*

Amikor a Dominkovits Péter barátomtól feladatul kapott cím fölé a főcímet kitaláltam, 
eszembe jutott, hogy talán lesznek olyanok, akik ebből a „Puha ágyak – kemény csaták” 
sorozatra asszociálnak. Aztán megnyugtattam magam: nem vagyunk mi ennyire pajzán 
lelkületűek, s különben is a főcím által sokkal nyomatékosabban fejezhető ki az az 
ellentétet, amely a szubjektív források jellege és a társadalomtörténet alkata között feszül. 
A társadalomtudományos alapozású történetírás ugyanis sokáig elsősorban a kvantitatív 
módszerekkel megragadható összeírásokból, leltárakból, adatfelvételekből építkezett, 
már csak azért is, mert hivatásának az eseménytörténettel szemben a struktúratörténet 
megalkotását tekintette. Elsősorban a hosszú időtartamon keresztül („longue durée”) 
szekulárisan szinte alig változó folyamatok dinamikája érdekelte.

Aztán nemcsak a társadalomtudományok módszertanában kerültek (ismét) egyre 
inkább előtérbe a kvalitatív módszerek, hanem a társadalomtörténet is felfedezte magá-
nak (újra) a privát történelem személyes forrásait (naplók, levelezések, visszaemlékezése, 
interjúk stb.). Mindennek az lett a következménye, hogy át kellett gondolni, sőt újra kel-
lett tárgyalni egy sor területen a történetírás és a társadalomtudományok viszonyát, s itt 
most csak utalok ennek olyan, nemzetközi elnevezéseiben is sokszínű műfaji hozadékaira: 
mint az Alltagsgeschichte (a hétköznapi élet története), a microstoria (mikortörténelem), 
az oral history vagy a pszichohistória.

Remélem, senki nem vár most tőlem új felfedezéseket. Úgy érzem, régóta érlelődő 
változásokról tudok legfeljebb a számvetés, a rendszerezés igényével beszámolni. Hiszen 
a társadalomtörténetben már több évtizede bevett megközelítésnek számít, hogy egy-
egy társadalmi csoport, egy generáció, egy szakma képviselőinek kollektív portréját a 
személyes források intenzív kihasználásával igyekszünk megrajzolni. Számomra magától 
értetődő itt Bácskai Verának a reformkori pesti nagykereskedőkről szóló munkájára hi-
vatkozni, amely még a Klaniczay Gábor által szerkesztett régi Mikrotörténelem sorozatban 
a Magvetőnél jelent meg.1 A nagykereskedői engedélyért folyamodóknak ugyanis kérvé-
nyükben át kellett tekinteniük addigi életpályájukat, fel kellett sorolniuk szakmai képzé-
sük állomásait, sőt ki kellett mutatniuk, hogy rendelkeznek az üzlet megnyitásához szük-
séges tőkével is. Mi ez, ha nem hivatalos célra gyártott, sorozatban fennmaradt önéletrajzi 
gyűjtemény, amely akár egy prozopográfiai adatbázis összeállításához is kiváló alapanyag, 

 * Rövidebb változata előadásként hangzott el az MNL GYMSM Soproni Levéltára konferenciáján 2016. 
december 1-jén. 
1  Bácskai Vera: A vállalkozók előfutárai. Nagykereskedők a reformkori Pesten. Budapest, 1989.
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ráadásul a kérvényben felsorolt állításokat dokumentumokkal is igazolni kellett, mond-
juk a tanoncévekről vagy a cégbeli alkalmazásról. Ezt a forrásbázist magam is igyekeztem 
kiaknázni a pesti kereskedő-bankárok ezüstkoráról szóló vizsgálataimban.2 Minden törté-
nésznek és levéltárosnak vágyálma, hogy olyan kérvényre bukkanjon, amely a szövegben 
is összefoglalja a mellékletben az ABC betűivel jelölt tanúsítványok tartalmát, amelyeket 
szerencsés esetben azért külön-külön csatolva is megtalálunk. Amikor Boskovitz Joseph 
Löbl 1833-ban pesti üzlete mellé Bécsben is nagykereskedést szándékozott nyitni, kér-
vényében három dokumentummal is igazolta, hogy 1814-ben apja nagykereskedésében 
(Simon Boskovitz & Sohn) már évek óta cégtárs volt, majd D és E alatt arra is hozott 
bizonyítványt, hogy 1817-ben Pest városától toleranciát nyert, illetve 1821-ben saját 
nagykereskedést nyitott.3 Nemcsak a személyes történelem kulcsdátumait, hanem a cég-
történet elemi eseményeit is rekonstruálhatjuk ezekből a forrásokból.

Ráadásul a pályakezdésre visszatekintő, az engedélykérést indokoló kérvények mel-
lett a forrásbázist sikeresen egészítheti ki a pálya lezárására készülő, de egyúttal az egész 
életútra immár más szempontból visszatekintő egyén végrendelete (és hagyatéki leltá-
ra). A felhalmozott anyagból sokféle módon lehet eredményekhez jutni: az egyes élet-
pályák származási-területi tipológiája révén, vagy akár az egyes családi stratégiák jelleg-
zetességeinek feltérképezésével. Nyilván nem véletlen, hogy Bácskai Vera monográfiája 
érzékenyen mutatta be néhány női végrendelet finomságait. Például, hogy Rosenfeld M. 
Liebmann felesége végrendeletében 1841-ben hogyan inti megözvegyült fiát az újabb 
élettárs megválasztásakor követendő szempontokra: „Feleséged kiválasztásánál ne a csa-
lád nagysága vagy a sok pénz vezessen, hanem a személyiségére ügyelj annak, aki feleséged, 
élettársad, fiad anyja lesz. Csak jótulajdonságai – a jóerkölcsű jellem, jókedély, háziasság és 
takarékosság – tehetnek boldoggá. Nem a magasabb műveltség vagy a neves ősök alapozzák 
meg a házi boldogságot, hanem a nemes érzelem, amely a kötelességek teljesítésével akarja 
elnyerni a férfi szívét és szeretetét.”4 A normák előírásán túl nyilván komoly társadalmi és 
egyéni tapasztalat is meghúzódott az idézett mondatok mögött. Goldberger Sámuelné 
1861-ben kelt végrendeletében elsősorban leányait figyelmeztette a fivéreik iránti enge-
delmességre: „Gyermekeimnek és különösen szeretett lányaimnak kötelességévé teszem, hogy 
az öt idősebb fivérnek hálásak legyenek, minden ügyükben teljes bizalommal és testvéri szere-
tettel ajándékozzák meg őket. Isten ments, hogy valamivel is bosszantsák vagy nyugtalanítsák 
őket, mert ezzel a legnagyobb hálátlanságot követnék el azokkal szemben, akik kora ifjúságuk-
tól fogva igénytelenül és önzetlenül arcuk verejtékével éjjel nappal szüntelenül a Ház javáért 
fáradoztak. Tiszteletlenségükkel bűnt követnének el a szülők emléke ellen is.”5

2   Kövér György: A pesti kereskedő-bankár „ezüstkora” 1847–1873. In: Uő: A pesti City öröksége. 
Banktörténeti tanulmányok. Budapest, 2012. 111–172.
3   Wiener Stadt- und Landesarchiv [WStLA] Merkantil-Gericht B/ Nr. 469.
4   idézi Bácskai i. m. 184. A végrendelet megalkotóját a szerző „moralizálásra hajlamos”-ként jellemzi. Uo.
5   idézi Bácskai i. m. 193. Az asszony a szerző szerint „a szokottnál hosszabban, elég dagályos stílusban 
rögzítette erkölcsi intelmeit”. Uo. 180.
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Különböző foglalkozási csoportok, hivatások hozhattak létre önéletrajzi gyűjte-
ményeket, amelyek szinte kínálják magukat kollektív elemzésre, forráspublikációra. Ké-
zenfekvő Ugrai János alapos bevezető tanulmánnyal ellátott kötetére hivatkoznom, aki 
északkelet-magyarországi református lelkészek „önéletrajzi nyilatkozatait” adta közzé a 
19. század elejéről.6 A Tiszáninneni Református Egyházkerület szuperintendensének fel-
szólítására kellett 1807-ben a prédikátoroknak saját „biográfiájukat” összeállítani, amely-
ből a szerző közel kétszázat talált meg és publikált. Mint egyikük összefoglalta a feladatot: 
„Ezen folyó hónap 13. napján indult futólevélnek ereje szerint köteleztetik minden tisztelendő 
prédikátor úr, mostani lakhelyét, születésének idejét s földjét, oskoláztatását s.a.t. jegyzésben 
tenni, s főtisztelendő esperest úr kezében küldeni…”7 Az életút főbb állomásaira kérdeztek 
tehát rá: születési hely és idő, tanulmányok helyszíne és ideje, a (Sárospataki) Collegi-
umban viselt hivatalai (praeceptor, praeses, senior), a rectorság helye és ideje, külországi 
tanulás helye és ideje, hivatalos szolgálatának helye és ideje. Már ezeknek a kérdőpon-
toknak a megválaszolása is jelzi a kialakítandó forrásbázis szisztematikus kiaknázásának 
lehetőségeit. De természetesen az autobiográfiák magukon viselik megalkotóik egyéni 
stílusát. Katona Mihály (*1772), Beje, Oldalfala, Zsór prédikátora például így vezette be 
saját nyilatkozatát (ez adta az ihletet a szerkesztőnek a kötet címéhez is): „Egy kis világnak 
világos kis tüköre, melyben még a késő maradék is meg fogja látni, ha beletekint, Katona Mihály 
kitől vette származását? Hol és mikor született? Hogy kezdett nevekedni? Miken ment az idő 
alatt által, míg papi szent hivataljába belépett és hol legelőször?” Majd így folytatta a tükör-
be tekintést: „Legelső beletekintéssel édesatyját meglátja, tiszteletes és nemes Katona Istvánt, 
édesanyját nemes Trótsányi ’Susannát, igaz magyar vérből születetteket. Születése helyét túl 
a Tiszán, tekintetes nemes Szabólts vármegyében helyheztetett falut, Ramotsaházát, aholott 
prédikátori szent hivatalt akkor az időben édesatyja, mint az ő urának, Jésus Kristusnak hű-
séges szolgája.”8 Láthatóan a születésre vonatkozó kérdés kétféle pótlólagos információt 
is vonzhatott: a nemesi származást és prédikátori felmenők említését. Azt persze nem 
állíthatjuk, hogy aki nem említi nemesi származását, az mind közrendű volt, de nyilván-
valóan, aki utalt rendi állására, az nem véletlenül tette azt. Olyan is akadt, aki „régi nemes, 
de elaljasodott famíliából szegény szüléktől született” gyermekként jellemezte saját indítta-
tását.9 Azt is sokan lényegesnek tartották feltüntetni (erről statisztikai kimutatást is érde-
mes készíteni), hogy „prédikátori szüléktűl” eredt. Volt, aki ezt úgy fejezte ki: „belső renden 
való szüléktől”, de olyan is akadt, aki imígyen: „ároni házból vévén származását.”10 

Mentől büszkébb volt valaki felmenői törzsökösségére, annál hosszabban részletezte 
azok eredetét és előmenetelét: „A jánosi, pálfalvi és bellényi egyesült hármas eklésia mosta-
ni prédikátora Patay János. Tiszteletes és régi nemesi szabadságokkal, érdemes szüléktől, ne-

6   Ugrai János: „Kis világnak világos kis tüköre”. Északkelet-magyarországi református lelkészek önéletrajzi 
nyilatkozatai 1807–1808-ból. Hernád, Debrecen, 2004.
7   Ugrai i. m. 107.
8   Ugrai i. m. 113–114.
9   Ugrai i. m. 109.
10   Ugrai i. m. 127.; 93.; 86.
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vezetesen ugyanazon eklésiában 28 esztendő alatt prédikátori hivatalt, a borsodi venerabilis 
tractusban elébb proseniorságot, s aztán főnótáriusságot viselt, később az elszakasztott 
venerabilis gömöri tractusban is ugyanezen hivatalt folytatott tisztelendő Patay István úrtól, 
mint édesatyjától; és Helvétziából való, bernai születésű Niehans Susanna asszonytól, mint 
édesanyjától vette származását. Született 4. junius 1778. esztendőben Jánosiban. Csak maga 
lévén szüleinek férfi magzatjok, sőt az egész nemzetségben is más nem találtatván, aki által 
ősi nevek feltarttattana, különös gondossággal igyekezvék nevelni, s tanítani, mely végre semmi 
költségeknek nem kedvezvén, mindenkor példás felvigyázással voltak a tudományokban és a 
jó erkölcsökben tett előmenetelére.”11 Aligha lepődhetünk meg ezek után, ha Patay János 
külföldi tanulmányairól és kényszerű hazatéréséről is mindenki másnál részletesebb be-
számolót találunk, s nem mulasztotta el azóta végzett históriai és fordítói munkásságát 
sem felemlíti. 

A lelkészi hivatás önéletírásainak gyűjteményével későbbi korszakokból is számol-
hatunk.12 Ezek szisztematikus társadalomtörténeti kiaknázása azonban még a jövő felada-
tai közé tartozik.13 

Egy-egy életszakasz, például az intézményes iskoláztatás bennünket érdeklő mozza-
nataira nem túl gyakran áll rendelkezésünkre kész és kompakt gyűjtemény, ezért magunk-
nak kell kibányászni a felhasználható forrásokat a különböző kézirattárakban, kiegészítve 
a publikált memoárokból ismert anyagokkal. Mindnyájan emlékezhetünk Sasfi Csaba 
kollegánk első idevágó Korall-beli publikációjára, s összehasonlíthatjuk a több mint egy 
évtizeddel később közzétett disszertációjának ezzel a témával foglalkozó fejezetével.14 Az 
egyik legfőbb tanulság, hogy az elemzésbe bevont visszaemlékezések száma nem sokat 
gyarapodott, tehát legfeljebb az elemzés elmélyítése révén lehet az eredmények tovább-
fejlesztésére számítani.15 A módszer, a kulcsélmények elemzése is mérsékelt terjeszkedést 
tesz lehetővé. A középfokú tanulmányok elkezdése a jobbmódú nemesifjak körében szin-
te magától értetődőnek számított, így a visszaemlékezések erről szinte egyáltalán nem 
szóltak. Egyedül annál a szerzőnél exponálódik a probléma, ahol az apa negatív tapaszta-

11   Ugrai i. m. 120.
12   „A késő idők emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi önéletrajzai 
(1943). (Szerk. bev. Kránitz Zsolt.) Pápai Református Gyűjtemények, Pápa, 2013.
13   Akad rá példa, hogy az anyag – más személyes források, különösen a levelezés segítségével – biografikus 
megközelítés révén hasznosul. Koloh Gábor: Tér és idő Kiss Géza életútjában és életművében. A lelkészi, 
a néprajzkutatói és a társadalomkritikusi szerep értelmezése. In: Személyiség és történelem. A történelmi 
személyiség. A történelmi életrajz módszertani kérdései, szerk. Vonyó József. Pécs – Budapest, 2017. 405–
421. A hivatkozás Kiss Géza bátyjának, Zoltánnak az önéletrajzára: uo. 409.
14   Sasfi Csaba: Az oktatás társadalomtörténeti megközelítése: négy dunántúli nemesifjú kiművelése a 
reformkorban. Korall 3–4., 2001. 20–52.; Sasfi Csaba: Gimnazisták és társadalom Magyarországon a 19. 
század első felében. Korall, Budapest, 2015. 261–285.
15   Az elemzésben számításba vett visszaemlékezések száma másfél évtized alatt 22-ről 25-re emelkedett, 
viszont a felekezeti összetételt illetően némiképp zavarba ejtő, hogy miközben a katolikus emlékiratok 
12-ről 15-re gyarapodtak, az evangélikus önéletírások 9-ről 7-re estek vissza, a reformátusoké pedig csak 
egyről kettőre növekedett, s felbukkant egy izraelita is. V.ö. Sasfi i. m. 2001. 33.; Sasfi i. m. 2015. 264.
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latok birtokában ellenezte a taníttatást. Balogh Gábor (1823-1908) visszaemlékezésében 
így jellemezte apja álláspontját:  „Ő aki túl szigorúsággal nevelt, s ezerszer mondotta, hogy 
egy fiú, eb fiú ne légy, - de azt akarom, hogy apádnál külömb ember legyen belőled, – taníttat-
ni egyáltalán nem akart, s e tárgyban kedves jó anyámnak, öreg szülőimnek, magának Már-
ton Gábor predicátor úrnak is minden kérésse, több éven át sikertelen volt. …azt mondta, 
… egyébként is illő dolog , hogy öregségére legyek segíttségül kis gazdaságában. Volt kedves 
jó anyámnak kisebb fivére – ki már akkor született, midőn neki is két gyermek volt – János, 
ezt öreg atyám már 6-7 évvel elébb Pápán taníttatta, midőn én a helybeli iskolákat végeztem 
– ezen nagybátyám kedves fivére édesanyámnak, de szeretett rokona atyámnak is, annyira 
kérte őt, hogy az 1836-ik év tavaszán elvitt vele együtt Pápára, s a főiskola 2-ik osztályába 
beíratott.”16 A szülői ambíciók különbsége Baloghnál a pályaválasztáskor is ellentéteket 
szült. „Kedves anyámnak nagy szomorúságot okoztam, midőn ügyvédi pályára léptem – gya-
kornokul – a helyett, hogy még Pápán a theologiát végezve pap lettem volna. Édes atyám nem 
ellenezte ezen lépésemet, sőt némű megnyugvását lelte abban, hogy neki is lesz egy ügyvéd fia, 
a ki őt és családját az esetleges jogsértések ellen megvédi.”17

További visszaemlékezésekkel való összevetés után vonta le az elemzés a pályaválasz-
tással kapcsolatos általánosító következtetést: „Az emlékiratok arról tanúskodnak, hogy 
az egyházi pálya e társadalmi csoportnak a reformkor elején született nemzedékén belül 
már nem bírt nagy vonzerővel.”18 Ebből a szempontból nem annyira az egyéni motivációk 
feltárása válik hangsúlyossá az elemzés számára, hanem „az egyes társadalmi csoportok 
kulturális gyakorlatába integrálódott, azzal azonosult egyén”.19 Egykorú élmény és utóla-
gos kommentár ezért is lesz kiemelt jelentőségű Galsai Kovách Ernő (1825–1915) mobi-
litással kapcsolatos emlékeiben, amikor a belovári kadetiskola befejezése után 1845-ben 
felvételt nyert a testőrgárdába. „Tehát evvel elértem célomat, a melyre két év óta aspiráltam, 
ragyogott szegény atyám úgy a Családom a boldogságtól, elértem azon lépcsőnek első fokát, a 
mellyen ezután elő lehetett lépni a katonaság legfényesebb fokáig , a kegyelmes úrig , a bárósá-
gig , vagyonhoz és egyéb jóhoz, csak azután attól függ , hogy szerencsém lesz-e mellett? a mely 
mindenhez szükséges és a nélkül nem ér a többi semmit.” Amihez Galsai Kovách azt fűzte 
hozzá újraolvasván naplóját 1904-ben: „Bizony nem lett szerencsém! még a rendes állapot 
sorsom sem!!! nemhogy szerencsém!”20 

Tudatos adatgyűjtés különböző intézmények működésének megismerése céljából 
későbbi korszakokban is előfordulhatott. Kevesen tudják, de tulajdonképpen részben 
ilyen módon készült Szinnyei József életrajzgyűjteménye is. Blankettákat küldött körbe, 

16   Balogh Gábor: Honvéd emlékeim. In: „Mi volt Magyarország, mi volt szabadsága…” Emlékiratok. S. a. 
r. Forrai Ibolya. Budapest, 1999. 297–331. Az idézet a 301. oldalon. Sasfi értelmezése i. m. 2015. 267–269.
17   Balogh i. m. 305.
18   Sasfi i. m. 2015. 275.
19   Sasfi i. m. 2015. 264.
20   Idézi Sasfi i. m. 2015. 279. Galsai Kovács Ernő és apja Vendel naplóinak összehasonlító elemzése Kiss 
Zsuzsanna: Apák és fiúk. Egy Zala megyei naplóíró kisnemesi család két nemzedéke. Aetas, 23 (2008) 3. 
5–24.
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amelyben kérte az illetőktől munkáik címét, mely lapoknál működött a delikvens szer-
kesztőként, munkatársként.  meglehetősen csodálkozott, hogy egy sor terjedelmes ön-
életrajzot kapott válaszként. Ráadásul ő saját magáról is jóval hosszabb szócikket alkotott 
meg, mint amit a körkérdésben másoktól kívánt. Fenyves Katalin aknázta ki ezt az OSZK 
Kézirattárban meglévő nyersanyagot nemrég a zsidó identitás vizsgálata céljából.21

Ilyen jellegű anyaggyűjtés történt 1947–48-ban a Pázmány Péter Tudományegye-
tem Pedagógiai Intézetében különböző értelmiségi csoportok iskoláztatására vonatko-
zóan, amely aztán a rezsimváltás következtében sokáig lappangott, míg végül a pedagó-
giatörténészek megmentették, feldolgozták és közzétették a rendkívül értékes anyagot.22 
Az ankét kérdései tudatosan próbálták kezelni az emlékezet problémáját („Hogyan látta 
iskoláit abban az időben és hogyan látja most? Hogyan gondol vissza tanítóira, tanára-
ira?”). Központi helyet töltött be a vizsgálatban a tanár-diák viszony, az osztály közös-
ségi szelleme és társadalmi rétegzettsége, beleértve a később is „legmélyebb nyomokat” 
hagyó örömteli és fájdalmas élményeket. Neveléstörténetről lévén szó, külön érdeklőd-
tek a felkérő levél megfogalmazói az iránt: „Mit adtak Önnek az életre, vagy képességei 
kifejlesztésére az egyes tantárgyak, a tanított anyag és a tankönyvek, voltak-e kedves és 
ellenszenves tárgyai és mik tették azzá?” Továbbá, hogy „előkészítette-e az iskola pályavá-
lasztását, alakította-e e világnézetét, szellemi és erkölcsi fejlődésére milyen hatással volt, 
mennyiben befolyásolta vallási és szociális felfogását, jellemének kialakulását?”23 Kell-e 
hangsúlyoznunk, hogy a körkérdést mennyire áthatotta 1948 szelleme, s ez a feldolgozók 
számára kikerülhetetlenné tette, hogy a válaszokból mint emlékezeti konstrukciókból in-
duljanak ki, amit csak kiegészített a jelenbeli posztmodern diskurzusra való hivatkozás.24 
Nincs arra mód, hogy statisztikai perspektívából értékeljük az anyagot (egyébként sem 
ismerjük a mintavétel szempontjait, illetve annak reprezentativitásra való törekvését), 
mindössze annyit érdemes megállapítanunk, hogy a 117 fennmaradt válaszadó csaknem 
kétharmada a dualizmus korában, majdnem 30%-a az I. Világháború idején és bő 10%-a 
az 1920-as években járt középiskolába.25

A gimnáziummal kapcsolatos ambivalens érzések jól kivehetők egy szerző válaszán 
belül is. A református teológus Muraközy Gyula (1892–1961) erősen hangsúlyozta: 
„Azokra tanulmányokra emlékszem vissza nagy örömmel, amiket az iskola mellett, az isko-
la dacára végeztem… A tanár és a tanítvány sok tekintetben ellenfelekként álltak egymás-
sal szemben. Abban az időben nem láttam az én iskolámban semmi sok jót, ma már egészen 
másként látom. Úgy látom, hogy a református gimnázium a többi iskolák közül egy sokkal 
szabadabb nevelési szellemmel vált ki, nem volt benne úgynevezett drill, nem volt benne aprólé-

21   Fenyves Katalin: Képzelt asszimiláció? Négy zsidó értelmiségi nemzedék önképe. Corvina, Budapest, 
2010. 13–16.
22   Iskola és történelmi emlékezet. Felmérés 1947–48-ból, szerk. Golnhofer Erzsébet – Szabolcsi Éva. 
Budapest, 2009.
23   A felkérés körlevelét lásd: Iskola és történelmi emlékezet, i. m. 391.
24   Uo. 17, 21.
25   Uo. 15. 
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koskodás, a szellem az volt, hogy mindenképpen üldözte a hazugságot. Egyébként azonban ki-
sebb dolgokat nem vett nagy bűnöknek. Egészen más a helyzet, hogyha most már nem a maga 
egészében nézem az iskolámat, hanem külön kiemelkedik a múltból egy tanítónak, egy tanár-
nak az arca… a gimnáziumban visszagondolok tanárokra, akik rémületesek voltak számom-
ra, rettegtem tőlük. Félelmetesek voltak. Volt olyan tanárom, akinek egyenesen ambíciója volt, 
hogy féljenek tőle. A természetrajzi szertárból egy kis figyelőn nézett ki a tanterembe. Megfi-
gyelte, hogy kik magolnak, és azokat hívta ki. Valami sátánt, vagy démont éreztem benne.”26 A 
félelemérzés, a „pedagógiai erőszak” különböző formái rendszeresen visszatérő elemei az 
emlékeknek. Ebben nyilván szerepe volt a „fájdalmas emlékekre”, „félelemre” való direkt 
rákérdezésnek, de az erre vonatkozó emlékek meglehetősen általánosnak tűnnek.

Az orvosi végzettségű pszichoanalitikus Hermann Imre (1889–1984) érzékenyen 
jellemezte a Tavaszmező utcai gimnáziumi éveket: „Több jó barátom volt osztálytársaim 
között. Legtöbbjük azután is megmaradt annak, miután a középiskolát elhagytuk, de sajnos 
az utóbbi évek eseményei azokat is elsodorták, akik még megmaradtak. A legnagyobb átfogójú 
közösségi szellem kialakulását meggátolta a felekezeti tagoltság. Katolikus, protestáns, zsidó 
csak felületesen tartoztak össze. Az önképzőköri választáskor pl. ez volt a lényeg. Bár a kongre-
gációs eminens tanulóval is barátkoztam, ez a barátság nem vált intimmé. Két protestáns fiút 
tanítottam, és szüleik is meg voltak elégedve a tanítással, de intimebb kapcsolat nem jött létre. 
Kifejezett antiszemitizmus nem volt, csak éppen a társadalmi különbség éreztetése.”27

Az egyes tanárok természetesen adhattak életre szóló indíttatást, összességében 
mégis az a vélemény dominált, amit a később filozófussá lett Szemere Samu (1881–
1978) így fogalmazott meg: „Mindent összevéve tanáraink azért nem lehettek reánk nagy 
nevelő, lélekformáló hatással, mert egyéniségünk, egyéni hajlamaink csak kevéssé, vagy egy-
általán nem érdekelte őket. A tantárgy, az elvégzendő anyag volt a fontos, a növendék lelke 
mellékes. Másrészt nem volt köztünk [köztük?] oly szuggesztív egyéniség , aki önkéntelenül 
eszménynek kínálkozott volna. Nem valamely tanárideálom hatására mentem a tanári pályá-
ra, ilyen ideálom nem volt. Az érettségire bocsátást kérelmező folyamodványomban még azt 
írtam, hogy jogi pályára készülök. Csak az érettségi utáni szünidőben – egy napon mintegy 
hirtelen megvilágosodás tette bizonyossá számomra, hogy semmi más pályán, csak a tanárin, 
találhatok lelki kielégülést, s ez a felismerés kimondhatatlan boldogsággal töltött el. Hogy mi 
vonzott oly ellenállhatatlanul e pályára, még egészen homályosan élt bennem.”28 

Csak emlékezetni tudok itt a „Naplók, emlékiratok annotált bibliográfiája” című 
hajdani NKFP alapkutatásunkra, amelynek során az új évszázad elején a levéltárakban, 
múzeumokban, könyvtárakban őrzött kéziratos naplók, emlékiratok regiszterének össze-
állítását tűztük ki célul, s amelynek korántsem teljes eredményeképpen 52 intézmény-
től kaptunk tételes beszámolót a kívánt szempontok szerint, s adatbázisunkba 624 tétel 
került be. Ebből az anyagból már több feldolgozás, szövegpublikáció készült, legutóbb 

26   Uo. 228–229.
27   Uo. 166.
28   Uo. 126.
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doktoranduszunk, Magos Gergely, az MNL munkatársa publikálta e-formátumban, értő 
bevezetővel egy kecskeméti gyógyszerész-dinasztia utolsó tagjának visszaemlékezéseit.29

Szisztematikus visszaemlékezés-gyűjteményt hozott létre a volt Párttörténeti In-
tézet is, amelynek anyaga jelenleg a Politikatörténeti Intézetben várja feldolgozóit. Va-
lójában nem a pártállam kezdte meg ilyen típusú emlékezések bekérését, hanem már a 
szociáldemokrata mozgalom gondot fordított saját történetének személyes forrásokkal 
való alátámasztására. Társadalomtörténeti kiaknázásukra viszonylag kevés törekvésről 
tudunk, ezek között mindenképpen fontos szerepet tölt be Bódy Zsombor kísérlete, aki 
„az Alltagsgeschichte szemléleti keretei között” 14 véletlenszerűen kiválasztott önéletírás 
elemzésével kísérelte meg a szervezkedésben, a szervezett akciókban (gyűlések, sztráj-
kok) való részvétel megéléstörténeteinek rekonstrukcióját.30 

További módszertani lehetőségek felé nyit Baráth Katalin „szövegközpontú vizsgála-
ta”, amikor „egy múltbeli kommunikációs helyzetben adott válaszként tekint az önéletraj-
zi szövegegyüttesre”.31 Az ötvenes évek ösztöndíjfelhívásaira benyújtott 42 történész-ön-
életrajz nyelvi elemzése során a szerző osztályozza „a szövegbeli identitások archetípusa-
it”. Metaforikus bibliai névvel különböztet meg négy narratív típust: 1. Jónás – a fokozatos 
megvilágosodás története; 2. Sámuel – szabadságharc a kezdetektől; 3. Perzsák – civilek 
a tudományosságból; 4. Saul – a hasadt identitás narratívája. Itt is megmutatkoztak azok 
a tematikus toposzok, amelyre minden „hivatalos” önéletrajznak illett kitérnie (szárma-
zás, iskoláztatás, egyetemi előmenetel, családalapítás, munkahelyek) és természetesen a 
világháború(k). Ezeket az eseményeket kellett – valamilyen alakzatba rendezett formá-
ban – elbeszélni. Elismerve a típusalkotás invenciózusságát, néhány módszertani prob-
lémát érdemes szóvá tennünk. A nyelvi alakzatok elemzéséből következik, hogy egy-egy 
típusban egy-egy elbeszélő több idézettel is szerepelhet (és szerepel is). Ezt azonban az 
anonim idézetek közlése során nem tudjuk meg, csak az eredeti önéletírások ismeretében 
válik nyilvánvalóvá. A módszerből következően azonban az sem kizárt, hogy egy egyén 
többféle típusba is besorolást nyerhet, akár életpályájának különböző szakaszai, akár az 
ötvenes évek nyelvi alkalmazkodási kényszere jóvoltából.32 Egyetlen példa: a háború után 
nem igazolt, sőt állásvesztésre ítélt Fekete Nagy Antal a nyilaskeresztes pártba való hajda-

29   Magos Gergely (szerk., bev.) Katona József visszaemlékezései. Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság, 
Budapest, 2015. http://www.gyogyszeresztortenet.hu/blog/2015/12/15/katona-jozsef-visszaemlekezesei-
tarsasagunk-legujabb-sajat-kiadasu-e-konyve/
30   Bódy Zsombor: A hétköznapi élet története. Munkás visszaemlékezések a századforduló idejéből. In: A 
mesterség iskolája. Tanulmányok Bácskai Vera 70. születésnapjára. Szerk. Bódy Zsombor, Mátay Mónika, 
Tóth Árpád. Budapest, 2000. 275–293.
31   Baráth Katalin: Részleges hasonulás. Narratív identitásmodellek a történészek önéletrajzaiban (1951. 
december) Korall, 17 (2016) 64. 26–45. Az idézet a 26. oldalon.
32   Ezzel a szerző is szembesül, amikor egyes, a második, „szabadságharcos” típusba osztályozott eseteket 
„akár a következő, »perzsa« kategóriába is” átsorolhatónak tart, a „kommunista üdvtörténeten kivüliekhez”. 
Baráth i. m. 36.
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ni belépése révén került a harmadik („perzsa”) típusba.33 Másfajta, akár többes besorolást 
is megengedne ugyanazon életrajzíró ugyanazon önéletírásának záró passzusa: „Irodalmi 
munkásságomban a pozitivista iskolán nyugvó, a magyar érdekeket szemelőtt tartó tárgyila-
gos történetszemlélet vezetett, melynek során nem egyszer szembeszálltam a náci beállítottságú 
német tudomány állításaival és pellengéreztem ki a túlzásokba tévedt náci beállítottságot és 
kisajátító törekvést.”34 Persze ezzel a probléma egyik alapkérdéséhez jutottunk (vissza), 
hogy tudniillik adott-e az életpálya homogenitása, vagy ez csak a biográfia nyelvi konst-
rukciója révén teremthető meg.

Ha eddig a visszaemlékezések köré építettem mondandómat, az nem azért van, mert 
a közel-egyidejű naplókat nem értékelném kellőképpen, sőt, csakhogy jelentős mérték-
ben más problémákat vet fel nemcsak megtalálásuk, de megközelítésük módszertani 
eszköztára is. A naplók, mint társadalomtörténeti források sokféle szempontból érdekel-
hetik a történetírást. A hagyományos megközelítésekkel szemben „a történeti antropo-
lógia és a vele rokon mikrotörténet merőben másként teszi fel a kérdést: a napló alapján 
megragadott valóságon kívül szerinte nincs más, különösen pedig nincs magasabbrendű 
valóság, hiszen a valóság az átélt emberi világ tapasztalati közegében keletkezik s nem at-
tól elkülönülve, tőle függetlenül létezik és hat.”35 Ennek a jegyében tett a szerző kísérletet 
a dzsentri mint élettapasztalati kategória újraértelmezésére a gávai főszolgabíró, Olchváry 
Pál naplója alapján.36

A naplók természetesen sajátos betekintést engednek egy-egy nagy történelmi ese-
mény hétköznapjaiba is. 1848–49 megélése nem mindig igazolja vissza azt a históriai ká-
nont, amelyet „mi hagyományként hozott, s konvenciókent elfogadott ismeretrendsze-
rünk okán, vagyis bizalmi alapon, várakozási horizontunk réven esetleg szeretnénk”.37 Az 
először Vörös Károly által publikált részletekből ismert Alexy Lajos naplója különösen 
alkalmasnak tűnnek effajta megközelítésre. A történelem nagy felfordulással járó esemé-

33   Az idevágó meglehetősen determinisztikusan indító önéletrajzi részlet teljes egészében így hangzik: 
„Mint a szociális nyomorban felnőtt, a fajtájához mindenkor ragaszkodó parasztszármazású egyén a szociális 
és gazdasági kérdések megoldását keresve jutottam el a nemzeti szociálista mozgalomhoz és léptem 
be a nyilaskeresztes pártba.” MTA Akadémiai Levéltár [AL] V. 102. II. osztály iratai. 74. d. 2. dosszié. 
Fekete Nagy Antal életrajza, 1951. (A „perzsa” típusba-sorolást a cikkben csak a vastag betűs rész idézése 
dokumentálta.)
34   Uo. Mint az önéletrajzból kiderül, Fekete Nagy 1947 után ismét dolgozhatott: az Országos Levéltár 
okleveleket regesztázott, s teljesítménybéresként más középkoros oklevéltári tervmunkákban is részt vett.
35   Gyáni Gábor: A napló mint társadalomtörténeti forrás. A közhivatalnok identitása. In: Uő: Emlékezés, 
emlékezet és a történelem elbeszélése. Napvilág, Budapest, 2000. 145–160. Az idézet a 151. oldalon.
36   Gyarmathy Zsigmond: A dzsentri főszolgabíró (1922–1938) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár 
közleményei. 5. I–II. Nyíregyháza, 1990. Olcsváry naplója további társadalomtörténeti feldolgozásokat is 
inspirált: Eőry Gabriella: Főszolgabírói mulatságok. Társasági élet és szórakozás Olchváry Pál naplójában. 
Aetas 23 (2008), 3.sz. 65–81.
37   K. Horváth Zsolt: Naplók és memoárok mint lehetséges történelmek. Az 1848–49-es emlékezések történeti 
képe és olvasási dilemmái. In: Uő: Az emlékezet betegei. A tér-idő társadalomtörténeti morfológiájához. 
Kijárat, Budapest, 2015. 21–43. Az idézet a 31. oldalon. (A tanulmány eredete egy 1999-es veszprémi 
konferencia-előadásra nyúlik vissza.)
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nyei között csetlő-botló, abból leginkább kimaradni próbáló kisember privát látószöge 
méltán tart számot nemcsak szorosan társadalomtörténeti, de még azon is túlmutató 
érzelemtörténeti érdeklődésre is. Az 1848 decemberében hajdani nagy érzelmek szín-
helyére, Kékedre vetődő Alexy pontosan eleveníti fel a múlt és jelen, magánélet és nagy-
betűsnek mondott történelem ellentmondásos összefüggéseit: „Valómat egy különös érzés 
hatotta át, sejtelme annak, mily mennyeileg boldognak érezém akkoron magam, bár ártatlan 
s tiszta szerelmemet, elveim s tartózkodásomnál fogva csak magamba rejtém el. Boldog valék 
akkoron, bár egészen mégsem érzem magam annak! Azóta nem is élvezem a valódi szerelem 
hatalmát annyira mint akkor, ha volt is pillanat, rövid idő, midőn az ismét fellángolt, de a 
maga boldogító teljében azóta az keblemben nem élt. Bizonyítja azt maga ezen körülmény, 
hogy azóta mily sok eránt volt vonzódásom, s mindnyája eránt mily csekély ideig tartott az. 
Hol napok múltak, és ismét a higgadt ismerős valék. És mit szóljak életem jelen napjairól? Egy 
száraz rideg prósa az, mely már legnagyobb fűszerét élvezi akkor, ha kedve női társalgásban 
részesülhet.”38 Természetesen a naplók sem szinkron egyidejűleg készülnek, Alexy is némi 
késéssel másolta be feljegyzéseit naplófüzetébe. Őt azonban aligha zavarta, hogy aki cse-
lekvés közben írással tölti idejét, az többnyire lemarad a tettről. Alexy naplója (és más em-
lékező szövegekkel való konfrontálás) felveti a másként olvasás lehetőségét, ami egyben 
messze vezető történetelméleti problémák exponálását is magában foglalja. 

Ennek kapcsán K. Horváth Zsolt egyértelműen megfogalmazta: „nem abban kétel-
kedem, hogy amit ezen elbeszélések elmesélnek, az nem történt meg, azaz nem szeman-
tikus tudáson alapulnak, tehát nem factum-ok (kivált a napló esetében nehéz ennek bi-
zonyítása vagy cáfolása), hanem azt állítom, hogy mivel olyan személyes, szubjektumhoz 
fűződő megnyilatkozásokat közvetítenek, melyeket ellenőrizni egyébkent sem áll mó-
dunkban (tehát vagy elfogadjuk bizalmi alapon vagy nem), így – ha fictio-ként tételezzük 
ezeket, azaz olyan események sorának, melyek megtörténhettek, vagyis közük van a való-
sághoz, úgy történészként nem kell viaskodnunk a történeti valóság nehezen definiálha-
tó, statikus fogalmával. Helyette inkább a történeti események mentális világára, e tuda-
tosan, tudattalanul megkonstruált képzetrendszerre (imaginaire) vethetjük szemünket, 
melyből türelmes kutató újabb es újabb tanulságokat vonhat le az embereket motiváló 
sokféle lehetséges értékről és stratégiáról.”39 (Kiemelések az eredetiben.)

Kétségtelen ugyanakkor, hogy a napok belső időstruktúrájának felbontása, a percek 
megszámlálhatóságának élménye a kora újkorban valahol mélyen összefüggött a napló 
mint műfaj születésével. Vaderna Gábor ennek a gondolatnak a jegyében próbálta meg 
például Dessewffy József 1828-as naplóját „az idő mérésének és megszervezésének esz-
közeként” elemezni. Az első napi lejegyzés persze itt is utólagos (de még saját kezű!), a 
szoros időrendet nem tartja be: „tejel kavét és asszú szöllő bort Két kiflively flostökömoltem 
10kor reggel azért volt kevés apertusom. 12 órakor feküdtem le tegnap, estve fáztam, ma reggel 

38   Életemnek legemlékezetesebb éve. Alexy Lajos naplója 1848-ban. (Közreadja: Helle Mária) Balassi, 
Budapest, 2014. 194. (1848. dec. 12.)
39   K. Horváth i. m. 40.
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melegem volt. a’ vizeles nem ment ma oly jól mint tennap, holott tennap ’s tennap előtt is hideg 
szobában háltam ma többet dohányoztam mint kellett volna, ma még székem nem volt, jó 
iható víz után sohajtozom, hirtelen sokat fűtöttek, szem fájt.” (1828. jan. 22)40 Aztán ahogy 
múlik az idő, mindinkább kiszorulnak a naplóból a dietetikai és urinációval kapcsola-
tos megfigyelések, hogy átadják a helyüket a társasági életről (bálokról, „vizitákról”), 
deputácionális és akadémiai bizottsági ülésekről szóló feljegyzéseknek. A hétköznapok 
és a közélet színterein dinamikusan mozgó városi társadalom lüktetésének. A Dessewffy 
napló másfél hónapnyi feljegyzéseihez képest sokkal szélesebb merítéssel mutatta be az 
1840-es évek társasági életének társadalomtörténetét Széchenyi naplófolyama alapján 
Velkey Ferenc.41 A töredékes bejegyzések teljességének feldolgozása egy szisztematikus 
kvantitatív elemzésre is lehetőséget ad, ha, mint a szerző teszi, pontosan megállapítja és 
rögzíti a kulcsmozzanatokat: „A társasági életre vonatkozó regiszter jellegű naplóveze-
tésben a kulcsmozzanat az én esetében a hol (azaz kinél), illetve a nálam esetében hogy 
milyen alkalomból, s hogy esetleg kik. Ha Széchenyihez jöttek, akkor ő általában csak az 
eseményt nevezte meg (essen, soirée, diner … bei mir stb.), olykor a létszámot, s ritkáb-
ban egy-két nevet. Az viszont nyilvánvaló, hogyha ő volt meghívva valakihez, vagy vizi-
tált, akkor a helyszínt mindig leírta.”42 (Kiemelések az eredetiben.) A társasági élet ilyen 
finomszerkezeti elemzésével sikerül a szerzőnek felállítani a különböző identitásokhoz 
kapcsolódó társasági szintek hierarchiáját. 

A „legnyitottabb” szint „az egyletek közgyűléseihez”, az „irányzatos politikai” vacso-
rákhoz, a „vállalkozásaihoz kapcsolódó reprezentatív alkalmakhoz”, „védegyleti bálok-
hoz” kötődött, amikor a társadalompolitikai célokhoz illeszkedően a társaság magyarul 
beszélt, s a főurak a nyitottsággal, a „köreikbe másokat felemelő gesztusok” révén kifejez-
ték a „társasági egybeolvadás” eszméjét.  „A második szinten, a házaikhoz kötődő nyitot-
tabb fogadónapok” alkalmaikor „gesztusértékű, de mégis valamilyen identitáshierarchiát 
kifejező” módon, „csak betekintést engedtek a fent életébe”. „Mélyebben tágította a társa-
sági élet kereteit”, amikor „nemes politikustársaikkal, munkatársaikkal a szakmai eszme-
cserén túl társasági érintkezésbe lépett, ebédre, estebédre fogadta őket, vagy éppen ő láto-
gatott el” hozzájuk. A leggyakrabban azonban a pesti (pozsonyi) arisztokrácia negyedik 
szintnek tekinthető „zártabb rendezvényein fordult meg a gróf ”. Persze ez is átalakulóban 
volt, de azért itt a társalgás németül vagy franciául folyt, s Széchenyi naplóiban „azon a 
nyelven rögzítette, idézte a beszélgetéseit, amelyeken elhangzottak”.43 A társasági hierar-
chia, az exkluzivitás és nyitottság ilyen árnyalt elemzésével tudunk a közelébe férkőzni a 
társadalomszerkezet dinamikus tényeinek. Ennek a hol egymást átfedő, hol egymástól el-

40   idézi Vaderna Gábor: Élet és irodalom. Az irodalom társadalmi használata gróf Dessewffy József 
életművében. Ráció, Budapest, 2013. 217. 
41   Velkey Ferenc: A pesti főúri társasági élet néhány jellegzetessége az 1840-es években Széchenyi naplóinak 
tükrében. In: Arisztokrata életpályák és életviszonyok, szerk. Papp Klára – Püski Levente. Debrecen, 2009. 
112–128. 
42   Velkey i. m. 119. 
43   Velkey i. m. 125–127.
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különülő elit világnak a belső megosztottságára már Slachta Etelkának Sopronban őrzött 
naplója is ráirányította a figyelmet, amikor megkülönböztette a „société”-n belül a „haute 
volée”-t és az „alsóbb rendű” társaságot. Szinte modortalanságnak számított nyíltan be-
szélni arról, hogy „az urak a csak nemes kisasszonyokkal nem is táncolnak; ha a volée már fá-
radt, persze, ezek is jók…”44 A bárónő mamával büszkélkedő Etelkát érzékenyen érintette, 
hogy nem hívták meg a „volée” összejövetelére. Annál nagyobb volt az elégtétele, amikor 
látta, hogy többen megszöktek Andrássynétól, és az ő „silány réunion”-jukat keresik fel. 
„Mondták, hogy ott halálig unalmas.” Közömbösséget mímelve szomjazta és feljegyezte 
az onnan jövő információkat: „…táncoltak is ugyan, de kilenc táncosné került hét táncosra, 
s kicsiny is volt a tér. Legkisebbé sem bánom, hogy nem valánk híva, de azért mégis udvariat-
lan volt Andrássynétól.”45 A férjjelölteket a reformkori Balatonfüreden mustráló Etelkától 
kézenfekvőnek tűnik a viselkedésszociológiai kategorizáció nyomvonalán továbblépni 
és pillantást vetni a 19-20. század fordulójának keresztény középosztályi közegére, ahol 
szintén egy személyes forrás, Paikert Alajos naplója segítségével sikerült bekukucskál-
nunk a házassági piac, a párválasztás normáinak és gyakorlatának rejtelmeibe. Paikert lis-
tákat készített a lehetséges feleségekről, majd időnként, találkozás után jellemezte a szóba 
jöhető arák előnyeit és fogyatékosságait.46

Nehezebb helyzetbe kerülünk, ha a naplók csoportos előfordulását próbáljuk szisz-
tematikusan becserkészni. Már a visszaemlékezéseknél láttuk, hogy miért is valamilyen 
„csúcsponti esemény”, korszakforduló megéléstörténete (Erfahrungsgeschichte) áll a 
kutató érdeklődésének homlokterében. Az I. világháborúról Molnár Eszter Edina, a PIM 
munkatársa tett közzé irodalmi válogatást.47 Persze a háborús naplóktól is hiába várjuk 
a „meztelen igazságot.” Még a hátországban írogató szerzők sem merik nyíltan vállalni 
megfigyeléseiket: „Őszinte az ember csak a naplójában lehet, ott is csak félve.”48 S még több 
az ok az óvatosságra a fronton: „megemberelem magam, s ha a hősi halál meg nem aka-
dályoz benne, valahogy mégiscsak megtelik végre egy naplónak szánt zsebkönyv. – De elég 
ennyi bevezetésnek, máris untat engemet is, hát még – ne adj’ Isten – más kezébe kerül!”49 S 
közben a naplót író ember, csak a betegszabadság kényelméből visszatekintve jön rá a 
paradoxonra: közvetlen szemlélőként lehet, hogy meg se tudná írni az átélt élményeket: 
„Már hazajöttem néhány hete, betegen. Beleszokva a természetes életkörnyezetbe, az otthonba, 
tudva és látva életem vágyainak valódiságát: szerelmemet, a könyveket, a meleg szobát – mint 

44   „… kacérkodni fogok vele.” Slachta Etelka soproni úrileány naplója, 1840 december – 1841 augusztus. 
III. k. Bevezeti és közredja Katona Csaba, Mediawawe, Győr, 2006. (1841. júl. 21.) 139.; (1841. júl. 25.) 165. 
45   Katona i. m. 159–160.
46   Kövér György: „Minden tekintetben megfelelő combinatio”. Egy keresztény középosztályi fiatalember 
párválasztási dilemmái a 19–20. század fordulóján. In: Uő: Biográfia és társadalomtörténet. Osiris, 
Budapest, 2014. 351–372.
47   Molnár Eszter Edina (szerk.) „… az irodalmat úgyis megette a fene”. Naplók az első világháború idejéből. 
PIM, Budapest, 2015.
48   Dánielné Lengyel Laura naplója. In: Molnár i. m. 19–67. Az idézet: 43.
49   Erdélyi József naplója. In: Molnár i. m. 271–344. Az idézet: 271–272.
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egy hosszú, súlyos lidércálom képei támadnak fel a háborús emlékek egy-egy eset, egy-egy kép 
alakjában. Én, ki élek, gondolkodom, szeretek, olvasok, ki most itt otthonában veled él, mint 
egyetlen elképzelhető légkörben – én voltam az, ki tényleg ott voltam, láttam e képeket, és nem-
csak egy betegségtől meggyötört lelkem torzszülöttei azok – alig tudom magamnak elhinni. 
Valóban sokkal súlyosabban nehezedtek azok az én lelkemre, semhogy azokat úgy elevenen 
le tudtam volna pontosan írni. Most így, a visszaemlékezésben talán jobban, nyugodtabban 
formálhatom szavakba, írhatom le őket.”50 Utólag viszont emlékezete hagyhatja cserben: 
„Így volt ez körülbelül, a kvártélyra már nem is emlékszem részletesen, meg nem is volt rajta 
semmi különös… Csak az a furcsa, hogy most már nehéz leírni azt a lelkiállapotot, melyet ez 
az este szült – és az egész háborúnak minden része tulajdonképpen. Így leírva tulajdonkép-
pen egy kis kaland, még csak nem is nagyon kalandos, nem is érdekes, de mily kétségbeejtő és 
megalázó, mily csúnya dolog egy valamire való embernek, mily lázító és vég nélkül értelmetlen 
benne lenni, kaland, akinek a kalandokhoz van kedve és nem komolyabb dolgokhoz, de még 

50   Bauer Ervin visszaemlékezése. In: Molnár i. m. 93–115. Az idézet: 93.

Slachta Etelka (MNL GyMSML Soproni Levéltára, XIV. 27, 3. doboz)
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az is akkor és olyan kalandot keres, amikor és amilyenhez éppen neki kedve van.”51 Azt sem 
tudhatjuk, hogy velünk történt-e, vagy csak álmodjuk, minden olyan valószerűtlen. Talán 
jobb is lenne képzelődni. „Mily unalmas tényeket leírni, amelyeket nem én találtam ki! S bár 
én találtam volna ki őket” – írja naplójába egy másik író.52

Szórványosan előbukkanhatnak gyűjteményeinkben kollektív élményeket reprezen-
táló szövegkorpuszok, de ilyenkor is mindenképpen szükség mutatkozik saját gyűjtésre, 
ami akár saját gyűjtemény létrehozásához is elvezethet. A II. világháborús kamasznaplók-
kal így járt és ilyen heroikus vállalkozásba fogott volt doktoranduszunk, Kunt Gergely.53 
Nem találván ugyanis kellő számú háborús kamasznaplót a nyilvános levéltárakban, 
elkezdett a saját szakállára ego-dokumentumokat gyűjteni: hirdetéseket adott fel, idős 
nénikkel és bácsikkal folytatott terapeutikus gyakorlatokat, hogy rábízzák féltve őrzött 
ifjúkori feljegyzéseiket. S közben lépésről lépésre szembesült a privát történelmi forrá-
sok archiválásának és feldolgozásának etikai problémáival is. Saját 2015-ös számvetése 
szerint 29 szerzőtől több mint száz kötetnyi naplót és levelezést sikerült összegyűjtenie, s 
lassan ezek tárolása, őrzése már-már nagyobb gondot jelent számára, mint maga a „kincs-
vadászat”. S a szépen gyarapodó forráskorpuszt már nem lehet pusztán individuális eset-
tanulmányok formájában elemezni, hanem szükséges a társadalomtudományok, minde-
nek előtt a szociálpszichológia módszertani arzenáljának a bevetése. 

Nyilván nem tekinthető véletlennek, hogy Kunt Gergely napló-definíciójának a 
hátterében annak az Andy Alaszewskinek a munkája áll, aki tulajdonképpen eredetileg 
a gyógykezelés társadalomtudományos megértése céljából kezdte el kutatni, hogyan 
hoznak döntéseket, vállalnak kockázatot az egészségügyben dolgozó ápolónők.54 A ka-
masznaplókban a külső világra való reflexiók mellett különösen érdekesnek tűnhet sa-
ját életkoruk, énjük, testük megismerése, s az átélt traumák nyelvi feldolgozása. Ahogy 
például Ecséri Lilla naplója megfogalmazza 1944 karácsonyán: „a külsőmmel nem vagyok 
megelégedve és nagyon zsidós vagyok, amit persze állandóan hallok. Máma is szörnyen rosszul 
esett, mikor mondták, hogy ne menjek föl, mert rólam rögtön látszik, hogy ki vagyok. Szeretnék 
törni, zúzni, miért teremtett az Isten ilyen külsővel, miért nem vagyok magas, karcsú és gaj ki-
nézésű.”55 Az ilyen típusú szöveg értelmezése a sztereotípiák tükrében sem könnyű, ahogy 
azt Kunt már egyik korábbi tanulmányában megkísérelte.56 Jelenleg sokkal inkább a nyel-
vi formák (bevezetés, a dialógus címzettje) vizsgálata áll dolgozatai középpontjában. Így 

51   Uo. 111.
52   Laczkó Géza naplója. In: Molnár i. m. 411–459. Az idézet: 433. (1914. okt. 15.) 
53   A 2013-ban summa cum laude megvédett disszertáció közben továbbalakított, átírt szövege „A két 
világháború között született nemzedék társadalmi képzetei kamasznaplók tükrében a harmincas évektől az 
ötvenes évekig” címen várja megjelenését a Korall könyvek sorozatában. 
54   Alaszewski, Andy: Using Diaries for Social Research. Sage, London–Thousand Oaks–New Delhi, 2006.
55   Ecséri Lilla: Napló, 1944. Egy tizenhat éves kislány naplójának eredeti szövege. T-Twins, 1995. 62.
56   Kunt Gergely: „És a bombázások sem izgattak … legalább egy kis változatosság van”. Gyereknaplók a 
második világháborúból. Aetas 24 (2009) 2. 44–68. Az interpretáció: 52.
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például a kamasznaplók jövőképe, már amennyiben ilyen helyzetekben ilyesmiről egyál-
talán lehet beszélni.57 

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy bár újabb személyes források előkerülésében 
mindnyájan hivatásunknál fogva reménykedünk, abban aligha bízhatunk, hogy a szám-
szerű gyarapodás révén gyökeresen megváltozik a történelemről alkotott képünk. Ma-
napság sokkal inkább a „puha” forrásokat kiaknázó módszertani arzenál kibővítésétől, 
megújításától várhatunk érdemi eredményeket. A naplók és emlékiratok diskurzusának 
intenzív nyelvi elemzése révén például a korábban megfogalmazott társadalomtörténeti 
problémák értelmezése nemcsak mélyebbé és árnyaltabbá vált, hanem reflektáltabbnak is 
mondható. S ennek az önreflexiónak legfőbb nyertese minden valószínűség szerint akkor 
is maga a társadalomtörténet lesz, ha közben, néhány bevettnek tűnő állításunkról kide-
rül, hogy korábbi „keménynek” hitt formájukban már aligha tarthatók. 

57   A kamasznaplók újabb szerkezeti elemzésére Kunt Gergely: How Do Diaries Begin? The Narrative Rites 
of Adolescent Diaries in Hungary. The European Journal of Life Writing 4 (2015), 30–55. 


