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Elbeszélt szocializmus
Tükörszilánkok. Kádár-korszakok a személyes emlékezetben. Szerk.: Kovács Éva. Budapest, 
MTA Szociológiai Kutatóintézet – 1956-os Intézet, 2008. 348.1

Egy kortárs román regényíró, Dan Lungu Egy komcsi nyanya vagyok című kö-
tetében megjeleníti, mit érezhet az interjúalany az interjúszituációban. Az 
egykori munkásnőhöz újságíró érkezik és arra kéri, meséljen neki múltjáról. 

„Az újságíró pontban tízkor csengetett. Az unokaöcsém barátja volt. Olyan volt, mint egy 
gyerek, nem lehetett több húsz évesnél. A hosszú haja copfban összekötve mint a lányoknak. 
A farmernadrágja térdnél kiszakítva, az egyik fülében fülbevaló... Behívtam az étkezőbe. 
Főztem egy kávét. Feltételezem, azért jött, hogy találkozzon egy komcsi nyanyával. Egy szép 
napon kitömnek és kiállítanak a múzeumban... Nevetett. Elővette  a noteszát, a golyóstol-
lát, és egy magnót… szeretné kideríteni, miért sírják vissza az emberek a kommunista idő-
ket. Megkért, hogy meséljem el az én esetemet. Mesélni kezdtem azokról, akik a műhelyben 
dolgoztak. Eleinte nehezen ment, mert a magnóban forgott a kazetta és ez zavarba hozott. 
Aztán megpróbáltam másfele nézni, és akkor már megfeledkeztem a készülékről és feltártam 
neki sok mindent, a sóvárgásaimmal, a sok-sok emlékemmel együtt. Sokat meséltem, a mű-
helybeli életünkről, a vidám közösségről. Fényképeket is mutattam. Az egyiket, amelyiken 
egyik kezemet a préselőgépre, a másikat csípőre teszem, elkérte. A férjem bedugta a fejét, 
hogy egy kis sajttal és paradicsommal kínálja... Nem volt valami bőbeszédű. Kérdezte, mi-
lyen zenét hallgattunk akkoriban... Mosolyogva érdeklődött, milyen külföldi együtteseket 
szerettünk. Ebben nem vagyok erős, de azért megerőltettem magam, és előhalásztam két 
nevet, Toto Cutugnot és Julio Iglesiast, bár, hogy őszinte legyek, nem voltam annyira oda 
értük. Amikor indult, nem bírtam ki, megkérdeztem, hány éves volt 89-ben? 10 – felel-
te.”2 Pontosan ebből az alapszituációból nőttek ki a Tükörszilánkok tanulmányai is, 
ám, mivel történeti-szociológiai és nem irodalmi munkáról van szó, értelemszerű-
en nem tudhatjuk meg a kötetből, hogy az interjúalanyok mit gondoltak az inter-
júszituációról. A tanulmányokból arról kapunk részletes és alaposan kidolgozott 
képet, hogy az őket interjúvoló szociológusok, doktoranduszok milyennek látták 
a Kádár-korszakra emlékezőket. A Kovács Éva szerkesztette Tükörszilánkok. Kádár-
korszakok a személyes emlékezetben című kötet fő jellegzetessége (és erénye) talán az, 
hogy – amint a többes szám használatával a cím- és az alcím is utal rá – a szerzők a 
múltat több nézőpontból is elbeszélhetőnek vélik, az egymás mellett élő narratívák 
egyenértékűségét tételezik.

Az alapos bevezető tanulmányban (9–41.) Kovács Éva arra vállalkozik, hogy 
a Kádár-korszak kommunikatív emlékezetét narratív élettörténeti interjúk alapján 

1 A Centrális Galériában 2008. június 19-én, a kötet bemutatóján elhangzott bevezető szerkesz-
tett és kibővített változata.
2 Lungu, 2008. 154–155.
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elemezze, illetve helyezze elméleti keretbe. A kötet módszertani mellékletet is tartal-
maz, amelyben a szerkesztő ismerteti az interjúk rögzítésének, elemzésének módját 
(336–338.). A fényképmellékeltben az olvasók is megtekinthetik azokat a kádári 
időszakot ábrázoló fotókat, melyeket az interjúkészítők azért adtak oda az interjú-
alanyoknak, hogy vizuális érzékelésükre hatva segítsék a visszaemlékezési mecha-
nizmus beindulását. A képek kiválasztása persze nem közömbös, hisz befolyásolja 
az emlékezet tartalmát. A képek egyik része a rendszer hivatalos vagy félhivatalos 
önbemutatása, másik részén az úgymond „történelmi” események (deportálás, ’56, 
Németh Miklós miniszterelnökké választása) vagy szimbolikus jelentőségű poli-
tikusok (Kádár János horgászás közben), közönséges, név nélküli emberek (láda-
gyári munkásnő, Havanna-lakótelepi szalonnasütők), terek (Ecseri úti piac), esetek 
(banánszállítmány érkezése) szerepelnek. Fontos módszertani dilemma az, hogy 
mi történik akkor, amikor az interjúalanyokat szembesítjük a korabeli képekkel. Az 
interjúszituációban kérhetjük interjúpartnereinket arra is, hogy mutassák meg saját 
fényképeiket a múltról, esetleg adjanak belőle kölcsön a kutatónak. A kölcsönadás 
bizalmi gesztus, és a múlt értelmezése szempontjából figyelemreméltó, hogyan vá-
logat a képekből a visszaemlékező, melyeket tartja fontosnak a kutató számára és 
melyeket tartja magánjellegűnek. A képek válogatása, rendezgetése során spontán 
felidéződhetnek múltbeli történetek. Azonban az is előfordulhat, hogy a visszaem-
lékezők nem tudják név szerint beazonosítani a képen szereplőket, nem emlékez-
nek vissza, és ez zavarhatja is az emlékezési folyamatok beindulását. Ehhez képest 
más szituáció az, amikor a kutató visz képeket és arra kéri az elbeszélőket, hogy 
ezek alapján idézzék fel emlékeiket. A fotóantropológiai kutatások – Kunt Ernő 
munkásságát leszámítva3 – gyerekcipőben járnak még Magyarországon. Épp ezért 
fontos és módszertanilag továbbgondolásra serkentő, hogy a kutatás során fotográ-
fiákat is használtak a kutatók. 

A kötet borítója a Tükörszilánkok címre rímel, nagyon találó. Egy, a Kádár-kor-
szakra jellemzőnek tartott, hivatalos fotót látunk: Kádár János látogatást tesz vala-
miféle munkahelyen valahol Magyarországon, nevető emberek veszik körül. A kép 
azonban szét van törve. Olyan, mintha egy tükörre ragasztották volna fel, amely 
szilánkokra tört. A tükör többletjelentéssel bír, megmutat, de – mivel eltörött – el 
is rejt, ahogy ezt a hátsó borítón található szöveg elmagyarázza: „Az élettörténeti 
elbeszélésben az én azokat a képmásokat tükrözi vissza, amelyeket önmaga leírására feltalált. 
Élettörténetünket elbeszélve egy tükör visszavert képébe nézünk. A Kádár-kor tükre azon-
ban korántsem ép. Ez a tükör a rendszerváltásban darabjaira törött, hogy szilánkjai aztán a 
porba hullva opálosodjanak, »vakuljanak« tovább az idővel...”

A tanulmánykötet szerzőinek nem volt, nem is lehetett célja, hogy a sok-sok 
tükör szerteszóródott darabkáit összeillesszék a Kádár-korszak egyetlen egységes 
emlékezeti tablójává. Céljuk lehetett viszont az, hogy a korszakot átélőkkel inter-
júzva a Kádár-korszak többféle történeti-szociológiai olvasatát kínálják fel az olva-
sónak, aki újraértelmezheti saját Kádár-korszakkal kapcsolatos élményeit, emlékeit 
is e történetek tükrében. 

A tanulmányok nagy figyelmet szentelnek a csoportképzés folyamatának. Mit 
tekinthetünk csoportnak? Hogyan konstruálódik egy közösség és annak emlékeze-

3 Kunt, 1995. 
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te? A kutatás egységes keretben zajlott. Minden kutató ugyanazzal a felszólítással 
indította az interjút: „A Kádár-korszak emlékezetét kutatjuk különböző társadalmi cso-
portok körében. Így jutottunk el önhöz is. Arra kérem, hogy mesélje el az élettörténetét!” 
(336.) A módszertani melléklet figyelmeztet arra, hogy a nyitókérdés szó szerint így 
hangozzon el, mert ez lehetővé teszi, hogy az elbeszélő a csoportképződés szem-
szögéből alkossa meg élettörténeti elbeszélését. Érdekes, hogy a visszaemlékezők 
hogyan reagáltak a nyitókérdésre. Az egyes tanulmányokból kiderül, hogy ki volt 
az, akit ez emlékezésre buzdított, és ki az, akit kevésbé.

 Lutz Niethammer Ego-Histoire – Fragmente einer Antwort című visszaemléke-
zésében hangsúlyozta, hogy – mondjuk így – oral historikusként gyakran tapasz-
talta azt, hogy az emberek élettörténetüket, a köztörténeti narratíva elvárásainak 
megfelelően, a huszadik század nagy történelmi eseményeihez igazítva dramati-
zálják. Ezek az elbeszélések inkább tipikusak, mint egyediek. Azonban, amikor az 
interjúalanyok az elbeszélés sodrában „elfeledkeznek” arról, hogy megfeleljenek a 
köztörténeti narratíváknak, akárcsak egy-egy történettöredék, morzsányi elbeszé-
lés erejéig is, akkor más típusú történeteket beszélnek el. Ezeknek a történeteknek 
a segítségével érthetőbbé tehető, hogy egy adott normarendszerben vagy éppen 
diktatúrában miként volt lehetséges, hogy az egyes emberek ne egyetlen típust 
képviseljenek, hanem életútjukat sajátosként és egyediként ábrázolják.4 Ebből a ta-
nulmánykötetből is kiderül, hogy milyen sokfélék lehetnek az elbeszélésmódok. 
Az egyes tanulmányokból megismerhetünk ’56-os megéléstörténeteket, más trau-
matörténeteket (kitelepítés, málenkij robot). Az egyes tanulmányok szerzői mindig 
több életútinterjút is elemeznek ezzel is biztosítva a többnézőpontúság érvényesü-
lését. Zombory Máté tanulmányában figyelhető meg – amelyet alapos elméleti be-
vezetővel indít –, milyen nehéz arról beszélni az interjúalanynak, hogy őt elvitték a 
Szovjetunióba. Az interjúalany tudja, hogy az lenne az elvárás, hogy borzalmakról 
meséljen, de ő,  a „mindentudó válaszoló”, aki átélte, nem így ábrázolja, ám mégis 
ahhoz köti: „Engem elvittek a Szovjetunióba. Itt mindenki azt várja, hogy borzalmakat 
meséljek, na most én nem tudok borzalmat mesélni, én a valóságot mesélem el, az láger volt, 
az nem volt gulág.” (60.) 

Egyes szerzők tárgyalnak olyan kérdéseket is, amelyek az interjúkészítők és 
-elemzők számára lehetnek izgalmasnak igazán: például mi a szerepe az interjúszi-
tuációban a tabusításnak, melyek a csend, a hallgatás funkciói. A tabusítást érdekes 
szempontból ábrázolja Vajda Júlia és Neumann Eszter tanulmánya. Írásukban ők 
érvényesítik a kötet szerzői közül a legkövetkezetesebben a narratív élettörténeti 
elbeszélés módszerét. A visszaemlékező, Ildikó a családi nyaralások és az úttörőtá-
bor után mesél arról, hogyan talált identitásukat felfedező zsidó fiatalok társaságá-
ra, és hogyan jött rá maga is arra, hogy zsidó: „ez nagyon érdekes, mert szoktam én cso-
portoknak is, ha jönnek amerikaiak meg ilyesmik, akkor elmesélem, hogy 17 éves koromban 
tudtam meg tulajdonképpen, hogy zsidó vagyok, szóval bennem ott állt össze a kép, amikor 
a papámat temettük. Ez egyértelmű volt, mert rabbi volt, zsidó temető volt.” (135.)

A kötet a bevezetőt követően három nagyobb szerkezeti egységre bomlik. Az 
első a hat tanulmányt tartalmazó Tónusok című fejezet (41–262.). Ennek tanulmá-
nyai olyan interjúkon alapulnak, melyekben a beszélő számára a Kádár-rendszer 

4 niEthammEr, 2002. 108.
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felbomlása sorsesemény lehetett etnikai vagy más társadalmi csoporthoz tartozá-
suk miatt (nemzetiségiek, nemesi származásúak, hajléktalanok – 37.). Udvarnoki 
Virág a szerb és horvát kisebbségekről írt, tanulmányának legérdekesebb része a 
fényképelemzéses rész. Füleki Katalin a szlovák identitásúak elbeszéléseit vizs-
gálja. Viczián Zsófia írt az arisztokratákról. Írását ötletesen szerkesztette: előbb az 
élettörténeteket olvashatjuk el, majd ezután ismerheti meg az olvasó a narratív és 
képi kereteket. A kötet írásai közül leginkább az övé ötvözi a történeti módszert és 
az élettörténeti elbeszélés-elemzést. Kovai Cecília a romákkal foglalkozik. A Kádár-
korszak cigány-meghatározásából, ennek problémás voltából indul ki, és ír arról, 
hogy a korabeli hivatalos diskurzus hogyan köszön vissza manapság az életútin-
terjúkban. A Kádár-korszak az elbeszélésekben nosztalgikusan, a visszavágyodás 
tárgyaként is megjelenik. Szembesülhetünk azzal, mennyiben interiorizálták az in-
terjúalanyok a Kádár-korszak hivatalos beszédmódját: a munkahely biztonságát, 
a közösségi életet, a mozgalmi életet értékként jelenítették meg. Bányai Borbála és 
Légmán Anna tanulmányában az interjúkészítés időszakában hajléktalan elbeszélő 
a tévémacit emlegette: „én még annyit mondok a Kádár-korszakról, olyan jó volt nézni a 
TV-ben a rengeteg meséket, most vetítik újból ugyanazokat a mesefilmeket, szóval ismétlik, 
ez szerintem tök jó.” (253.)

Ezt a blokkot követi az egy-egy tanulmányból álló Árnyékok (262–289.) és Visz-
szatükröződések (289–317.) című fejezet. Ezek a tanulmányok úgynevezett kontroll-
interjúkon alapulnak, melyek egyrészt a Kádár-rendszer kádereivel (Pulay Gergő 
egy volt ávéhásról és egy üzemi párttitkárról ír), másrészt az 1989 után hazatelepü-
lő egykori „disszidensekkel” készítettek. Kovai Melinda tanulmánya tehát olyan 
emigráns magyarokkal élettörténetéről szól, akik nem is éltek a Kádár-rendszer-
ben, tehát elbeszéléseik nem tapasztalataikon, hanem csupán elképzeléseiken 
nyugszanak.

A kötet tanulmányait másként csoportosítottam volna: nem a Kádár-rendszer 
elszenvedői és kiszolgálói polarizált szerkezetben helyeztem volna el az interjúkat, 
mivel ez a megközelítésmód a szocialista időszak társadalmát túlzottan leegysze-
rűsíti, és olyan élesen osztja fel, hogy abban lehetetlen értelmezni a tapasztalatokat. 
Az életút-elbeszélésekből árnyaltan nyomon követhető, milyen taktikákat és straté-
giákat alkalmaztak az emberek a paternalista állammal szemben illetve azért, hogy 
idomuljanak a diktatúra mindennapi elvárásaihoz. Az ügynökviták kapcsán Gyáni 
Gábor vetette fel, hogy inkább a kollaboráció fokozatairól lehet beszélni, mintsem 
kollaboránsok és ellenállók megoszlásról, hiszen valamilyen szinten mindenki kol-
laborált a rendszerrel, aki benne élt.5 Én is úgy gondolom, hogy ebben a keretben 
talán jobban megragadható lenne nemcsak az ügynökkérdés, hanem a szocialista 
társadalom mindennapjainak működése is. 

A módszertani részben jó lett volna kicsit többet olvasni arról, hogy a konk-
rét interjúalanyokat milyen megfontolások alapján választották ki az interjúerek, 
hogyan jutottak el hozzájuk, milyen nehézségekkel szembesültek az interjúzás 
során. A kötet bevezetőjében írja Kovács Éva, hogy talán túl korán vágtak bele a 
Kádár-korszak kommunikatív emlékezetének élettörténeti rekonstrukciójába. (37.) 
Jómagam nem értek vele egyet, mivel az élettörténeti elbeszélések megalkotásánál, 

5 Gyáni, 2006. Ugyanez az érve elhangzott 2009. május 20-án a Társadalomtudományi Társaság 
ügynökkérdésről tartott beszélgetésén. Lásd béládi, 2009.
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a kommunikatív emlékezet működésbehozásánál nincs jelentősége annak, hogy a 
történetek a rendszerváltás után tíz, avagy húsz évvel mesélik el, hiszen a történe-
tek a média, illetve az egyéni emlékezet működésének sajátosságai vagy a kérdés-
feltevések hatására úgyis másmilyenek lesznek. Az ilyen és hasonló kötetek pedig 
izgalmas kérdésfeltevéseik, és a narratív interjúzás honi környezetbe adaptálása 
miatt is inspiráló hatásúak.
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