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PAPP KINGA: Tollforgató Kálnokiak. Családi íráshasználat  a 17–18. századi Erdélyben. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015. (Erdélyi  Tudományos Füzetek, 284.) 293 old.  Papp Kinga 2012-ben megvédett doktori disszertációja három évvel később látott könyv formájában is napvilágot. A szerző tudományos érdeklődése láthatóan az íráshabitus vizsgálata, az erdélyi értelmiség íráshasználata felé mutat. Jelen kötetben ezt egy kevéssé a kutatások homlokterébe került csa-lád négy generációjának írásos tevékenységén keresztül mutatja be – utalva az utódoknál tovább élő hagyományra is, amivel az írásszokások folytonos-ságát érzékelteti. Hatalmas kutatás, impozáns forrásfeltáró levéltári munka előzte meg a kötet elkészültét, amit a terjedelem közel egyharmadát kitevő függelék is jelez. Itt a családfa mellett főként a Kálnoki családtól fennmaradt, még ki-adatlan levelek, kalendárium és végrendelet részletek átírásai találhatók. A szerző minden esetben jelzi lábjegyzetben, amikor kéziratos forrást használ, hivatkozva a függelék megfelelő részére. Éppen a nehéz hozzáférhetőség, a kiadás hiánya miatt váltak a könyv szerves részévé ezek az egodokumen-tumok, többnyire a főszöveg szempontjából lényeges darabok kerültek a függelékbe. Ennyi feltáró és filológiai munka után érdemes lenne nem csu-pán részletekben, válogatás formájában, hanem teljes egészében közzétenni ezt a korpuszt, hiszen már eddig is rengeteg időt és energiát fektetett közlé-sébe a szerző, valamint a további kutatások számára is hasznos kiindulópon-tot jelenthet. Ez a nagy gonddal elvégzett forrásfeltárás és a részben elérhe-tővé tett eredménye jelzi a kötet egyik kiemelkedő erényét, az alapos és precíz munkát, amely megbízható szakirodalommá teszi Papp Kinga köny-vét. A bevezető egységek (Bevezetés; Források és diskurzusok; A székely nemesek társadalmi, felekezeti és gazdasági helyzete a 17. század végén–a 18. század első felében) világosan és logikusan indokolják a témaválasztást, körülhatárolják a vizsgált korpuszt, ismertetik az alkalmazott szemléletet és módszertant, valamint kontextualizálják a Kálnoki családot és íráshasznála-tukat – utalva már itt a kutatás további irányaira is. A források lelőhelyeinek és az átírási elvek bemutatását követően a szerző az íráshabitus-vizsgálatban jelöli meg fő szempontját, kapcsolódva ezzel az igen eredményes történeti antropológiai megközelítéshez. Ennek szükségszerűen részét képezi a repre-zentációelmélet alkalmazása, bizonyos műfaji kérdések megfontolása, kiin-dulásként pedig a szövegek, mint egodokumentumok, meghatározása. En-nek a szövegtípusnak a továbbiakban elemzett, a Kálnoki családnál megtalálható darabjai mindenekelőtt levelek, valamint naplók, kalendáriu-mok, végrendeletek formájában manifesztálódtak. Rövid áttekintés is társul e szövegtípusokhoz, rögzítve azt az értelmezői pozíciót, amelyből a szakiro-dalmi konszenzus alapján a szerző megfogalmazza állításait. A levélirodalom kutatási irányait áttekintő összefoglalás viszont kissé egyoldalú: elsősorban az antik és reneszánsz retorikai mintákat szem előtt tartó vizsgálatokra tör-ténik hivatkozás, és csak elvétve találhatóak utalások a levelezést, mint kommunikációs teret tételező feldolgozásokra, noha ezek alkalmazása ter-mékeny értelmezési keretet jelenthetett volna a kötet szempontjából. 
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A műfajokra, a történeti antropológia elméletére, illetve a 17–18. századi erdélyi viszonyokra vonatkozó szakirodalmat meggyőző magabiztossággal használja a szerző, ám ez a rész elkülönülni látszik a későbbi elemzésektől, hiszen a felvezetett szempontok nem mindig válnak az értelmezés szerves részévé. A választ váró kérdések („Milyen szerepük van a saját korukban [ti. a vizsgált Kálnokiaknak]? Mi az, amit a családi levéltár és egyéb források alapján tudni lehet róluk? Miként van jelen életükben az írás, milyen szöve-gek maradtak fenn utánuk?” 35. p.) ugyanis erőteljesen filológiai, forrásfeltá-ró és forrásközlő megközelítést sugallnak, amely jelen fázisban kevésbé en-gedte érvényesülni a történeti antropológia eszköztárát. Ez a törés persze szükségszerűen is adódhatott a vállalkozás jellegéből: előbb a nagyrészt is-meretlen szövegeket kellett bemutatni az olvasóknak. A mindenekelőtt levéltári kutatásokra alapozó feltáró munka ad magya-rázatot a teljes életrajz-ismertetésekre is a négy vizsgált Kálnoki (István, Sámuel, Ádám, Antal) esetében, hiszen kisebb történelmi-politikai jelentősé-gük háttérbe szorította őket több más nemes és főúri családdal szemben. Ahogyan a zárszóban olvashatjuk: „arra törekedtem, hogy eddig többnyire ismeretlen források alapján egy nem teljesen ismeretlen, de mégsem a ma-gyar művelődéstörténet, történelem vagy irodalom homlokterében levő csa-ládban született írott szövegeket, egodokumentumokat mutassak be”. (191. p.) Valóban egyik jelentős eredménye a kötetnek, hogy eddig kiadatlan forrá-sokat is bevont a kutatásba, pontosítva, árnyalva ezzel korábbi ismereteinket. Ebből is adódhat, hogy a szövegeknek gyakran inkább csak a tartalmi ismer-tetése történik meg, valamint ehhez kapcsolódóan a szakirodalmi álláspont rögzítése. A könyv másik komoly hozadéka, hogy egy, a kutatástörténetben némileg elhanyagolt család, a Kálnokiak példáján keresztül képes volt érzé-keltetni, hogy hasonló mintázatok, hagyományok és reprezentációs szem-pontok érvényesülnek náluk, mint a kiemelkedő hatású és magas rangú famíliák esetében. Hiszen az utóbbiak életének, irodalmi munkásságának kizárólagos vizsgálata azt a képzetet alakíthatná ki, hogy a rendszeres és igényes íráshasználat csupán a legmagasabb rétegek képviselőinek volt a sajátja – azonban egyre több kutatás világított rá, hogy szélesebb körből is felmutathatóak jelentős alkotások, akár egész életművek. A Kálnoki családon belül egy-egy fejezetet kap az említett négy férfi, éle-tük ismertetése után műfaji alapon bemutatva fennmaradt írásaikat. Kálnoki István naplójának és végrendeletének esetében már az is körülhatárolja az értelmezés lehetőségeit, hogy egyik kézirat sem autográf, ez pedig a szerző-séggel és a szerkesztői munkával kapcsolatban is kérdéseket vet fel. A mind-össze öt hónapon keresztül vezetett útinaplóját fia, Sámuel folytatta, kapcso-lódva ezzel egy megkezdett írásszokáshoz, megteremtve a genealógiai időt, amely az időtől független párhuzamosságon alapul. Kálnoki Sámuel fennma-radt szövegei a családon belül egyértelműen kiemelkedő teljesítménynek tekinthetőek, valamint tágabb kontextusban is igen figyelemreméltóak. Ka-lendáriumán kívül igen jelentős a levelezése, a memoriáléja és a testamen-tuma, amelyek terjedelmileg, mennyiségileg is tekintélyesek. Apa és fia írás-gyakorlata címen egy alfejezet foglalkozik Sámuel bejegyzéseivel Kálnoki István naplójában – talán szerencsésebb lett volna a két külön személytől származó, de egy korpuszt alkotó bejegyzések vizsgálatát egymáshoz köze-lebb elhelyezni, esetleg ezzel átkötni az apa és fiú íráshasználatára vonatkozó részeket. Már csak azért is, mert ebben a formában az említett alfejezet Kál-
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noki Sámuel fejezetén belül az utolsó egység, amely így a soron következő Kálnoki Ádámra is utalhat a tartalomjegyzék alapján. Kálnoki Ádámtól leve-lein kívül egy ünnepi oráció maradt ránk, amelyet a bécsi egyetem magyar diákjai által választott patrónus, Szent László ünnepekor hangzott el. A kiad-vány reprezentációs és hittérítő szerepét hangsúlyozza Papp Kinga, valamint retorikai, dedikációs jellegzetességeire utal, megemlítve, hogy metszettel kiadott példány is ismert. Kálnoki Antalnak a levelei jelentenek bőséges forrást, kiegészülve a titkára, majd a saját maga által vezetett levelezési nap-lóval. Szövegeiből kirajzolódik a sűrűn és szorgalmasan író, ideális levelező-partner alakja, amelynek maga is próbált megfelelni, így íráshasználatának, rokonaival való viszonyának, nyelvválasztásának változásai remekül nyomon követhetők ezen a korpuszon. Már a tartalomjegyzékből is látható, hogy Kálnoki Sámuel írásai egyér-telműen túlsúlyba kerültek a monográfiában, amire a zárszóban reflektál is Papp Kinga: „Kötetem súlypontja látványosan Kálnoki Sámuel íráshasznála-ta felé tolódott el, amire magyarázat lehet az, hogy családjának ő volt a leg-ismertebb, legnagyobb karriert befutó tagja, a vele kapcsolatos források szá-ma volt a legnagyobb, a többi családtag íráshasználatának bemutatása mintegy hozzá viszonyítva íródott meg.” (192. p.) Mindez arra az alapvető kutatási nehézségre is ráirányítja a figyelmet, mely szerint a múltról alkotott képünk minden esetben irányított konstrukció, hiszen az ismert forrásokból válik hozzáférhetővé, amelyek azonban nagyon esetlegesek lehetnek. Ezen a ponton merülhet fel az a kérdés, hogy a többi családtag valóban nem hozott létre Kálnoki Sámueléhez hasonló életművet, vagy csak (különböző okok miatt) nem ismerjük eléggé ezeket a korpuszokat. Az alaposabban vizsgált Kálnokiak fókuszba kerülésének magyarázata, hogy igen jelentős levelezést, vagy ezen kívül más típusú szövegeket is alkottak. Megfontolásra tarthat számot, hogy e négy családtag íráshasználatának vizsgálatán keresztül (utal-va olykor a rokonok szövegeire) lehet-e érvényesen nyilatkozni a teljes csalá-di íráshabitust illetően. A Kálnoki Sámuel leveleivel foglalkozó fejezetrész mutat rá leginkább ar-ra, hogy a családi íráshasználatban a nőknek is komoly szerepük volt, hiszen Sámuel leveleinek jelentős része feleségéhez, Lázár Erzsébethez, valamint lányához, Kálnoki Borbálához szól. Lázár Erzsébet levelezése önálló egység-ként is megjelenik, itt utal a szerző a női íráshasználat jellegzetességeire, a személyesebb hangvételre, valamint a birtokigazgatással kapcsolatban érvé-nyesülő gyakorlati szemléletre. Ezt az irányt a kutatás további lehetőségei között tartja számon a bevezető, a jövőbeli folytatásra utalva ezzel. Kálnoki Antal és fia, Lajos levelezésében a nyelvhasználat kérdésének körüljárása igen eltalált elemzésként vált a könyv élvezetes alfejezetévé. A magyar, a francia, a német és a latin nyelv használata – Peter Burke értelme-zései nyomán ismert módon – a különböző megszólalásmódokhoz, témák-hoz, a bizalmasság mértékéhez kapcsolódott. Kettőjük levelezése a nyelv-használat vizsgálatán keresztül is remekül érzékelteti a korabeli családi viszonyokat, egy apa-fiú kapcsolat is feltárul, mindez pedig a kora újkor mindennapjainak megismerését célzó kutatások szempontjából is hasznos esettanulmány lehet. A kötetben egyenlő súllyal vannak jelen a szakirodalomban olvasható megközelítési módok, eredmények ismertetése és az innovatív, saját kutatás-ra épülő kijelentések, így annyit tett hozzá ez az írás a korszakról és a családi 
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íráshasználatról való ismereteinkhez, amennyi ésszerűen vállalható egy disz-szertációból készült könyv keretei között. Az alapos és precíz munkának köszönhetően nemcsak a forrásfeltárás és forrásközlés terén eddig említett szakmai erényeket tudhatja magáénak a kötet, hanem olvasóbaráttá teszi az is, hogy alig van benne elütés, helyesírási hiba, illetve formailag, szerkezeti-leg átgondolt és logikusan felépített – ami egyúttal a szerkesztői munkát is dicséri. Reméljük, hogy Papp Kinga megkezdett kutatásait folytatva a Kálno-ki család nőtagjainak fennmaradt írásait is hasonló gondossággal deríti fel, hiszen így már nagyobb biztonsággal lehetne kijelentéseket tenni a családi íráshasználatra vonatkozóan, valamint általában a női szövegalkotást illető-en. 
(ism.: Gesztelyi Hermina) 

  HORVÁTH ISTVÁN: A Pécsi Papnevelő Intézet uradalma.  Tájhasználat és gazdálkodás. (1736–1875) Pécs, Pécsi Történettudományért Kulturális Egyesület, 2016. (Thesaurus Ecclesiasticae In Universitate Quinqueecclesiensi, 7.) 418 old.  A közelmúltban jelent meg Horváth István doktori disszertációjának átdol-gozott változata, mely a magyarországi uradalomtörténet-írás jelentős állo-mása. Ahogy Paládi-Kovács Attila előszavában utalt rá, a magyar gazdaság-történet írás nem túl régi hagyományokkal rendelkezik, csak a két világháború közötti időszakban irányult rá a figyelem, a korábbiakban nem számított népszerű témának a történetírók körében. A leíró történetírás kevéssé vette figyelembe azt a körülményt, hogy a gazdaság működése, tör-ténései mennyiben befolyásolják a társadalmi, a politikai és kulturális ese-ményeket, jószerével csak ez utóbbiak kerültek a figyelem középpontjába, annak ellenére, hogy a gazdaság fejlettsége és hatékony működése alapját képezi mindennek. Legkiemelkedőbb gazdaságtörténészeink közül Well-mann Imre, Csapody Csaba, Léderer Emma, Benda Kálmán a 20. század 30-as éveiben, később Szabad György, Für Lajos, Mérey Klára, Dóka Klára, Zi-mányi Vera (a felsorolás korántsem teljes) kezdtek el a témával behatóbban foglalkozni. Elsősorban a gazdag arisztokrata családok uradalmai – Rákóczi, Esterházy, Wenckheim stb. – és természetesen az egyházi tulajdonban lévő uradalmak keltették fel a kutatók érdeklődését, hiszen ezek a gazdaságok biztosították a fedezetet mindarra az építészeti, kulturális örökségre, oktatá-si, egészségügyi és szociális intézményhálózatra, amely az évszázadok során, mint „látható felépítmény” létrejöttek és hosszú időn keresztül az érdeklődés kizárólagos tárgyát képezték. Hozzátéve azt is, hogy az állam működtetése, a háborúk viselése ugyancsak gazdasági–pénzügyi kérdés volt és lesz, melyek költségeit szintén a gazdaság teremti elő. A kötet szerzője két szempontból is igen előnyös pozícióban végezte ki-tartó kutató és feldolgozó munkáját, egyrészt mint a Pécsi Egyházmegye levéltárosának, nap mint nap keze ügyében voltak a források, másrészt mint szakképzett geográfusnak, könnyebb volt a földrajzi, domborzati, vízrajzi, meteorológiai és egyáltalán a környezeti feltételek körében való szakszerű eligazodás. Ugyancsak ilyen előnyt jelentett a térképészeti jártasság. Ebben az összefüggésben nemcsak az egyháztörténet, az agrártörténet és az urada-


