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Poros iratok: időutazás egy letűnt világba
Egy poros padláson, Nagy-
károly mellett bukkant rá 
Tyukodi Mihály katolikus 
lelkész több mint 2400 iratára 
Szikszai Mária antropológus, 
a Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem Magyar Néprajz és 
Antropológia Intézetének 
adjunktusa. Az iratanyag 
feldolgozása nyomán több 
könyvet írt, a legfrissebb a 
most megjelent, Levelek egy 
letűnt világból című kétköte-
tes munka. Tyukodi Mihály-
nak a harmincas évektől a 
kilencvenes évekig dokumen-
tált mikrotörténelme nem 
csupán személyes, hiszen egy 
egész közösség hétköznapi 
harcai, álmai, vágyai, a kultú-
ra szövete lüktet benne.

 » KISS JUDIT

– Rendkívül érdekes kétkötetes 
munkád látott most napvilágot, 
Levelek egy letűnt világból – A 
mindennapok dokumentálása 
a 20. század papíralapú kultú-
rájában címmel. Ezek a kötetek, 
valamint a tavaly megjelent, Le-
tűnt világok antropológiája és a 
megismerhetetlen különös szép-
sége – Szociális kapcsolatháló 
és kulturális gyakorlat az írógép 
korszakában című könyved egy 
általad felfedezett különleges ira-
tanyagról szól. Hogyan jutottál az 
iratokhoz, és miért izgalmas egy 
ilyen anyag a szakember számá-
ra? Mi indított arra, hogy antropo-
lógiai szempontból is részletesen 
elemezd őket?
 – Az anyagra véletlenül találtam 
rá Nagykároly környékén egy 
terepmunkám alkalmával egy 
poros padláson, amikor felújítás 
miatt akartak rendet rakni a tu-
lajdonosok, és kidobásra megé-
rettnek találtak sok régi holmit. 
Arra kértem őket, hogy ne dobják 
ki a limlomot még, és vállalkoz-
tam arra, hogy átnézem az ott 
tárolt iratokat, amelyekről akkor 
már senki nem tudta, mikor és 
hogyan kerültek oda, azt sem, 
hogy mi a tartalmuk. A nagy hal-
mazból csak lassan körvonalazó-
dott, hogy egyik része összefüggő 
anyag. Július vége volt, 40 fokos 
kánikula, de ott rögtön elkezdtem 
olvasni az iratokat, nem is sejtve, 
hogy hat évig tart majd ez a külö-
nös utazás, amelyre elindultam. 
Hogy miért izgalmas egy ilyen 
iratanyag? Azok közé az antro-
pológusok közé tartozom, akik 
nemcsak térben, hanem időben 
tett kutatóutakra is kaphatók: 
az antropológiának egyik ága, a 
történeti antropológia a tőlünk 
időben távolabbi világokra cso-
dálkozik rá. Számomra ezeknek 
az iratoknak az olvasása felért 
egy idegen kultúrába történő 
időutazással. De nemcsak kuta-

tóként találtam értékesnek ezt az 
anyagot, hanem oktatóként is. Az 
egyetemen a kollektív emlékezet-
tel kapcsolatos tantárgyat is okta-
tok, és ezt az anyagot pár éve ott 
is hasznosítom.

– A huszadik század nagy részét 
lefedi időben az iratok, levelek, 
feljegyzések tulajdonosának, szer-
zőjének élete: az elmagyarosodott 
erdélyi sváb származású, első ge-
nerációs értelmiséginek számító, 
földműves családi gyökerekkel 
rendelkező katolikus lelkészé. Ha 
röviden össze lehet foglalni: miért 
lehet érdekes a nagyközönség szá-
mára Tyukodi Mihály élete?
– Pont a főszereplő különleges 
helyzete, az ő mikrokörnyezete, 
az általa megélt történelmi ese-
mények és nem utolsósorban a 
személyisége adja történetének a 
színét. Ő ugyanis 1916-ban szüle-
tett, a pályája elején középiskolá-
ban tanított, később falusi lelkész 
lett. 1950–53 között letartóztat-
ták, mert a tiltás ellenére meglá-

togatta a kényszerlakhelyen élő 
szatmári püspököt. Fogva tartá-
sa alatt a Duna-csatornánál is 
volt kényszermunkán. 1955-től a 
gyulafehérvári főiskolára ment 
tanítani, majd 1965-ben újra lel-
kész lett egy faluban a szatmári 
egyházmegyében. 1978-ban újra 
Szatmárnémetibe került, ahol 
1979-ig egy templom felújítását 
irányította. 1980-ban visszavo-
nult, és egy lelkész nélküli kis 
faluba költözött – ha azt mon-
danám, hogy nyugdíjba ment, 
az nem fedné a valóságot, mert 
ő úgy vélte, hogy a felettesei fél-
reállították. Leveleiből kitűnik a 
földműves szocializációja, a föld-
höz való ragaszkodása: szerette 
a falusi életet, ő maga művelte a 
szőlőjét. 1990-ben visszahívták a 
főiskolára tanítani, és ő örömmel 
ment, ugyanis ezt elégtételként 
értékelte. Ma, amikor lépten-nyo-
mon a múltbéli személyiségek 
körüli mítoszteremtés erőfeszíté-
sei dominálják a közéletet, ezek 
a könyvek egy másfajta rátekin-

tést nyújtanak. Az itt kirajzolódó 
életút inkább egy zaklatott EKG 
rajzához hasonlít, tele kisebb-na-
gyobb kiugrásokkal, csendesebb 
és zavarosabb szakaszokkal, apró 
örömökkel, hétköznapi konfl ik-
tusokkal, olykor évekig tartó, be 
nem teljesülő várakozásokkal 
vagy reményteli újrakezdések-
kel. Azok számára, akik ‚89 előtt 
még nem éltek, a két könyv infor-
matív és olvasmányos történetet 
tud ajánlani abból a korszakból, 
amelyben a szüleik és a nagyszü-
leik szocializálódtak, és amely 
nagyon másként működött, mint 
a mi mai világunk. Azok számára 
pedig, akik megtapasztalták eze-
ket az évtizedeket, az a különle-
ges perspektíva adhat lehetősé-
get a rácsodálkozásra, amelyet a 
történet főszereplője a maga sajá-
tos helyzetéből fakadóan biztosít.

– A huszadik századi erdélyi tör-
ténelem számos vetülete kerül sa-
játos megvilágításba egy személy 
életútján, olvasatán keresztül. 
Mint a könyvben szerepel, szakki-
fejezéssel élve mikrotörténelemről 
van szó. Miként lehet alkalmas 
arra egy személy mikrotörténel-
me, hogy rajta keresztül a husza-
dik század második felének törté-
nelméről, „speciális alulnézetből” 
készült képet kapjon az olvasó?
– Az ilyen kutatások során va-
lóban nagyon fi gyelni kell arra, 
hogy mekkora mennyiségű for-
rásanyaggal dolgozunk, mek-
kora társadalmi csoport vesz 
részt a vizsgált anyagban tetten 
érhető kommunikációban, és 
ennek függvényében mennyire 
relevánsak a következtetéseink. 
Itt kicsivel több mint 2400 irat-
ról van szó, és valószínűleg több 
száz érintettről, akikkel Mihály 

valamilyen formában tartotta a 
kapcsolatot. Az iratanyag egye-
diségét azonban az adja, hogy a 
főszereplő nemcsak azokat a le-
veleket tette félre, amelyeket neki 
küldtek, hanem azokat is, ame-
lyeket ő írt másoknak. A negy-
venes évektől ugyanis írógépet 
használt, és a leveleit indigóval 
írta: az első példányt elküldte, a 
másodikat félretette magának. A 
kutatások már korábban is foglal-
koztak levelek feldolgozásával, 
de csak ritkán tudták felkutatni a 
küldött leveleket is, ekkora meny-
nyiségben. Ez adja tehát az anyag 

egyik különlegességét: hogy a 
harmincas évektől a kilencvenes 
évekig követhető egy ember élete, 
hétköznapjai, harcai, kudarcai, 
örömei és bánatai a maga félretet-
te iratok segítségével. A következ-
tetések rajta keresztül az ő mikro-
világára is vonatkoznak, hiszen 
minden, amit tett, amiért harcolt, 
amire vágyott, amit támogatott 
vagy amit elítélt, az egy kicsit az ő 
mikrovilágának a mentalitásáról, 
normarendszeréről is szól.

 » És ha valaki kíváncsi 
arra, hogy meddig tud a 
kutató elmélyülni ezen 
iratok révén a múltba, 
akkor ehhez talán elég 
megemlíteni azt a pillana-
tot, amikor épp olvasom, 
hogy a főszereplő 1989-
ben keresi a lakásban 
a CEC-szelvényét, és én 
a homlokomra csapok, 
mert vele ellentétben én 
emlékszem, hiszen leírta, 
hogy melyik fi ókba tette 
még 1980-ban.

Tyukodi Mihály (ülő sorban jobbról a második) feltehetően családja és a helyi plébános, P. Kassay Kelemen társaságában Mihály első miséje
alkalmával, 1942. április 5-én. A felvétel készítője ismeretlen

Szikszai Mária

 Szikszai Mária magyar nyelv és 
irodalom, valamint néprajz sza-
kot végzett a kolozsvári Babeș–
Bolyai Tudományegyetemen. 
2005 óta főállású oktatója az 
egyetemnek, ahol a Művé-
szetantropológia, Kulturális 
emlékezet, Hagyomány és tár-
sadalom, valamint a Digitális 
társadalom című tantárgyakat 
tanítja. Nyaranta rendszeresen 
visszatér a szatmári falvakba, 
ahol újra és újra rácsodálko-
zik a svábok világára. Kötetei 
megrendelhetők az EME Kiadó 
honlapján: eme.ro/kiado.




