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Nyár a külvárosban

Olcsó fotográfus dobozokkal
készültek az alábbi felvételek.
Fényképezéshez még nem szo-

kott kezek kattintották a masinát, a
fény-árnyékviszonyok figyelembevéte-
lére még nem iskolázott szemek nézték
ki a helyszint a felvételekhez a család-
tagokról, barátokról. A társadalmi
méretûvé szélesedõ fotózás emlékei
ezek. A középosztálybéliek szabad-
idõ-töltésének már az elsõ világháború
után természetes velejárója a családi
ünnepek vagy kirándulások, túrák
megörökítése, s a filmet azután a Bu-

dapesten és a kisvárosokban, sõt köz-
ségekben is mind nagyobb számmal
megjelenõ kis fényképész mûhelyek-
ben hívatják elõ, nagyíttatják. Csak a
harmincas években jutnak el az elsõ
olcsó géptípusok a mûveltebb, szak-
munkás rétegekhez, a magukat a váro-
si kultúrában már otthon érzõ, jobbára
már nem elsõgenerációs fiatal munká-
sokhoz. A gép kezelése még egyszerû;
alig kell – és lehet – a fényerõsséget,
expozíciós idõt állítani. Az elkészült,
jellegzetesen csipkézett szélûre vágott
felvételek saját kézzel készített fotó-

GYARAPODÓ KÖZGYÛJTEMÉNYEINK
A lapok április végétõl hirdették az

akciót, amelyet külön kormánybiztos
irányított. Az eredeti tervek szerint
20–30 ezer 6–12 éves gyerek 6 hetes
nyaralásáról lett volna szó, végül 10 ezer
budapesti és 5000 Budapest környéki
gyerek kiutazását szervezték meg. A
kiválasztás részben a gyermekkórházak
javaslatai, részben a napisajtóban meg-
hirdetett helyeken és idõpontokban tör-
tént jelentkezés alapján különbözõ pol-
gári jótékonysági és szociáldemokrata
szervezetek közremûködésével zajlott.
Több turnusban július elejétõl akarták
indítani Abbáziába (Opatija) és a kör-
nyezõ üdülõhelyekre a különvonatokat,
azonban – noha megelõzõen szervezés
ürügyén tucatjával töltöttek tisztviselõk
heteket a színhelyeken – csak július
20-án kelhetett útra az elsõ csoport.
Hatalmas felhajtás volt az indulásnál:
katonazenekar játszotta a Himnuszt,
pufogtak a frázisok. A folytatás már
kevésbé volt derûs: Fiuméban (Rijeka)
senki sem várta a gyerekeket – végül
nagy nehezen sikerült õket hajón az üdü-
lõhelyre szállítani. Ellátásukról alig-alig
gondoskodtak – utoljára Kaposváron
kaptak meleg ételt, majd egynapi utazás
után egy darab kenyérrel kellett beérni-
ük. Napokig tartott, amíg a megfelelõ
elhelyezést megoldották és hiába juttat-
tak elegendõ mennyiségû élelmiszer-
jegyet a gyerekek ellátásával megbízott
konyhákra, ezeknek fedezete nem volt.
Az utolsó két hétre – nem utolsósorban a
nyomorúságos körülményekrõl a sajtóból
értesült felháborodott szülõk nyomására
– konszolidálódott a helyzet. Az elsõ cso-
portokkal kiutazott 1300 gyerek augusz-
tus 29-én érkezett haza. További csopor-
tokat ekkor már – arra hivatkozva, hogy
a gyermekeket ellátó személyzet munká-
jára a harctéren van szükség – nem indí-
tottak. Az elsõ csoportban utazott a 13
éves József Attila. Szabolcsi Miklósnak
az õ fiatal éveit feldolgozó monográfiájá-
ból (Fiatal életek indulója. Bp. 1963.)
ismerjük e „nyaralás” történetét. A radi-
kális és szociáldemokrata sajtó legjobb
tollú munkatársai – így Jászi Oszkár,
Somogyi Béla, Kunfi Zsigmond – ele-
mezték a történteket, cáfolva azokat a
híreszteléseket, amelyek szerint elsõsor-
ban a horvát lakosság ellenséges maga-
tartása okozta a kudarcot. Sokkal inkább
arról volt szó, hogy – a nemzetiségi prob-
lémára oly érzékeny Jászi Oszkár találó
megfogalmazásában – „a magyar indo-
lencia [érzéketlen közöny] és osztrák
bürokrata copf jogosulatlan magán-
érdekkel párosulva” vezetett a balsiker-
hez.
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albumba, vagy véletlenül a családhoz
került, szebb zsinórral összekötött do-
bozkába kerülnek megõrzésre: emlék-
ként a majdani öregkor számára.

Régóta ismert nehézsége a törté-
nettudománynak a társadalom alsóbb

rétegeinek megközelítése. A kisembe-
rek – legyenek azok munkások, parasz-
tok, kistisztviselõk – a családban tör-
tént elhalálozás után nem viszik a meg-
maradt családi leveleket a kézirattá-
rakba, levéltárakba. S ahogy a tömeges
méretû, többnyire az iskolákban meg-
tanult levelezési formulák után készült
szerelmes, baráti, családi írások szemé-
lyes emlékei maradnak a leszármazók-
nak, ugyanígy „csak” a gyermekek,
unokák részére hátrahagyott ereklyék
a sárga-barna tónusú elmosódott kör-
vonalú fényképek. Tanúsítói is, hogy a
nagymamára, nagyapára, bácsikákra
mennyire hasonlítanak az éppen újon-
nan születettek. Megjegyezzük a ruhá-
zat, a divat maitól eltérõ voltát, s hogy
nagyapáink milyen peckesen állnak a
még „nagy dolognak” számító lencse
elõtt, de miért is jutna eszünkbe, hogy
ezek a képek, az üdvözlõlapok szokvá-
nyos sorai mind-mind értékes emlékei
egy korszak társadalmi közkultúrájá-
nak. Dehogy gondolunk arra, hogy az

immáron tévé- vagy rádiómûsorokból
is megismert diplomáciai tárgyalások
jegyzõkönyvei, miniszterek és egyéb
„fõemberek” levelezései, a róluk készí-
tett professzionista fotófelvételek közé
valók lennének az elhaltak után a
család tagjainak szétosztott régi „kaca-
tok”. Így azután a történetkutató, aki
figyelmét mind szenvedélyesebben
fordítja az „alullévõk” kultúrája felé,
nem talál közvetlen, e társadalmi réte-
gek kezeitõl származó emlékeket, hogy
forrásként használja azokat…

Az alábbiakban „magángyûjtemé-
nyekbõl” – milyen nagyképûség így
nevezni a családi kommersz szekré-
nyek iratoknak, jótállási céduláknak,
különbözõ vényeknek fenntartott kis
rekeszeit – kértünk néhány felvételt
nyaralásokról, szabadságos napokról.
Tömegével kallódó, de az új szemléle-
tû történetírásnak elsõdleges forrás-
anyagai lehetnek ezek...
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