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Nagy Ágnes

Családi öndokumentálás és családi 
irathagyományozás 

 A levéltári és a társadalomtörténeti megközelítés 
lehetőségei

Egy 2019-es irodalomtörténeti tanulmány szerint a család- és a generációs re-
gények az elmúlt években „özönvízszerűen elárasztották” a német könyvpia-
cot.1 Egyik közös vonásuk, hogy levéltári és családi iratokra kiterjedő kuta-

tás formájában történészi módszereket is alkalmaznak. A szerző, Bankó Erzsébet, 
Sigrid Weigel 2005-ös megállapítására hivatkozva hangsúlyozza, hogy „a generá-
ciós koncepciónak konjunktúrája van”,2 amelynek jelentőségét abban látja, hogy „ez 
a nézőpont magában hordozza a múlt, a jelen és a jövő dialógusát, a folytonosság elenged-
hetetlen része az ismeretek, emlékek továbbörökítése a következő generációra, avagy az előző 
nemzedékekre irányuló tényfeltáró munka”.3

A kulturális piac szűkebb voltának, illetve más nemzeti sajátosságoknak köszön-
hetően jóval kisebb hullámokban ugyan, de ez a konjunktúra Magyarországon is 
érzékelhető. Nemcsak az e műfajt képviselő külföldi művek magyarra fordítása 
mutatja ezt,4 hanem hazai képviselői, valamint a családi viszonyokba ágyazódó 
naplók és levelezések kiadásának fellendülése is. Hasonló jelek mutatkoznak a mú-
zeumi kiállítások területén is. Legyen szó a Pápán 2012-ben rendezett, majd foly-
tatni szándékozott Elfeledett szomszédaink,5 a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár 
2019-es Hochstädterék. Családi album – előhívott múlt6 vagy az Országos Evangélikus 
Múzeum Kik a cipszerek? A szepesi szász identitás családi emlékei címmel ugyancsak 
1 Bankó, 2019. 125. A két kategória közötti különbség az elbeszélésben megjelenő generációk 
számán alapul. Az egy nemzedéken belül játszódó cselekmény esetében családregényről, a több 
nemzedéket átfogó történet esetében generációs regényről beszél.
2 Uo.
3 Uo.
4 Többek között: De Waal, 2011; leo, 2018.
5 Vathy, 2012. A kiállítás további történetéhez lásd: CsenDes-erDei, 2018. 
6 https://www.milev.hu/exhibitionarchive/hochstadterek-csaladi-album-elohivott-mult 
(Utolsó letöltés: 2020. július 7.) A kiállítás katalógusát lásd: https://issuu.com/milev/docs/
hochstadterek-katalogus-pages-issuu?fbclid=IwAR1wx812OgptT6UqdbvB5RWlUrX3vyrWmEB
xf8dTaPg0wzFqsxy_SOFgDhc (Utolsó letöltés: 2020. július 7.)
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2019-ben rendezett kiállításáról,7 a tartalom családtörténetekbe ágyazása nem el-
szigetelten, hanem jól megfi gyelhető tendenciaként jelentkezik. Még egyetlen csa-
ládi irathagyatékra alapozott kiállításra is van példa az elmúlt évekből, ahol a csa-
lád, illetve annak tagjaként az egyén életútja a várostörténetbe ágyazódik bele.8 
A muzeológia a családtörténetekben rejlő elbeszélő és vizuális lehetőségek révén 
tesz kísérletet a mindennapi tapasztalat által jól érzékelhető és átélhető mondani-
való közvetítésére. 

Ide sorolhatunk további jelenségeket is. Felkapott téma lett a médiában Orvos-
Tóth Noémi 2018-ban kiadott Örökölt sors című kötete és a transzgenerációs pszi-
chológia, amely a történeti múlt családokra gyakorolt generációs hatásaival fog-
lalkozik.9 Divatja támadt annak is, hogy az emberek családi fotógyűjteményeiket 
a Fortepanon tegyék közzé. A családi múlt és annak tárgyi, írott vagy vizuális le-
nyomatai elkezdtek alakot ölteni a köztudatban, s ez a kibontakozóban lévő ten-
dencia számos helyen és formában érhető tetten.

Ennek a tendenciának azonban van egy további árama is, csak éppen a köztudat 
fi gyelmén és tudomásán kívül: a személyi és családi iratok, azaz a magániratok 
levéltári gyűjtése.10 Elkezdtek felhalmozódni a névtelennek mondható családok és 
személyek magánéletének írott nyomai az azokat a jövő számára, elméletileg örök 
időkre megőrző levéltárakban. Budapest Főváros Levéltára a szórványos előzmé-
nyek után 2006 óta intenzíven folyó gyűjtőtevékenység eredményeként ma 82 csa-
ládi és 321 személyi fondot őriz. A magániratok egyik nagy halmazaként a csalá-
di iratok több generáció életének írásbeli lenyomatát rejtik magukban, a családok 
egymást követő nemzedékei által megőrizve.11

A levéltáros számára magától értetődő, hogy mindennapjaink dokumentációs és 
iratőrzési rendszerekben csapódnak le, ahogy az is, hogy ezekben a rendszerekben 
az irategyüttesek szerves egységként keletkeznek és léteznek.12 Az azonban, hogy 
ugyanez érvényes a magániratokra is, még a levéltárosok számára sem feltétlenül 
nyilvánvaló. Ha más rendszerben is, mint a hivatalok iktatott iratai, de a magánira-
tok is tipikus műfajokkal írhatók le. Az egyén életét végigkísérő hivatalos iratok 

7 https://eom.lutheran.hu/node/1165 (Utolsó letöltés: 2020. július 7.)
8 haUPtMan, 2013.
9 orVos-tóth, 2018.
10 A személyes források iránt egymással párhuzamosan megnövekedett történészi és levéltárosi 
érdeklődésre a 2010-es évek elején szinte egyszerre hívta fel a fi gyelmet Kövér György és Horváth 
J. András. (kÖVÉr, 2011. 219–220; horVÁth, 2010.)
11 A tanulmányban szinonimaként felváltva használom a családi iratok, családi irathagyaték és 
családi irategyüttes terminusokat. A hazai levéltári nyelvezetben nincs használatban a családi 
levéltár megnevezés olyan értelemben, mint például az angolszász levéltári nyelvhasználatban 
(family archive, personal archive). Míg ott társadalmi helyzettől függetlenül jelölnek vele családi 
irathagyatékokat, addig a magyar levéltári szókincsben a családi levéltár megjelölés alapvetően 
az arisztokrata, illetve nemesi családok irattárát fedi le, s nem alakult ki olyan jelentéstartalma, 
amelynek révén a társadalom bármely rétegébe tartozó, bármely korszakban, bármely 
településtípuson élt, illetve élő családok után maradt irategyütteseket is leírhatnánk vele. Az 
angolszász levéltári szóhasználathoz hasonlóan a francia társadalomtudományok is élnek 
a személyes archívum kifejezéssel (archives personnelles).
12 Igaz, ez a proveniencia elveként megnevezett szemlélet a levéltári felfogások közötti küzdelem 
tárgya volt és az ma is, lásd: MUller–Feith–FrUin, 2019. 15–64.
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mellett – mint amilyenek többek között a különféle okmányok, az anyakönyvi ki-
vonatok, a bizonyítványok és oklevelek vagy orvosi papírok – a hétköznapi írás-
beliség magánszférában termelődő műfajai, a levelezések, naplók, feljegyzések, 
zsebnaptárak határozzák meg a családi irategyütteseket. Egy-egy irathagyatékot 
éppúgy jellemez az abban található műfajok skálája és együttállása, ahogy egy 
közigazgatási fondot is a határozatok és a jegyzőkönyvek által alkotott struktúra.13 
S a párhuzamok megvonása ezzel még nem ért véget. A családi iratokat éppúgy 
létrejöttükben, használatukban és megőrzésükben kell megragadnunk, miként 
a hivatali irategyütteseket. A családi hagyatékokban előforduló tipikus műfajok 
termelődését és használatát is társadalmi gyakorlatok és kulturális minták alakít-
ják. S miként egy hivatali szerv által termelt irategyüttest is az adott intézmény tör-
ténetén és felépítésén keresztül közelíthetünk meg,14 úgy egy családi fondot is az 
azt hátrahagyó család történetének feltárásával szólaltathatunk meg. Az iratokat 
termelő entitás és irategyüttese egymással szoros kölcsönhatásban alakul, s ahogy 
a hivatali iratok összetétele, struktúrája a hivatal felépítésének és működésének 
a lenyomata, úgy a családi irathagyatékok belső szerveződése is az adott család 
jellemzőjének tekinthető.15

Ha a családi irathagyatékokat létrejöttükben szeretnénk megközelíteni, akkor 
termelődésük és használatuk, valamint megőrzésük két aspektusa nélkülözhetet-
len a továbblépéshez: egyrészt a jellegzetes műfajaikat megteremtő hétköznapi 
írásbeliség történetiségének, másrészt pedig a családi múlthoz való viszonyt, a csa-
ládi emlékezetet és identitásképzést szolgáló, generációkon átívelő átörökítésük 
gyakorlatának és motivációs skálájának az ismerete kell, hogy értelmezésük alapjá-
ul szolgáljon. Mindkét területen adott a lehetőség, hogy a levéltári és a társadalom-
tudományos szemléletet ötvözzük egymással, s ezáltal alakítsuk ki azt az elméleti 
keretet, amelybe a családi irategyüttesek beágyazhatók. Ehhez egyrészt rendelke-
zésre áll a nemzetközi levéltárelmélet, amely a magániratok kezelésének teoretikus 
megalapozása terén az 1990-es évektől kezdődően lépett előre. Másrészt támasz-
kodhatunk a hétköznapi írásbeliséget és annak jellegzetes műfajait az 1970–1980-as 
évekbeli felfedezésük után az 1990–2000-es években egyre intenzívebben használó 
társadalomtörténet megfontolásaira. Harmadrészt pedig ott van az emlékezet tár-
sadalomtudományos problematikája, amely a múlthoz való viszonynak, illetve az 
emlékezet és az identitás kapcsolatának megértésében segít. Ezek a tudományos 
területek nyújthatnak orientációs keretet a családi iratokkal folytatott levéltárosi és 

13 A közigazgatási iratokhoz lásd: MUller–Feith–FrUin, 2019. 28. Horváth J. András a magánirati 
fondok „szerkezeti tagolódása, irattípusok szerinti mintázata”-ról (horVÁth, 2019. 32.), „fondszerkezeti, 
iratmintázati sajátosságok”-ról beszél. (Uo., 33.)
14 A levéltári gondolkodás történetét jellemző paradigmák áttekintésekor az úgynevezett Holland 
kézikönyv kapcsán emeli ki ezt a megközelítést Horváth J. András, lásd: MUller–Feith–FrUin, 
2019. 24–25.
15 Tágabb tartalommal használja a „lenyomat” szót Hilary Jenkinson 1922-ben megjelent levéltári 
munkájában, ahogyan azt Horváth J. András bemutatja: „Sir Hilary úgy vélte: egy adott kor hivatali 
irategyüttese olyan kibogozhatatlanul sokrétű módon tükrözi, illetve tartalmazza magának a kornak 
megannyi vonását, hogy az egyfajta élő szerv(ezet)ként értelmezendő. […] Az ő felfogásában az adott 
iratanyag olyanféle »lenyomatot« képez, mint a lábnyom, vagy egy fosszília.” (horVÁth, 2012. 28.) 
A kifejezést hasonló jelentéstartalommal Horváth J. András maga is átveszi a magániratokra 
vonatkozatva. (horVÁth, 2019.) 
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történészi tevékenység számára, s ezek révén a magániratokkal folytatott munka 
önrefl exivitásra is képes társadalomtudományos mezőben válik elhelyezhetővé és 
értelmezhetővé.16

Az irathagyatékok organikus egysége

Akár hétköznapi, akár tudományos összefüggésben közelítünk egy-egy családi 
irathagyatékhoz, annak mikéntjét egyazon szemlélet határozza meg. Az irataikat 
levéltárban elhelyező emberek többnyire családi irataik szelektálására, egyrészt 
részleges kidobására, másrészt különböző gyűjtemények közötti tematikus meg-
osztására készülnek éppen, amikor beadási szándékukkal megkeresik a levéltárat. 
Úgy vélik, hogy az iratok egy része érdektelen, semmiféle értéket nem hordoz, 
ezért ezektől meg kell tisztítani a beadandó halmazt. Egy másik részét viszont ki-
fejezetten értékesnek gondolják, mert úgymond elég régiek, szépek vagy fontos 
történelmi események nyomait hordozzák. Ezekről vélik úgy, hogy egészen biz-
tosan érdekelni fogják a levéltárat. És van egy köztes kupac, amelyről a levéltáros 
véleményét várják, mondja meg ő, érdekes-e neki az, s ennek megfelelően mi le-
gyen vele.

Ugyanez történik az iratokkal akkor, amikor antikváriushoz kerülnek eladásra, 
vagy árverezés tárgyát képezik. Bár akadnak szerencsés kivételek, ilyenkor sem 
irategyüttesként, hanem darabonként, egymástól függetlenül értékelve kerülnek 
eladásra a dokumentumok, az értékelésnek a történeti források hosszú távú meg-
őrzését szolgáló szemlélettől egészen eltérő szempontok szerint. Itt a gyűjtők ér-
tékrendje érvényesül: az irat hírességhez kötődjön, legyen egyedi, ritka, régi vagy 
szép. De gyakran előfordul az is, hogy az irathagyaték nem antikváriusokhoz ke-
rül, hanem egy családtag közgyűjtemények sora között kezdi tematika szerint szét-
osztogatni az összetartozó anyagot (ami párosulhat az antikváriumi értékesítéssel 
is), s a levéltár már csak e folyamat közepette kapcsolódik be. A szétesés, szétfor-
gácsolódás így vagy úgy, de bekövetkezik.

Meglepő módon ugyanez az antikváriumi kereskedelemben intézményesülő, az 
iratokat egymástól függetlenül kezelő szemlélet érhető tetten a történészek magán-
iratokkal kapcsolatos magatartásában is. Amikor a magánirati fondokban egy-egy 
témához keresnek illusztratív forrást, ők is negligálják az adott irategyüttes szer-
ves egységében rejlő történeti értéket és a kiválasztott iratok irathagyatékon belü-
li kontextusát. Ráadásul a levéltárakba bekerülő családi irathagyatékok még így, 
egy-egy konkrét kutatási tárgyhoz felhasználható információforrásként sem kap-
nak igazán nyilvánosságot.17 S az iratok összefüggésrendszerével nem számoló lá-
tásmód itt, a tudományos közegben is eljut az intézményesülésig, amikor egy-egy 
kutatócsoport vagy valamilyen egyéni, illetve kollektív kutatói kezdeményezés 

16 Tanulmányom elkészültében nagy szerepe van Papp Barbarának, aki a Lélek és történelem című 
konferenciasorozat szervezőjeként mindkét eddigi rendezvényen lehetőséget adott az előadásra 
a magániratgyűjtés témájában, ezzel nagyban elősegítve levéltári munkám elméleti refl exióját és 
a családi iratok feldolgozása terén való előrelépésemet. Ezúton is köszönet illeti őt ezért.
17 Pozitív példa arra, hogy ilyen jellegű használatukkal a nagyközönség is megcélozható: sZÉCsi–
GÉra, 2016; sZÉCsi–GÉra, 2017.
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egy-egy műfajra fókuszálva és egyben korlátozódva kezd magániratgyűjtésbe, az 
általa középpontba emelt műfaj reprezentánsait kiszakítva kontextusukból.18

Mindezek mögött a családi irathagyatékok elméleti megalapozottságú megkö-
zelítésének teljes hiánya áll: mint társadalmi-kulturális gyakorlatok termékei, sem 
a levéltár-, sem a történettudomány berkeiben nem képezik vizsgálat tárgyát. Egy-
két részleges kísérleten kívül szinte nincs is hazai példa egy-egy családi irathagya-
ték a maga egészében történő elemzésére.19 A társadalomtörténet is műfajokban 
gondolkodik, nem pedig irategyüttesekben, a nemzetközi tendenciába illeszkedve 
az autobiografi kus műfajok – a naplók és (ön)életírások – iránti kiemelt fi gyelem-
mel.20 Sokatmondó, hogy még e kitüntetett műfajok társadalomtörténeti használa-
tával kapcsolatban is fontosnak tartja megjegyezni Kövér György, hogy: „A histo-
riográfi ában egyébként bevett dolog a személyes forrásokra (elsősorban a levelezésre) való 
hivatkozás, jóllehet e források használatának sajátszerűségei ritkán tematizálódnak.”21 Az 
általános hazai levéltári gondolkodás nem szentelt és nem szentel ma sem fi gyel-
met a magániratgyűjtő tevékenység tudományos refl exiójának,22 s ugyanígy nem 
merül fel a társadalomtörténetírásban sem a kérdés, hogy miként és miért keletkez-
nek, őrződnek meg és kerülnek adott esetben levéltárba családi iratok. Lényegében 
nem nevezhető meg olyan hazai tudományterület, amely a családi irathagyatékok-
ra entitásként tekintve belső rendszerükben és szerveződésükben ragadná meg és 

18 Ennek példája az 1990-ben létrehozott és 2013 óta a Bécsi Egyetem Történet Intézetében 
működő Sammlung Frauennachlässe (https://www.univie.ac.at/Geschichte/sfn/index.php – 
Utolsó letöltés: 2020. július 10.), amely autobiografi kus műfajok gyűjtésére specializálódott. Az 
emmendingeni Deutsches Tagebucharchiv honlapján megkülönbözteti az általa gyűjtött (napló, 
visszaemlékezés, levél) és a nem gyűjtött műfajokat (többek között határidőnapló, háztartási 
napló). Árulkodó kitétel, hogy fotót vagy személyes dokumentumot kis terjedelemben csak az 
autobiografi kus szövegek függelékeként vesz át: https://tagebucharchiv.de/tagebucharchiv/
ueber-uns/ (Utolsó letöltés: 2020. július 16.) E gyűjteménnyel kapcsolatban jegyzi meg Philippe 
Lejeune, hogy visszautasítják a levelezések gyűjtését, mert túl bonyolult leltárba venni, osztályozni, 
elolvasni és használni azokat. (leJeUne, 2015. 17.) A MTA BTK Lendület Családtörténeti 
Kutatócsoport hasonló módon korlátozza fi gyelmét az egodokumentumokra. (http://families.
hu/rolunk/celok/ – Utolsó letöltés: 2020. július 10.) Kunt Gergely pedig tudományos kutatói 
munkájához kapcsolódóan kizárólag naplókat gyűjt. (kUnt, 2015. 31–32; Csatlós, 2018.) Mindezek 
alapján különösen fontos az iratok egy hagyatékon belüli összetartozásának történészi felismerése, 
mint például a holland Arianne Baggermannál, aki az általa elemzett autobiográfi ák és az azokat 
tartalmazó családi levéltárak organikus egységét hangsúlyozza. (BaGGerMan, 2002. 167.)
19 Utalhatunk családi levelezés elemzésére (Waktor, 1995.) és családi fényképgyűjtemények 
feltárására is. (sZalMa, 2006; terenDi, 2013; Markó–sÁnDor–sZ. koVÁCs, 2019.) Egy vidéki 
személyi-családi irathagyaték múzeumba kerülésének mikéntjét elemzi néprajzi-antropológiai 
megközelítésben, a magániratgyűjtéssel foglalkozó levéltárosok számára különösen tanulságosan: 
haUPtMan, 2013. Fontos kivételként kell kiemelni, hogy a néprajztudomány területén a családi 
irathagyaték megjelenik kutatási témaként, lásd: Gatti, 2018.
20 kÖVÉr, 2014; kUnt, 2017.
21 kÖVÉr, 2014. 55.
22 A magániratgyűjtés elméleti beágyazásának és refl ektálásának levéltárosi igénye lényegében 
csak Horváth J. András munkásságában jelentkezik: horVÁth, 2010; horVÁth, 2019. Nem elméleti 
összefüggésben, hanem a gyűjtőmunka gyakorlati tapasztalataira korlátozódva tekint át számos 
magániratgyűjtési helyzetet és vet fel ezekkel kapcsolatos gyakorlati kérdéseket Kujbusné Mecsei 
Éva. (kUJBUsnÉ MeCsei, 2017.)
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tenné elemzés tárgyává azokat, létrejöttük és nemzedékeken keresztüli használa-
tuk körülményeiből kiindulva.

Ezzel szemben a magániratgyűjtéssel foglalkozó levéltáros mindennapi munká-
ja során a családi irategyüttesek organikus egység mivoltát tapasztalja meg. Nem 
potenciális kutatási témák illusztrációs tárházát látja bennük, hanem a maguk egé-
szében és struktúrájában érzékeli azokat: szerves, belső összefüggésekben létező 
entitásként tekint azokra. Ennek megfelelően nem is szelektál az iratok között az 
„értékes – nem értékes” minősítés szerint, hanem elsődleges szempontja a meg-
őrződött iratanyag megbonthatatlansága, egységének megtartása, az összetartozó 
irategyüttes széthullásának megelőzése, hogy ne veszítse el történeti forrásértéké-
nek jelentős részét azáltal, hogy darabjaira hullva már nem egy társadalmi kon-
textusát hordozó anyagként él tovább, hanem a történeti érdekességek, ritkaságok 
egymástól elszakadó pályáira kerül. Feltételezi ugyanis, hogy nem kizárólag a vé-
letlennek köszönhető az az összetétel, ami elébe kerül, hanem abban szabálysze-
rűségek, azonosítható mechanizmusok működnek közre, s mintázatok fi gyelhetők 
meg bennük.

A családi iratok eleve a család jellegzetességeit – életútjának eseményeit, gon-
dolkodásmódját, értékvilágát – tükrözve jönnek létre: a műfaji összetétel a maga 
egyedi konstellációjában a család karakterét hordozza, az iratokat egymáshoz és 
az adott család történetéhez jelentéssel teli és értelmezésre váró kapcsolatok fűzik. 
Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a családi iratok levéltárba kerülésüket megelőző 
életük során, felhalmozódásuk évtizedei alatt többszöri rostáláson és rostálódáson 
mennek keresztül; lényegében folyamatos szelektálás és selejtezés tárgyai. Minden 
egyes családtag maga is kettős módon alakítja irathagyatékát: nemcsak egy újabb 
irategyüttest kapcsol hozzá a családi levéltárat alkotó személyi irategyüttesek lán-
colatához, hanem az önmagáról és a családjáról alkotott képének megfelelően vá-
logatja is a családi iratokat az őrzés során, részt vesz azok alakításában és tovább-
örökítésében, ezáltal formálva magát a családi fondot.23 Ennek folytán a családi 
irathagyatékokban nemcsak az egyéni személyes iratőrzés gyakorlata érhető tet-
ten, hanem nemzedékeken átívelő megőrzésüknek és szelektálásuknak a család-
történet részét képező története is.24 A műfaji összetétel egyedi jellegzetességein túl 
azon keresztül is, hogy mit tartalmaznak, azaz miről beszélnek, és hogy mit nem 
tartalmaznak, azaz miről hallgatnak, nem véletlenszerű, hanem kontextusba he-
lyezhető és megszólaltatható információkat közölnek a család életét, a generációk 
láncolatában alakuló útját alapjában meghatározó tényezőkről. A családi esemé-
nyek, illetve konfl iktusok és családtagok írott nyomainak hiánya éppúgy jelentést 
hordoz a család emlékezetére és önmagáról alkotott képére vonatkozóan, mint 
azok megléte.25 Ily módon az, amivel a levéltárban családi fondként találkozunk, 
az iratok létrejöttének és megőrzésének az adott családot jellemző együttállásában 
a család történetének, önképének, múlttudatának és karakterének a lenyomatát is 

23 Borsa, 1961. 50–51.
24 Arianne Baggerman egodokumentumokkal foglalkozó történészként jut arra a megállapításra, 
hogy a családi levéltárak nem véletlenszerű gyűjteményei az iratoknak, hanem a családi identitás 
megteremtését szolgáló tudatos formálás eredményei. (BaGGerMan, 2002. 163.)
25 BaGGerMan, 2002. 169.
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magán viseli.26 Megőrzött és levéltárba került összetételükben nem véletlenszerű, 
az iratok idők során történő szelektálódásának, megsemmisülésének esetlegessé-
gében alakuló képet rajzolnak ki, hanem az adott család történetét strukturáltan 
hordozzák a maguk organikus egységében.

Miután az a megközelítés, amely a családi iratokra belső összefüggéseikben 
létező szerves egységként tekint, a magániratokkal napi szinten foglalkozó levél-
tárosok körén kívül a legkevésbé sem magától értetődő, ezek a levéltárosok sajá-
tos helyzetben vannak. A családi irathagyatékok képezik azt a speciális terepet, 
amelyen a családi múlttudat, a családi emlékezet és a családi önmeghatározás 
kérdésköre írott nyomaiban tematizálható. Az írott családi múlt keletkezése, ge-
nerációkon keresztül történő formálódása és megőrzése, s az e folyamatokat meg-
határozó, a történeti időben működő társadalmi gyakorlatok alapvetően a magán-
irat-hagyatékok terepén tanulmányozhatók. Ezekért a mással nem helyettesíthető 
(írott) lenyomatokért felelősek a magániratgyűjtést végző levéltárosok, kulcsszere-
pet töltve be abban, hogy entitásként tudjuk megragadni ezeket a hagyatékokat, és 
képesek legyünk artikulálni azt a történetiséget, amelyben ezek az irategyüttesek 
létrejöttek és megőrződtek. 

Családi múlttudat és emlékezet

Az emlékezés, az önmeghatározás kialakítása és az identitás folytonossága közöt-
ti összefüggésrendszer társadalmi, s különösen nemzeti szinten való értelmezése 
ma már a társadalomtudományos gondolkodás horizontjának szerves része.27 Az 
emlékezet elméletének, illetve fogalmi mezőjének társadalomtudományos kidol-
gozásával és fókuszba kerülésével a múlthoz való viszony problémája is könnyeb-
ben megközelíthetővé vált. Ugyanezt a jelenségegyüttest azonban a kulturális kö-
zösség, illetve a társadalmi egység olyan kisebb szintjén is megragadhatjuk, mint 
a család. A családok saját múltjukhoz való viszonya és ennek önmeghatározásuk-
ban játszott szerepe egy adott társadalom mentális jellemzőjének is tekinthető, 
skálája akár típusok szerint is leírható. A családi iratok pedig kifejezetten ennek 
a viszonynak a termékei: mint a családi múlt megőrzött írott lenyomatai a családi 
múlthoz való viszony és a családi emlékezet hordozóközegeként értelmezhetők.28

A családi írott múltnak mint a családi emlékezet egyik aspektusának felbukka-
nása azonban autonóm kutatási tárgyként meglehetősen korlátozott. Lényegében 
mintha nem is létezne, annak ellenére, hogy a családi múlt és családi emlékezet 
problematikája jelen van a társadalomtudományos érdeklődés látókörében, csak 
éppen a kommunikatív emlékezetre korlátozódva. A családi múltat, illetve az 

26 A magánirategyüttesek másik nagy halmazával, a személyi irathagyatékokkal kapcsolatban 
fogalmazza meg ugyanezt Horváth J. András, elsősorban pszichológiai megközelítésben. 
(horVÁth, 2019.)
27 Ebben meghatározó szerepet játszott Jan Assmann, aki elsőként dolgozta ki ennek a kérdés-
körnek az elméleti alapjait, lásd: assMann, 1999. 18.
28 Magániratok levéltárba adása, ajándékozása kapcsán a családi örökségkezelés, a múlthoz és 
annak emlékeihez való viszony szerepét emeli ki Kujbusné Mecsei Éva is, lásd: kUJBUsnÉ MeCsei, 
2017. 23.



naGy ÁGnes

160 73. (2021)

ahhoz való viszonyt érintő magatartásformák a történettudományban nem igazán 
képezik megfi gyelés tárgyát, noha az egyéni és családi önmeghatározás egyik alap-
vető tényezőjéről van szó. A múltra való emlékezés, a történeti emlékezet kérdése 
a történetírásban szinte kizárólag a nemzeti történelemhez, a nemzeti múlt kérdé-
séhez kötődik. A család szintje a múlttal és emlékezettel kapcsolatos megközelí-
tésekben nem merül fel, nincs szó a családi múlthoz való viszony vagy a családi 
emlékezet módszeres vizsgálatáról. Viczián Zsófi a 2000-es évekbeli publikációi 
magyar nemesi családok 20. század második felében létező múlttudatának, csalá-
di emlékezetének és családtörténetének témájában egyedülállónak mondhatók.29 
Kunt Gergely szintén kiemeli a család mint emlékezeti közösség szerepét, műkö-
désének vizsgálata azonban csak egyik aspektusát, nem pedig önálló tárgyát ké-
pezi elemzésének, s a családi emlékezetnek a kamasznaplók műfajában megjelenő 
lenyomatával foglalkozik, komplex írott hagyatékokkal nem.30 Még az elbeszélés 
kereteként a családot választó és tárgyi, írott, valamint képi emlékekkel dolgozó 
kiállítások sem a családok saját múltjukhoz való viszonyát tematizálják, hanem 
számukra a család inkább a megélés és az emlékőrzés kerete, a nézőpont átfordítá-
sa, azaz az emlékőrzés mikéntjére való rákérdezés nélkül.

Ami a kommunikatív emlékezetet illeti, a szociológia mindenekelőtt a holo-
kausztkutatás keretei között foglalkozik a történeti események által meghatározott 
emlékezet családon belüli, nemzedékek közötti átörökítésével, illetve konstruá-
lódásával. A családi múlthoz való viszonyra a szembenézés és elhallgatás prob-
lémájaként, illetve a zsidóüldözést átélt és a későbbi nemzedékek egymáshoz és 
a múlt emlékezetéhez való viszonyaként kérdez rá az oral history módszerével, nem 
használva írott emlékeket, dokumentumokat.31 S bár az ilyen irányú kutatások ki-
indulópontját alapvetően a zsidóüldözés családi emlékezete adja, van példa arra is, 
hogy a kérdésfeltevés kiterjedjen a 20. századi történelem egészére, és a századot 
alapjában jellemző úgynevezett történeti traumáknak a családokra és az azokat al-
kotó egyes nemzedékekre gyakorolt hatását tegye vizsgálat tárgyává.32

Létezik ugyanakkor egy másik tudományterület is, ahol ez a jelenségegyüttes 
szintén a fi gyelem fókuszpontjában áll. A pszichológia, illetve a pszichoterápia 
transzgenerációs iránya ugyanezt a viszonyt problematizálja, amikor az egyé-
ni élet pszichés gondjait a felmenők nemzedékeire visszavezetett eseményekkel, 
azokra reakcióként születő magatartásmintákkal, illetve genetikai lenyomatokkal 
köti össze, és azokban keresi egyrészt a magyarázatot, másrészt a megoldást az 
egyén élete során adódó, pszichológiailag értelmezett elakadásaira, nehézségeire. 
A felmenőktől kapott magatartásminták hátterében, azok kiváltójaként a családi 

29 ViCZiÁn, 2006; ViCZiÁn, 2008.
30 kUnt, 2017. 135–142. További kutatást igényel annak megválaszolása, hogy vajon nemzetközi 
színtéren is hasonló-e a helyzet, vagy éppen ellenkezőleg, ott a családi múlt kérdése 
a történettudományban is bevett probléma.
31 koVÁCs–VaJDa, 2002.
32 Egy Losonczi Ágnes vezetésével az 1990-es években folytatott szociológiai kutatást kell kiemelni 
e téren. (losonCZi, 2005.) Bár a kutatás az interjúkban testet öltő egyéni-családi emlékezetet 
arra használta, hogy elemzés révén családi mobilitási utak típusait alkossa meg, s nem pedig 
maga a családi emlékezet állt a kérdésfeltevés középpontjában, az írott emlékek, a családi 
dokumentumok szerepe így is említésre került. (Uo., 22–25.)
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emlékezetben akár tudat alatt is nyomot hagyó és generációkon keresztül ható tör-
téneti eseményekkel és traumákkal is számol,33 s a családi múlthoz való viszony, 
az elhallgatás, elrejtés kapcsán pedig nem ritkán lyukad ki az adott család valami-
lyen történelmi esemény, sok esetben a zsidóüldözés általi, gyakran elhallgatott 
érintettségéhez.34

A transzgenerációs pszichológia családi emlékezetet kulcsnak tekintő értelme-
ző tevékenységében egy másik fontos tényező, hogy bár nem maga az írott múlt, 
írott emlékezet áll érdeklődésének középpontjában, nem hagyja fi gyelmen kívül 
a családi írott múlt dokumentumait sem. Az egyéni esetek kezelésében a családi 
fotókat, fotóalbumokat vagy a családi leveleket is eszközként használja, s az adott 
személy ezen emlékekhez való viszonyát megfi gyelve és elemezve jut előre az eset 
feltárásában.35

A társadalomtörténeti kutatás a transzgenerációs terápia tevékenységétől távol 
esik ugyan, kérdésfeltevésüket és bizonyos keretek között céljukat tekintve mégis 
lehet párhuzamot vonni közöttük. A terápia a múlt írott emlékeit nem feltétlenül 
használja ahhoz, hogy az egyén és rajta keresztül egy család múltképét feltárja. 
A társadalomtörténet esetében pedig nyilvánvaló, hogy célja nem a terápia, bár 
a feltárás révén a jelenbeli gyakorlatainkkal való szembesítés nagyon is működ-
het az egyéni terápiához hasonlóan. A múlt tudatosításában és – elfogadva Jan 
Assmann megállapítását, miszerint a múlt azáltal létezik, hogy az ember viszony-
ba lép vele36 – egyben megteremtésében játszott szerepük párhuzamos egymással. 
Amiben azonban mindennél határozottabban közel állnak egymáshoz, az a megis-
merés tárgyának körülhatárolása. Mindkettőt az egyéni világlátást és magatartást 
meghatározó többgenerációs családi minták átadása érdekli, azok formálódása 
a családi nemzedékváltások sorában, a transzgenerációs pszichológia pedig erre 
a saját múlthoz való viszonyon, annak családi keretek között zajló egyéni feldol-
gozásán keresztül fókuszál. Olyan jelenségekre világít rá, mint bizonyos családi 
események elhallgatása, családtagok közös családi emlékezetből való kiejtése, ki-
radírozása: ezek azok a mechanizmusok, amelyek a kommunikatív emlékezethez 
hasonlóan egy-egy család többgenerációs múltját hordozó írott nyomok rendsze-
rét, a családi irathagyatékokat is formálják. S ahogy a pszichológia transzgeneráci-
ós iránya elemzi a családtörténeti események és családtagok közös emlékezetben 
betöltött helyét, úgy lehet értelmezni a családi emlékezetet hordozó családi irat-
hagyatékban is a jelenlétek, illetve hiányok szerepét és jelentését. Hiszen miként 
a családi (kommunikatív) emlékezet a maga egészében is szerkesztett, ugyanúgy 
eshetnek és esnek át a családtagoknak köszönhetően szerkesztési műveleteken an-
nak írott megtestesülései is, a családtörténeti munkák, az önéletírások vagy maguk 
a családi levéltárak.37

Ezen a ponton elérkezünk a családi irathagyatékokkal való foglalkozást alapjá-
ban meghatározó kettős dimenzióhoz. Az irathagyatékokhoz nemcsak tartalmuk 

33 GyarMati, 2013; orVos-tóth, 2018; antalFai, 2018.
34 orVos-tóth, 2018. 109–112; 114–119. 
35 http://christineulivucci.net/ (Utolsó letöltés: 2019. november 7.); http://www.
transgenerationnel.com/ (Utolsó letöltés: 2019. november 7.).
36 assMann, 1999. 31.
37 A családi emlékezet szerkesztett mivoltához: BaGGerMan, 2002. 169.
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feltárásával közelíthetünk, hanem tipikus és egyedi vonásokat ötvöző szerkeze-
tükben, irategyüttes mivoltukban való megfi gyelésével is. Ennek révén ugyanúgy 
a család történetéhez és karakteréhez juthatunk közelebb, mint az iratok tartalmi 
vizsgálatával. Ha olyan kérdéseket teszünk fel, hogy vajon mit tükröz az iratha-
gyaték összetétele, időbeli kiterjedése és megőrzésének, illetve levéltárba kerülésé-
nek körülményei a családi értékrendből, a kulturális-társadalmi jellemzőiből a sa-
ját múltjához való viszonyán keresztül, akkor máris a hagyaték genezisén keresztül 
próbáljuk a családot értelmezni és leírni.

A családi irattermelés és iratmegőrzés mint társadalmi gyakorlat

Viszonylag új a személyi archívumok dekonstrukciójának gondolata, illetve igénye 
úgy a társadalomtörténetben, mint a levéltárelméletben. Bár a két tudományterü-
let a közöttük lévő különbségnek megfelelően eltérő irányból közelít e tárgyhoz, 
mégis egyazon jelenségegyüttesnek ugyanazon látásmódban gyökerező, csak ép-
pen két eltérő fogalomkészlettel való megragadásához, illetve leírásához jutnak el. 
Amiről szó van, az a személyi-családi iratok termelődésének és nemzedékeken ke-
resztüli megőrzésének a gyakorlata, amely magatartási minták skálájaként írható 
le, és az egyes családokat jellemző sajátosságnak tekinthető.

A nemzetközi levéltári szakirodalom a magániratok keletkezésére és megőrzésé-
re az 1990-es években kezdett társadalmi gyakorlatként tekinteni. Sue McKemmish 
ausztrál levéltáros programadónak bizonyult 1996-os írásában fogalmazta meg, 
hogy vizsgálat tárgyává kell tenni az iratőrzési gyakorlatok és rendszerek társa-
dalmon belüli intézményesülésének mikéntjét. Mégpedig kifejezetten abból a né-
zőpontból, hogy miként is alkalmazzák az egyének a személyes iratőrzésükben 
a dokumentációs formákra és az iratőrzési rendszerekre vonatkozó (intézményes) 
szerepeket. Úgy vélte, túl kell lépni azon, hogy a levéltárosok hagyományosan ezt 
csak testületi, intézményes környezetben kezdik el vizsgálni, s ki kell terjeszteni az 
ilyen irányú feltárást a magániratokra is.38 Arra is kitért, hogy nagyon is szem előtt 
kell tartani az iratmegőrzői magatartás és a személyiségvonások közötti összefüg-
gésekre vonatkozó megfontolásokat. Miért akarnak vagy érzik szükségét az em-
berek annak, hogy személyes iratokat hozzanak létre, őrizzenek meg vagy éppen 
pusztítsanak el? Milyen személyiségű emberek hozzák létre és őrzik meg irataikat 
oly módon, hogy azok személyes archívumot alkotnak?39 Egyáltalán, milyen té-
nyezők határozzák meg a személyes iratok megőrzésének kultúráját, azt, hogy mit 
akarnak az emberek megőrizni, milyen dokumentációs formában, miért és mennyi 
ideig, s milyen skáláját azonosíthatjuk ennek a magatartásnak a megszállott irat-
megőrzőtől a rendszeres megsemmisítő típusáig?40 

Ezen alapvető problémafelvetés ellenére a magániratgyűjtés elméleti összefüg-
géseivel foglalkozó nemzetközi levéltári szakirodalom – annak is döntően az angol-
szász, elsősorban kanadai és ausztrál iránya – a mai napig nem annyira kulturális 

38 MCkeMMish, 1996. 184.
39 Uo., 184–185.
40 Uo., 1996. 175–176.
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minták által meghatározott társadalmi gyakorlatként tekint az egyéni iratőrzési 
szokásokra, mint inkább pszichológiai tényezőkben keresi az értelmezési keretet. 
A kanadai Rob Fisher iratátadók magatartásával kapcsolatos kérdéseket boncol-
gató 2015-ös alapvető írását kifejezetten ez a szemlélet jellemzi.41 Kiemeli annak 
a ténynek a fontosságát, hogy a magánirati fondok életük során, akár létrehozójuk, 
akár későbbi megőrzőjük rájuk irányuló tettei révén folyamatosan alakulnak, s a le-
véltárosnak nagyon is feladata, hogy feltárja ezt a kontextust.42 Az iratbirtokosok 
és a megőrzők iratokhoz, valamint a levéltárba adáshoz való viszonyát azonban 
kizárólag az egyén szintjén tárgyalja, s motivációikra e viszony pszichológiájaként 
tekint.43 Jellemző módon kitér ugyan arra, hogy az egyéni életút meghatározó ál-
lomásaihoz kötődő rítusoknak az iratok megőrzése, illetve elrendezése is szerves 
része – például nyugdíjba vonulás, évforduló vagy haláleset alkalmával –, össze-
függésben az emlékezetbe foglalás vágyával, ezen az ösvényen azonban nem megy 
tovább.44 Így nem is teremt kapcsolatot az etnográfi a, illetve antropológia átmeneti 
rítusok fogalmához, amelynek révén máris kulturális összefüggésbe helyezhetők 
lennének az életciklusokat lezáró eseményekhez kapcsolódó rituális gyakorlatok 
részeként szemlélt iratmegőrzési szokások.

Ennek a megközelítésnek a magyarországi levéltárelméletben nagyon kevés 
nyoma van. A hazai levéltári irodalom egészében igen keveset foglalkozott és fog-
lalkozik ma is a magániratokkal, annak ellenére, hogy a magániratok eltérő intenzi-
tással ugyan, de mindig is részét képezték az iratgyűjtési tevékenységnek.45 A ma-
gániratok sajátos jellegének problémája az 1940–1960-as években kiváltott ugyan 
refl exiókat, ezek azonban kizárólag a személyi és családi fondok rendezésének mi-
kéntjére irányultak.46 Sem maga a gyűjtés, sem pedig a személyi vagy családi irat-
hagyatékok mibenléte nem nyert elméleti megközelítést és megfogalmazást. S ez 
az elméleti refl ektálatlanság azóta sem változott. Az a magániratgyűjtésre össz-
pontosító, teoretikus igényű kortárs irány, amely elsősorban az angolszász levél-
tári gondolkodás területén fi gyelhető meg mintegy két évtizede, Magyarországon 
nem vált ki visszhangot, és a magániratgyűjtéssel kapcsolatos kérdések nem váltak 
tudományos diskurzus tárgyává. Horváth J. András úttörő elméleti tapogatózásai 
és elemzési kísérletei e területen nem tudnak egy tágabb levéltárosi eszmecserébe, 
illetve gondolkodásba integrálódni.47 Nemcsak a gyűjtéssel, a levéltáros és az irat-
beadó közötti érzékeny viszony mibenlétével vagy a társadalmi emlékezet alakí-
tásában játszott szereppel kapcsolatos jelenségek nem váltak tudományos refl exió 
tárgyává, hanem – akár az évtizedekkel korábbi szakirodalom nyomdokaiban – 
maga az iratrendezés mikéntje sem. 

Ha a másik irányból, a társadalomtörténet felől közelítünk a családi iratokhoz, 
a kiindulópont és a hangsúly az irategyütteseket alkotó műfajokra és azok történe-
tiségére helyeződik át, s az egodokumentum, valamint az úgynevezett hétköznapi 

41 Fisher, 2015. 
42 Uo., 97.
43 Uo., 100; 105.
44 Uo., 101.
45 horVÁth, 2010. 15–17. Ritka kivételként lásd: kUJBUsnÉ MeCsei, 2017.
46 VarGa, 1938; BakÁCs, 1942–1945; BakÁCs, 1957; BakÁCs, 1960; BenDa–nÉMeth, 1956; Borsa, 1961.
47 horVÁth, 2019.
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írás (écriture ordinaire) lesz a kulcsszó. Az irategyüttesek műfajok szerinti létrejötte 
és összetétele léphet elő az értelmezésben, s a családi fondok szerkezete lesz a vizs-
gálat tárgya.48 A kirajzolódó mintázatokat megfi gyelve pedig feltehetjük a kér-
dést, vajon van-e összefüggés, s ha igen, miféle, az adott irategyüttes szerkezetét 
megteremtő és az adott családot jellemző irattermelődés és iratmegőrzés, illetve 
az iratok tartalmából kibontakozó családi jellemvonások között. Létezik kapcsolat 
a család története és karaktere, valamint a múltjához való, a hagyaték struktúrájára 
is kiható viszonya, írott múltjának megőrzése között, s vajon tükröződik-e egyik 
a másikban?

A társadalomtörténet nemzetközi terepén a hétköznapi írás és az egodokumen-
tumok bizonyultak azon vizsgálati tárgynak, amelytől a történészek az utóbbi idő-
ben eljutottak a személyi archívumok jelenségéhez. Ahogy magától értetődővé vált 
a mindennapi írásbeliség és annak egyes műfajai, mint például a naplóírás vagy 
a levelezés történetisége, úgy került egyre közelebb a társadalomtörténet az ezen 
műfajok egyik kontextusát képező rendszer, a magánirategyüttesek, s ezen belül 
a családi iratok termelődésének és megőrzésének értelmezéséhez, meghaladva ez-
által azt az állapotot, amikor az egyes műfajok még csak önmagukban álltak a ku-
tatás és az ahhoz szervesen kapcsolódó gyűjtés fókuszában.

A hétköznapi írás és az egodokumentum kifejezések megszületése és tudo-
mányos tárgyként való megalkotása egyazon forrásból fakadó, csak éppen eltérő 
tudományterületen, egymással párhuzamosan jelentkező áramlatként írható le. 
Mindkettő 1970-es évekbeli kezdetekre nyúlik vissza, amikor is a hétköznapiság 
iránt feltámadt társadalomtudományos érdeklődés az írásbeliség terén is újraírta 
a kutatás horizontját a nem irodalmi írás és műfajai létének felismerésével,49 hogy 
azután az 1990-es, illetve a 2000-es években terebélyesedjen ki, létrehozva a maga 
nemzetközi intézményrendszerét is.50 Az egodokumentum terminus korábban, 
1958-ban tűnt fel: Jacques (Jacob) Presser holland történész használta elsőként, 
hogy azután az 1980-as években a szintén holland történész, Rudolf Dekker mélyít-
se el tartalmát, az 1990-es években pedig Winfried Schulze emelje át a német törté-
nettudományba és vesse egyúttal kritika alá.51 Ami pedig a hétköznapi írás (écriture 
ordinaire) szakkifejezést illeti,52 az 1990-es években Daniel Fabre volt az az antro-
pológus, aki kulcsszerepet játszott az ilyen irányú kutatásokban, illetve magának 
a hétköznapi írás kifejezésnek a társadalomtudományos meghonosításában.53

Mint a hétköznapi írás kutatója, Philippe Artières az 1970-es évek első felére 
teszi az autobiografi kus műfajok áttörését a francia történetírásban.54 Konkrét ese-
ményként Michel Foucault Pierre Rivière-kötetének 1973-as megjelenéséhez köti az 

48 Ilyen értelemben használja a fondszerkezet terminust, kísérletet téve tipológia felállítására is. 
(horVÁth, 2019.)
49 CallaC, 1994.
50 Az egodokumentumok gyűjtésére és/vagy elemzésére specializálódott európai intézményeket 
veszi számba: horVÁth, 2010. 14–15.
51 rUtZ, 2002. 3.
52 Jelentéstartalmához lásd: https://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2007.
mbodj_a&part=201926 (Utolsó letöltés: 2020. július 24.)
53 FaBre (Dir.), 1993; FaBre (Dir.), 1997.
54 artiÈres–kaliFa, 2002.
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autobiográfi a felértékelődését, de a tendencia kontextusaként kiemeli a microstoria 
által bevezetett hangsúly-áthelyeződéseket is, a cselekvők szerepének tulajdonított 
kiemelt fontosságot, a névtelen hétköznapi emberek iránt kialakult tudományos 
fi gyelmet, valamint a tanúságtételnek és az írás konstruáló funkciójának előtérbe 
helyeződését a társadalomtudományok terepén. Az autobiografi kus műfajokon 
keresztül a személyes archívumok (archives personnelles) irányában az 1970-es évek-
től kezdődően mutatkozó megnövekedett tudományos érdeklődés tendenciáját 
ugyanakkor három szakaszra bontja.

Az első fázist, amelyet ő a szakralizálás szakaszának nevez, az 1968-as esemé-
nyek hívták életre, és magját a társadalom marginális csoportjai által hallatott hang 
felfedezése képezte. Ezen időszak az addigi történetírással szemben egyfajta ellen-
történelmet kívánt képezni, megmutatva az események fonákját. Ehhez a szövege-
ket érintetlenül, az értelmezés által megvalósuló hatalmi beavatkozástól mentesen 
használta fel, azt tételezve, hogy azok mint tanúságtételek önmagukért beszélnek. 
Ezt másodikként a problematizálás fázisa követte az 1980-as évektől, amikor is az 
antropológia által áthatott nézőpontot követve már nemcsak a diskurzus tartal-
mára fi gyeltek a történészek, hanem a termelődés gyakorlataira is. A személyes 
archívumok, illetve az általuk tartalmazott műfajok létrejöttükben, a termelődé-
süket lehetővé tevő gyakorlatokban váltak kutatási tárggyá. Ennek az időszak-
nak volt a nagy vállalkozása az Annales harmadik generációjához kötődő Histoire 
de la vie privée sorozat az 1980-as évek közepén Georges Duby és Philippe Ariès 
szerkesztésében, amely a mindennapok írásbeli műfajaira is felhívta a fi gyelmet. 
E szemléletváltás nyomán került fókuszba az olvasás és az írás története – elsősor-
ban Roger Chartier révén és hatására –, valamint nem annyira a történetírás, mint 
inkább az antropológia és az irodalomtörténet terepén a hétköznapi írás, s annak 
egymásba átjátszó műfajai. Különösen az autobiografi kus műfaj, mindenekelőtt 
Daniel Fabre és Philippe Lejeune kezdeményezésére. Végül az 1980-as és az 1990-
es éveket meghatározó látásmód után az ezredfordulón kezdett körvonalazódni 
egy újabb szemléletváltás, a banalizálás fázisa. Ekkor a személyes archívumok 
a korábbi dekonstrukcióknak köszönhetően már magától értetődő és más források-
hoz hasonlóan kritikával kezelt forrássá válva terjedtek el a történeti kutatásban, 
a köznapi érzelmek, tapasztalatok, gyakorlatok vizsgálatában. Artières meglátása 
szerint mindez egybeesik az egyéni tanúságtétel rendkívül erős társadalmi felérté-
kelődésének trendjével, s egyúttal maguk a személyes levéltárak is dekonstrukció 
tárgyává válnak. Már nemcsak keletkezésük mikéntje a kérdés, hanem mai kortárs 
használatuk mibenléte is, s külön kutatási irányként jelentkezik a személyes archí-
vumok társadalmi használatának vizsgálata.

Ami az egyes műfajokat illeti, a nemzetközi társadalomtörténet a levelezést érin-
tően jutott a legmesszebbre. A támpontokat már az Histoire de la vie privée is meg-
adta,55 monográfi ák tárgyává válva az 1990-es évek elejétől pedig folyamatosan 
az érdeklődés homlokterében áll.56 A magániratok halmazán belül a levelezések 
által kiváltott kitüntetett fi gyelem ellenére azonban még az 1990-es és a 2000-es 

55 Perrot (eD.), 1990. 131–132; 565–566.
56 DaUPhin–leBrUn-PÉZerat–PoUBlan, 1995; earle (eD.), 1999; DaUPhin, 2002; stanley, 2004; BaUer–
hÄMMerle (hG.), 2017.
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évek fordulóján is fi gyelmeztetni kellett arra, hogy a levelezések nem egyszerűen 
a történeti kutatások alátámasztásának tárházai a belőlük vett idézetek révén, ha-
nem műfajként kell a történetiségükkel számolni, és a levélírást mint társadalmi és 
kulturális gyakorlatot kell megvizsgálni.57

Ugyancsak az érdeklődés középpontjába tudott kerülni a családtörténet memo-
ártól, önéletírástól nehezen elválasztható műfaja is. A társadalomtörténet a család-
történeti kutatások által hagyományosan kiaknázott műfajt is új kontextusba tudja 
helyezni az egodokumentumok vizsgálatát jellemző szemléletnek köszönhetően. 
A műfaj történetiségéből kiindulva Daniel Poublan 19. századi francia családtör-
téneti munkákat, illetve autobiográfi ákat elemezve azok korabeli művelését, a csa-
ládi önreprezentációt ösztönző tényezőket, valamint a műfaj társadalmi-kulturális 
jelentését vizsgálja.58 Miközben ez a kérdésfeltevés magától értetődő a középkor és 
a kora újkor kutatásában, addig a 19. századtól napjainkig terjedő időszakban már 
sokkal korlátozottabb és hiányosabb iránta a tudományos fi gyelem. Pedig a csalá-
di múlthoz való viszonyt megtestesítő családtörténet mint műfaj történetiségének 
vizsgálata – mely időszakokban, milyen társadalmi, kulturális közegben vált pél-
dául fontossá – az egyes irathagyatékok formájában testet öltő családi emlékezet 
kérdésének értelmezését is elősegítené.

Az egodokumentumok irányából érkezett meg a családtörténet problémakö-
réhez Arianne Baggerman holland történész is.59 Az autobiografi kus műfajok és 
a családi emlékezet kapcsolódásait körüljáró vizsgálódásának alapját egy 1983-ban 
Rudolf Dekker által elindított gyűjtőmunka adta, amely a középkortól a 20. száza-
dig terjedően kívánta számba venni a holland egodokumentumok teljes állomá-
nyát.60 Az egodokumentumok által az 1990-es évek óta kiváltott intenzív kutatási 
fi gyelem nemzetközi tendenciájába illeszkedő holland kutatás szintén elvezetett e 
műfajok történetiségének vizsgálatához. 18–19. századi termelődésük, használatuk 
intézményes csatornái – mint az e műfajokra épülő kereskedelmi tevékenység, va-
lamint az iskolai nevelés –, és a létrejöttüket megalapozó gondolkodásbeli keretek, 
az időérzékelés és a múlttudat áll a holland autobiográfi ákkal foglalkozó kutató-
csoport kérdésfeltevésének fókuszában.61 Ennek részeként az Arianne Baggerman 
kutatásának tárgyát képező naplók és a családtörténet műfajától mereven el nem 
választható önéletírások hamar elvezettek a családi múlt, családi emlékezet és az 
önmeghatározás kérdésköréhez is.62 S miután az autobiográfi ák vizsgálata során 
kiderült, hogy azokat a 19. században a várakozásokkal ellentétben egyáltalán nem 
az intimitás igénye hívta életre, hanem a családon belüli morális célú használat, 
az egyéni élet erkölcsi tanítássá emelése az utódok számára, a családi írott em-
lékezetét alkotó tágabb kontextusuk – amely nélkül nem is értelmezhetőek teljes 

57 earle (eD.), 1999. 1; 3.
58 PoUBlan, 2002.
59 BaGGerMan, 2002.
60 A számbavételhez kapcsolódó kutatások, illetve kutatócsoportok eredményeinek közzétételére 
honlap is létesült: http://www.egodocument.net/egodocument/ (Utolsó letöltés: 2020. július 7.)
61 BaGGerMan–Dekker–MasCUCh (eDs.), 2011.
62 http://www.egodocument.net/egodocument/controlling-time.html (Utolsó letöltés: 2020. 
július 7.); Dekker (eD.), 2002; BaGGerMan–Dekker–MasCUCh (eDs.), 2011.
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mélységükben –, a családi identitást megteremtő és fenntartó családi levéltárak is 
az elemzés homlokterébe kerültek.63

A francia társadalomtörténetírás – többek között az antropológia által inspirál-
va – legújabban már az egyes mindennapi írott műfajok történetiségének vizsgá-
latán is túllépett, és felfedezte magának a levéltártörténetben rejlő távlatokat is, 
kiemelve a levéltárat mint társadalomtudományos megfi gyelés tárgyát a levéltá-
rosok hatóköréből.64 Figyelmének középpontjában az írástermelés és -megőrzés 
gyakorlatai állnak, amelyekre időben változó rendszereket alkotó materiális és 
kognitív infrastruktúraként tekint, s a modern nyugati demokrácia írásbeli kul-
túrájának feljegyző, leíró, rendszerező, osztályozó gyakorlataiban a világ írásba 
foglalásának és egyben elgondolásának mikéntjét keresi.65 Ez a szemlélet ugyan-
úgy, ahogy az egyes autobiografi kus műfajok társadalmi használatára irányuló 
kutatások megközelítésmódja is, alapjában vág egybe a dokumentációs formákra 
és iratőrzési rendszerekre irányuló kortárs angolszász levéltári látásmóddal. Csak 
a francia társadalomtudomány terepén ellentétes módon a levéltárelmélet és a tár-
sadalomtörténetírás közül az utóbbi volt az, amely eljutott a jelenség tudományos 
érzékeléséig.

A magyar társadalomtudományokban egyelőre nincs jele annak, hogy a hét-
köznapi írás jelenségegyüttese tudományos tárgyként formálódna. Hazai terepen 
nemhogy kutatási témák és fordítások, de még hivatkozások terén sem igen mu-
tatkozik a jelenléte ennek a kutatási iránynak, amely antropológiai szemlélettel te-
kint a mindennapi írást és annak műfaji struktúráját kialakító társadalmi-kulturális 
gyakorlatokra. Egyetlen kivétel Keszeg Vilmos munkássága, akinek köszönhetően 
a 2000-es évek erdélyi néprajztudományában, méghozzá az egyetemi oktatásban, 
megjelent a mindennapi írásbeliség vagy másként populáris írásbeliség fogalma, 
defi níciója és kutatástörténeti áttekintése.66 Maga a francia antropológiában gyöke-
rező kifejezés sem honosodott (még) meg, fordítása bizonytalan.67 Az egodokumen-
tumok iránti tudományos fi gyelem ugyanakkor egyértelműen kialakult a 2000-es 
években, az irányukban mutatkozó történészi kereslet hazai megnyilvánulásai-
ról Kövér György 2011-ben már áttekintést tudott adni.68 Ugyanekkor Horváth J. 
András mint a levéltári iratgyűjtés új fókuszpontjáról beszélt a magánirategyütte-
sekről, ugyancsak az egodokumentumok műfajait, a naplókat, önéletírásokat, visz-
szaemlékezéseket és a levelezéseket emelve ki.69 A műfaji együttes kiemelt szerepe 
mutatkozott meg abban a holland példával párhuzamba állítható alapkutatásban 

63 Az autobiográfi ák és az azokat tartalmazó családi levéltárak közötti szoros kapcsolatot 
hangsúlyozza: BaGGerMan, 2002. 167.
64 artiÈres, 2009. 125–126.
65 GarDey, 2008.
66 https://lexikon.adatbank.transindex.ro/tematikus/szocikk.php?id=13 (Utolsó letöltés: 2020. 
július 29.); kesZeG, 2008.
67 Horváth J. András „hétköznapi írásmódok” formában fordítja le (horVÁth, 2010. 15.), Keszeg 
Vilmos pedig „mindennapi írás”-ként (kesZeG, 2008. 167.), illetve „mindennapi/populáris írásbeliség”-
ként. (https://lexikon.adatbank.transindex.ro/tematikus/szocikk.php?id=13 – Utolsó letöltés: 
2020. július 29.) A terminus más hazai történet- vagy irodalomtudományi előfordulására nem 
sikerült példát találnom.
68 kÖVÉr, 2011. 219.
69 horVÁth, 2010.
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is, amely a hazai közgyűjteményekben fellelhető naplók, emlékiratok annotált bib-
liográfi áját készítette el a 2000-es évek első felében.70 A tudományos érdeklődés 
napjainkban is töretlen intenzitása összhangban áll a nemzetközi társadalomtudo-
mányos tendenciákkal. Az autobiografi kus műfajok halmazán belül is elsősorban 
a naplót övezi kitüntetett fi gyelem, a szövegközlések szüntelen gyarapodásán túl 
elemzések formájában is,71 miközben a levelezések esetében egyelőre a forráskia-
dás dominál, elemzésük terén még inkább csak kísérletekre hivatkozhatunk mód-
szeres kutatások helyett.72 Az egodokumentumok kategóriájába sorolható továb-
bi nagyobb műfajok,73 mint a memoár vagy az azzal összefonódó családtörténet 
viszont jóformán be sem került a tudomány látókörébe, legalábbis antropológiai 
megközelítésben nem. Az irodalomtörténet kizárólag a magasművészet terméke-
ként tekint e műfajokra, s az irodalmi elitbe sorolt írók írásműveiként, azaz iro-
dalmi műalkotásként kezeli azokat (például a családtörténeti regény formájában), 
nem pedig a hétköznapi írás műfajaiként. Ami pedig ennek kisebb, a mindennapi 
használatba még jobban beágyazódó műfajait illeti – mint például a zsebnaptárt, 
a határidőnaplót vagy a háztartási könyvet –, az ezeket termelő társadalmi gyakor-
latok mibenléte és történetisége még csak fel sem merült a hazai kutatásban. 

Az egodokumentumok iránt immáron két évtizede folyamatosan megnyilvánu-
ló hazai társadalomtudományos – s azon belül is társadalomtörténeti – érdeklődés 
azonban annak ellenére, hogy a nemzetközi tendenciába illeszkedik, egyelőre nem 
lépett tovább abba az irányba, hogy e műfajok történetiségét, az általuk alkotott 
rendszert és az azt megteremtő társadalmi gyakorlatokat problematizálja. A hazai 
társadalomtudományok, illetve a társadalomtörténet egyelőre e műfajok egy-egy 
képviselőjének elemzésére vagy egy-egy konkrét témához rendelt csoportos hasz-
nálatukra korlátozódik, de nem foglalkozik az egyes műfajok és az e műfajok által 
alkotott rendszer mibenlétével és keletkezésével, a használatukat és termelődé-
süket meghatározó társadalmi-kulturális gyakorlatokkal. Ennek nyilvánvaló jele, 
hogy a hétköznapi írás problematikája egyelőre refl ektálatlan Magyarországon.

A családi irathagyatékok irattípusok, műfajok egyedi vagy éppen tipikus szerke-
zetében történő megragadásának pedig éppen ez a megközelítés felelne meg. A hét-
köznapi írás jellegzetes műfajainak társadalmi használata, termelése és megőrzése 
lehet a maga történetiségében az egyik kulcs a családi irathagyatékok értelmezésé-
hez. Induljon akár a társadalomtörténet, akár a levéltárelmélet felől, a dokumentáci-
ós formák történeti alakulására irányuló tudományos fi gyelem könnyen összekap-
csolható a hétköznapi írásbeliség műfajainak a magániratgyűjtés levéltárelméleti 

70 kÖVÉr, 2011. 219–220.
71 kUnt, 2017; kUnt, 2019.
72 Mint például: Waktor, 1995.
73 Az egodokumentumok halmazának körülhatárolásában eddig kétféle defi níció született. 
Míg Rudolf Dekker meghatározásában a szerző saját érzéseit és cselekvéseit megfogalmazó 
műfajokba tartozó írásművek létrejöttének közös jellemzője az önkéntesség és szándékosság, 
addig Winfried Schulze ennél tágabb defi níciót alkotott, és a hivatali, jogi vagy gazdasági 
ügyekben született írásművekben formát öltő olyan megnyilatkozás-típusokat is ide sorolt – 
többek között a kérelmek, a kihallgatási jegyzőkönyvek vagy a végrendeletek –, amelyeknél már 
az adott eljárás által kikényszerített, tehát nem önkéntes önészlelés ölt formát. Lásd: rUtZ, 2002; 
DoMinkoVits, 2017. 250.
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megfontolásaitól függetlenül létező társadalomtörténetével. Előttünk álló feladat, 
hogy feltárjuk a levéltárakban felhalmozott családi irathagyatékok struktúráját, 
azaz műfajok, irattípusok szerinti összetételük rendszerét.74 A családi iratok műfaji 
tagolódását megmutató térkép megrajzolásához viszont elengedhetetlen az egyes 
műfajok történetileg változó létrejöttének és használati módjának vizsgálata, s en-
nek részeként termelődésük és megőrzésük szituációinak és motivációs skálájának 
megismerése. Ahhoz, hogy e dokumentumok létrehozásának gyakorlatát az adott 
család vagy személy élettörténetén belül értelmezni tudjuk, meg kell ismernünk 
e műfajok történetiségét, kulturális-társadalmi beágyazottságukat a mindennapi 
szokásrendszerbe, és annak időbeli változásait. Ennek nyomán rajzolódhat ki az 
a terep, ahol az egyes hagyatékokat egyedi struktúrájukban tudjuk megszólaltat-
ni. Az irathagyatékok egyedi összetétele ugyanis a műfajok adott család általi, rá 
jellemző használatában, termelésében és megőrzésében formálódik ki, ami viszont 
csak a műfajok történetének és használatuk szabályszerűségeinek ismeretében mu-
tatkozik meg előttünk. Ugyanakkor a levéltárba került családi irategyüttesek is se-
gítenek abban, hogy a hétköznapiság privát írott műfajaival kapcsolatos szokások 
egykori létét megismerjük és nyomon kövessük az időben, miután nemzedékek 
egymásutánjában adnak rálátást ezeknek a műfajoknak a létrehozását meghatáro-
zó szokások időbeli változásaira.

Összegzés

Még ha csak a családi iratokra fókuszálunk is, és a személyi iratokat fi gyelmen 
kívül hagyjuk, a Budapest Főváros Levéltárában az elmúlt közel másfél évtized 
alatt összegyűlt fondmennyiség, valamint a gyűjtési és rendezési munka során fel-
halmozódott tapasztalat szükségessé teszi, hogy immáron megteremtsük a csalá-
di irategyüttesekhez való közelítés elméleti alapjait. Erre annál is inkább szükség 
van, mert a családi irathagyatékok a maguk organikus egységében nem képezik 
társadalomtudományos vizsgálódás tárgyát, annak ellenére, hogy a családi múlt 
és emlékezet, illetve ezeken keresztül a családi önmeghatározás írott lenyomata-
iként a történeti múlthoz való viszonyunk egyik meghatározó összetevőjét alkot-
ják. A családi írott múlt autonóm kutatási tárgyként azonban nincs jelen a hazai 
társadalomtudományokban, a családi irathagyatékokra pedig még a társadalom-
történet is csak jellegzetes műfajok – mindenekelőtt az egodokumentumok – kép-
viselőinek tárházaként tekint. Lényegében csak a magániratgyűjtéssel foglalkozó 
levéltáros az, aki társadalmi gyakorlatokban formálódó belső összefüggéseik által 
átszőtt entitásokat lát bennük. Olyan szerves egységeket, amelyek műfaji össze-
tételükben az iratok létrehozásának és megőrzésének az adott családra jellemző, 
annak történetével összefonódó sajátosságait tükrözik. Megközelítésükhöz éppen 
a termelődésüket és nemzedékeken átívelő megőrzésüket alakító társadalmi és 
kulturális gyakorlatokban gyökerező magatartásminták képezik a kulcsot. 

74 Ennek a feladatnak fontosságára Horváth J. András hívta fel a fi gyelmet, lásd: horVÁth, 2019. 
A Budapest Főváros Levéltárában folyó magániratgyűjtési munka részeként e téren tett első 
lépésekhez lásd: horVÁth, 2019; naGy, 2019.
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A nemzetközi levéltárelmélet magániratgyűjtésre vonatkozó megfontolásai és 
az antropológia, illetve az annak látásmódját gond nélkül integráló társadalom-
történet hétköznapi írásra, dokumentációs rendszerekre és ezeken keresztül az 
önértelmezésre és az időhöz, illetve a múlthoz való viszonyra irányuló kérdésfel-
tevései biztosítanak termékeny talajt a családi irathagyatékok műfaji struktúráju-
kon keresztül történő megragadásához. A kulcsot az irategyüttesekben megjelenő 
műfajok, avagy irattípusok termelődését, használatát és megőrzését meghatározó 
kulturális-társadalmi gyakorlatok megismerése adja. A számbavehető kutatási irá-
nyok viszonylag újak, döntően az 1990-es évek óta ívelnek felfelé a nemzetközi 
közegben, részben a levéltárelmélet, részben a társadalomtörténet és az antropo-
lógia területén. Az angolszász levéltárelmélet ekkor kezdte vizsgálat tárgyává ten-
ni a magániratok keletkezését és megőrzését, méghozzá az iratőrzési gyakorlatok 
és rendszerek társadalmi intézményesülésének összefüggésébe helyezve azokat. 
A társadalomtörténetírásban pedig ezzel párhuzamosan a mindennapi írásbeli-
ség jelenségei és az egodokumentumok műfajai irányítják mindinkább a fi gyelmet 
a személyi archívumok dekonstrukciójának szükségességére. Jelen tanulmány 
ezen a terepen keresi a levéltári magániratgyűjtő tevékenység helyét, a megjelölt 
problémakörökben mutatva rá azon elméleti kapcsolódási pontokra, amelyek 
a családi irathagyatékok jelenségegyüttesét társadalomtudományos mezőben ké-
pesek elhelyezni és értelmezni, az azokkal végzett munka folyamatos önrefl exi-
ójához orientációt tudnak nyújtani, és amelyek segítségével mind levéltárosként, 
mind pedig társadalomtörténészéként meg tudjuk teremteni gyűjtési és elemzési 
tevékenységünk tárgyának társadalomtudományos meghatározását.
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