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A DISSZERTÁCIÓ SZINTÉZISE 

Elemzésem tárgyát egy Maros-menti település (Sáromberke) írott népi/populáris kultúrájának 

(írásbeliségének) vizsgálata képezi. Azt vizsgálja, hogy az írás, mint gyakorlat, technika  és 

mint kulturális jelenség, textus hogyan szervezi, alakítja egy lokális társadalom kollektív és 

individuális életvilágát. Azt, hogy az íráson keresztül hogyan kapcsolódnak a családok 

egymáshoz és az intézményekhez, valamint a változó viszonyokhoz. Az egyes 

szövegtípusoknak és a hozzájuk tapadó funkcióknak az elkülönítése, idıbeli alakulásuk 

elemzése mellett az íráshoz mint cselekvéshez és mint szövegtárgyhoz kapcsolódó aktuális 

funkcióinak, az írás alkalmainak és a hozzá főzıdı írásszokásoknak szinkron vizsgálata 

foglalkoztat 

 

AZ ELSİ FEJEZET a disszertáció tárgyának valamint a dolgozat szerkezetének bemutatását 

tartalmazza, valamint azokat a paraszti írásbeliségre vonatkozó általános észrevételeket, 

melyek a dolgozat megírásának kiindulópontját képezik. Olyan kérdések húzódnak meg a 

kutatás hátterében, mint: melyek azok a kommunikációs aktusok, melyeket az oralitás 

ellenében az íráson keresztül bonyolít le egy közösség, és ez a megoszlás hogyan hat ki a helyi 

íráshasználatra? Mennyire kiterjedt az iratok és az írás helyi termelése és használata? Ez 

milyen viszonyban van a társadalmi és gazdasági tér átalakulásával? Milyen funkciókkal épül 

be az írás a közösség mindennapjaiba? Milyen írásszokásokat alakít ki, illetve milyen rítusok 

kapcsolódnak hozzá? Milyen írói szerepek alakulnak ki a település életterében? Ezek idıben 

hogyan változnak? Milyen kiválasztódási elv alapján sajátítja ki az egyén az „író-specialista” 

szerepét egy közösségben? Vagy épp ellenkezıleg: hogyan kényszeríti rá ezt a szerepet az 

egyénre a közösség? Ez a státus hogyan szervezi át az egyén életterét, viszonyrendszereit? 

Milyen tárgyi készlet és szimbolikus reprezentációk kapcsolódnak ezeknek a szerepekhez. 

Hagyományozódnak-e, és hogyan hagyományozódnak ezek az írástudó szerepek? Hogyan 

épülnek bele az egyén életterében, írásgyakorlatába az elızı generációtól fennmaradt írott 

szövegek? Az írott szövegek a megırzés, a hagyományozódás, az öröklıdés illetve az ezzel 

járó folyamatos használat és újraértelmezés során milyen szekundér funkciókat öltenek 

magukra? Végsı soron: hogy hogyan válik az írás közönségessé? 

 



A MÁSODIK FEJEZET a kutatás idıkeretét, a források és a feltáró módszerek, a feltárás és 

rögzítés folyamatait mutatja be. A kutatás elıkészítésének és lebonyolításának folyamatát, a 

felhasznált győjtési technikákat, a forrásokat, valamint a  források feldolgozásához és az 

elemzéshez használt elméleteket  és irányzatokat taglalja. 

 

HARMADIK FEJEZET. Az írás és az írással való élés nem a társadalmi, gazdasági és 

kulturális környezettıl elszigetelt cselekvés. Még a szobája intimitását élvezı naplóíró 

tevékenysége is társadalmilag beágyazott, az ıt körülvevı mikro és makrokontextus által 

meghatározott, és arra reflektáló tevékenység. Ezért az elemzés következı fejezete ezt a tágabb 

kontextust igyekszik bemutatni. Célja rámutatni arra, hogy a gazdasági szerkezet változása, az 

intézményrendszer kiépülése, az alfabetizáció és a modernizáció helyi szinten szorosan 

összefonódnak az irattermeléssel és az íráshasználat intenzitásával. Emellett a közösség tagjai 

között némelyeknek írásszerepeket biztosítottak, másokat meg az elıbbiek szolgáltatásainak 

igénybe vételére kényszerítették. 

 

A NEGYEDIK FEJEZET az írás és az iratok kollektív és nyilvános használatát vizsgálja. Egy-

egy település területén számos írás olvasható. Ezek felmérése azonban több okból is 

nehézségekbe ütközik. A nyilvános területek iratai ugyanis nagyon gyorsan átalakulnak, 

kicserélıdnek, elhasználódnak. Éppen ezért a nyilvános terekben található feliratok globális 

felmérése helyett csupán néhány jelenség elemzésére fektettem a hangsúlyt. Elsısorban a 

hatalom  szakrális és profán írott tartalmainak térbeli eloszlására és a hozzájuk kapcsolódó 

funkciókra figyeltem. A nyilvános térben fellelhetı iratok az írás kettıs természetét tárják fel.  

Egyrészt a hatalom kommunikációs stratégiáit teszi láthatóvá, másrészt azt jelzik, hogy az írás 

kinı a hatalom kezébıl, ellenırizhetetlenné válik. A privát ideológia invazív módon behatol a 

világi és egyházi hatalom uralta közterekbe, emléket állít magának, alternatív tudást és 

ideológiát tesz közzé, ellentmond és ellenszegül. A hivatalos döntéseket és ideológiákat saját 

eszközeivel támadja meg, ássa alá. Vagy az egyén saját reprezentációit készíti el és lopja be a 

nyilvánosságba.  

 

AZ ÖTÖDIK FEJEZET képezi az elemzés központi részét, ezt három parasztirattár anyagának 

globális felmérése és elemzése képezi. A kutatás során ennek a három irattárnak a teljes 

anyagát tekintettem át és vettem leltárba. Az elemzés ilyen típusú szőkítését mindenképpen 

indokoltnak, sıt szükségesnek tartottam, tartom. Döntésem azzal indokolható, hogy a három 

irattár elemzése során felvázolt szerkezet, az iratok ırzéséhez és terjedéséhez kapcsolódó 



habitusok és funkciók terén az újabb irattárak bevonása nem hozott volna bıvülést. A három 

irattár elemzése kitér az egyes életterek bemutatására, az iratok éves eloszlására, mőfaji, nyelvi 

és keletkezésük szerinti megoszlására, funkcióikra és az ırzés habitusaira. A három sáromberki 

parasztirattár elemzése azt mutatta, hogy az iratok olyan rendszerekbe szervezıdnek, amelyek 

a hivatalos, intézmények által kibocsátott és használt iratokat összekapcsolják a magánszféra 

közönséges irataival. A két irattípus egyazon kontextusba  él és lát el komplementer 

feladatokat. Az irattár szerkezetének vizsgálata különbözı fogyasztói magatartásokat tesz 

láthatóvá. A magán és a hivatalos szövegek felhalmozása, az eltérı arányok kialakulása 

valamint a használat intenzitásának különbsége ennek az eredménye. A hivatalos iratok 

fogyasztása nemcsak megırzést és/vagy eldobást jelent, hanem alkalmazkodást vagy 

ellenszegülést is: de leginkább a hivatalos nyelvezet kliséinek, fordulatainak önkéntelen 

elsajátítását és alkalmazását a saját, közönséges iratokban. A magánigazgatás a hivatalos 

beszédmódok és kontextusok imitatív fogyasztását teszi szükségessé. Az irattárak a hatalom 

idejét ırzik szemben a családok vagy személyek idejével. Az irattárak elemzésével az volt a 

célom, hogy a hosszú folyamatokat érzékeltessem és regisztráljam.  

 

A HATODIK FEJEZET egyes alfejezetei ezzel ellentétben egy-egy esemény során keletkezett 

iratokat és az íráshoz társuló habitusokat és íráshasználati kontextusokat elemzik., 

Esetelemzések, melyek a különbözı kontextusokban létrejött írásfunkciók és a hozzájuk 

kapcsolódó habitusokat mutatják be.  

1. A második világháborús levelek elemzésében azt bizonyítja, hogy a levél nemcsak a 

kapcsolattartás eszköze, mely áthidalja a térbeli korlátokat, hanem emellett gazdasági (részben 

normatív) és pszicho-szociális funkciója is van. A magánélet újrateremtését szolgálja. 

Ugyanakkor a hagyományozódás révén a történelem dokumentuma, annak narratív 

reprezentációjává válik. İrzését olvasását a közösségi, családi múlthoz való viszony motiválja 

és alakítja. A  frontélet sajátos kultúra, a levélírás pedig e kultúra produktuma. A II. 

világháború olyan korszakhatár, amely azáltal, hogy az egyént kiszakítja eredeti közegébıl 

egyben a szóbeli kultúra (kommunikáció) ellenében az írásbeli kultúra használatára kényszeríti.  

2. Az emlékversek valójában a társadalmakat, csoportokat összetartó konnektív struktúra 

mőködését érzékeltetik, azt, ahogyan egy csoport kialakítja és kommunikálja saját gondolatait. 

Ezért az emlékverset egy csoportkultúra (ellenkultúra) termékeként azonosítottam. Használói 

számára olyan konnektív struktúra, mely összefőzı és elkötelezı hatását két síkon fejti ki: 

társadalmi és idıdimenzióban. Az embert azáltal főzi társaihoz, hogy közös tapasztalati és 

cselekvési teret alakít ki, mely a maga elkötelezı kötıereje révén bizalmat szerez és eligazítást 



nyújt, az egyes individuumokat mi-vé kovácsolja, közös szabályokra és értékekre támaszkodik. 

Az emlékverses füzet az írás révén a kommunikációs szituáció kiterjesztését végzi el. Tradíciót 

és kommunikációt táplál. 

3. A betolakodó írók legnagyobb többsége alkalmi szerzıként definiálható, versei a közösségi 

életben  töltenek be szerepet. Ezek a versek megrendelésre készülnek, ami terjedelmüket, 

tartalmukat és stílusukat is meghatározza. Ezeket a verseket a nyilvánosságra szánják, 

szerzıjük azonban nincsen exponálva. A szövegeket gyakran eredeti szerzıjük tudtán kívül is 

gyakran másolják, aktualizálják. Ezért a szövegek, íróik és a közösség kapcsolatát egy sajátos 

viszony jellemzi: a közösség tud és számon tartja az alkalmi költıket és írói tevékenységüket, 

írásaikat az elıadás kontextusában azonban nem képes azonosítani. A népi költık révén a 

versírás és vers pszeudó-anonim típusai állandósulnak a közösségben.  

4. A népi önéletírások szerzıi a rögzítés más-más stratégiáját alkalmazzák, és ennek 

megfelelıen megjelenítésük és  publicitásuk is eltérı módon alakul. A család direkt módon, a 

szövegek olvasása révén, a rokonok és az ismerısök indirekt módon, a beszélgetésekbıl 

ismerhetik meg a szövegeket. A közösség nagyobb részének viszont minimális ismereti vannak 

a szövegekrıl. A sáromberki önéletírások a 20. század elsı felének emlékeit tartalmazzák, a 

kollektivizálást követı idıszakra csupán egy-két mondattal utalnak még akkor is, ha a szöveg 

lezárására jóval késıbb került sor. A szövegek legnagyobb terjedelmet a két világháború 

eseményeinek bemutatására szentelnek. A személyes sérelmek felett, melyek az önéletrajzok 

létrejöttét is motiválják, szintén hosszasan elidıznek.    

5. A lokális történelem helyi specialistája a helyi hagyományok leírása során egyszerre több 

írói attitődöt is érvényesít: egyszerre autonóm szerzı, másoló, tolmács és adatközlı. 

Munkájában a különbözı beszédmódok keveredése annak tudható be, hogy nem rendelkezett 

olyan narratív sémával, mely alkalmas lett volna a történelmi múlt megközelítésére. A szerzı 

szövegképzı tevékenységében a következı modelleket lehetne elkülöníteni: a prédikáció, a 

krónika, a memoár, a regény és a felvilágosító, népnevelı irodalom. Amit leírt, az nem csupán 

a településen megtörténteket dokumentálja, hanem azt is, hogy a sáromberki ember hogyan 

gondolkodik közösségérıl önmagáról, és a közösséggel szembeni kötelezettségeirıl. 

 

A HETEDIK FEJEZET az íráshasználat valamint a település életterében található írott 

szövegek funkcióit veszi számba. Bemutatja az írás mágikus, rituális, kommemoratív, 

gazdasági, irodalmi, esztétikai  és dekoratív funkcióit. A használati kontextusok alapján pedig 

primér és szekundér funkciókat azonosít. 

 



A NYOLCADIK FEJEZET a következtetéseket tartalmazza. Elemzésem legfontosabb 

következtetései tézisekbe foglalva a következık: 

1. Funkciók. A feltárt és elemzett anyag alapján a település életterében az írás és az iratok 

három alapfunkciója különíthetı el. Ezek a deponatív (megırzı), az informatív (közlı) és a 

performatív (beszédcselekvést megvalósító) funkciók. Ezen belül az egyes szövegeknek lehet 

rituális és/vagy vallásos, kommemoratív, gazdasági és jogi funkciója.  

2. Kontextusok. Az írás és az írott szöveg nyitott saját kontextusára mindig adott kontextusban 

tesz szert a jelentésre. A kontextusok egyik része arra a közvetlen környezetre vonatkozik, 

melyben az írás létrejön és kifejti hatását (használatba kerül), másik részük a szövegek 

hagyományozása során lép fel, mikor a szöveg kiszakad az ıt létrehozó környezetbıl, 

kontextusváltáson megy keresztül. A kontextus lehet fizikai természető és kulturális.  

3. Habitusok. Az egyes irattárak eltérı mentalitások lenyomatai. A termelés/tárolás, a használat 

és a megırzés eltérı habitusait teszik láthatóvá. Az irattár a termelés és használat 

szempontjából lehet repetitív és progresszív, hideg és forró, exkluzív és inkluzív. 

Az iratok ırzése terén a közösségben három alapvetı magatartásforma azonosítható. az ırzı 

(győjtögetı), a szelektáló és az eldobó. Az elsı az iratok ırzése és rendszerezése során 

minimális szelekciós szempontokat érvényesít. A szelektáló magatartás alatt a tudatos és 

egységes szempontrendszert alkalmazó szelekciót értem. Az eldobó magatartás alatt azt értem, 

amikor az egyén személyes meggyızıdésbıl, önként mond le az iratok, vagy azok jelentıs 

részének ırzésérıl. Az íráshoz, mint cselekvéshez főzıdı magatartások szintén több típusba 

sorolhatók, ennek megfelelıen szintén három írói státust, szerepeket azonosíthatunk. Ezek a 

költı, a hivatalnok és a történész. A költı a közösség igényeit elégítik ki vagy saját hírnév 

reményében ír. A hivatalnok az adminisztratív ügyek intézésében nyújt segítséget a közösség 

számára. A történész összegyőjti és megalkotja saját személyes vagy a közösség történelmét. 

Az elsı és az utolsó írói habitus gyakran összekapcsolódik, keveredik, egyfajta hibridet hoz 

létre. Az egyes írói habitusok eltérı szerkezettel rendelkezı családi irattárakat hoznak létre.  

4. Írás és oralitás. A sáromberki társadalomban a 20. század végén–21. század elején is az 

orális és írott kultúra együttes jelenléte jellemzı a magán és a nyilvános térben egyaránt. A 

helyi társadalomban számos olyan kommunikációs helyzet létezik, ahol az írás és az oralitás 

egyaránt használható, a két technológia egymással interferál. Kontextustól függıen hol az 

egyik, hol a másik bír mágikus/performatív, rituális/ritualizált vagy normatív funkcióval. A 

kétfajta kommunikációs technológia opcionális viszonya bizonyos esetekben vagylagosságot, 

más esetekben együttes jelenlétet jelent.  



5. Termelés és eloszlás. Az iratok termelésének rátája korszakonként változó tendenciát mutat. 

A termelés megnövekedését elıidézheti az intézményi rendszer fejlıdése vagy átalakulása, de a 

társadalmi, gazdasági és politikai  változások is okozhatják. Az irattermelés az egyéni 

életpályára vetítve sem alakul egyenletesen. Az élet fordulópontjain fellendül az iratok 

termelése. A személyes élettérben megtalálható iratok az ıket létrehozó közeg szempontjából 

két csoportba tartoznak: hivatalos és magán iratok.  

6. Közigazgatás és magánigazgatás. Az egyes egyének életterébe beáramló iratok számának 

alakulását azok a folyamatok határozzák meg, amelynek során kialakul és mőködik a 

településen és a családon belül az élet igazgatása.  

7. Az írás és terei. Az egyén által használt és termelt, az egyént meghatározó írott szövegek 

térben különbözı helyen lokalizálódnak. Az egyén a róla, neki, helyette szóló szövegeknek 

csak egy részét tudhatja közvetlen környezetében. Másrészt az egyénrıl készült iratok egy 

részét az intézmények ırzik. Ugyanakkor az iratok elkészítésének, az írás gyakorlásának 

szintén jól definiálható helyszínei azonosíthatók be a családi és a közösségi térben egyaránt.  

8. Hagyományozódás. A közösségen belül az iratok hagyományozása férfi ágon, generációról 

generációra történik. Az iratok jelentıs részét a családi háznál maradt családtag örökli és ırzi 

tovább. Kivételes esetekben az átadás folyamatában egy-egy generáció kihagyható. A 

hagyományozás során az átadás-átvétel ugyanakkor egyfajta szelekció érvényesítését is maga 

után vonja/szükségessé teszi.  

9. Szelekció. Az iratok megırzıdése és az irattárak szerkezetének alakulása részben a véletlen 

és részben tudatos szelekció eredménye. A vizsgált anyag alapján elmondható, hogy a tudatos 

szelekció két magatartásformát eredményez: a) a hivatalos iratok globális megırzésére 

rendezkedik be, illetve b) a személyes/családi múlt megkonstuálásához készített magániratok 

ırzésére koncentrál.  

10. Rövid és hosszú folyamatok. Az irattár az íráshasználat hosszú folyamatait ırzik. Az ırzés 

és írásgyakorlat több generáción átívelı vizsgálata az írás (mint tárgy és mint aktus) státusának 

idıbeli alakulását szemlélteti. A vizsgálat során egyrészt az követhetı nyomon, ahogy az intim 

szféra cselekvése a nyilvánosságba kerül, státust, professziót teremt használójának. A rövid 

folyamatok az írásra mint eseményre és cselekvésre (az aktuális kontextusra és funkcióira) 

világítanak rá. 

11. Az írás nyelve.  Az elemzett korszak íráshasználata nyelvhasználat szempontjából  két nagy 

korszakra tagolható. Az elsı korszak a 19. század végétıl az I világháború végéig tart, melyet a 

magyar nyelv kizárólagos használata jellemez. A második korszakot pedig az 1918-tól 

napjainkig terjedı idıszak képezi.  



12. Az írás hatalma. Az elemzett folyamatok az írás hatalmát és uralhatatlanságát egyaránt 

jelzi. Az írni tudás elterjedésével  az írás kibújik az intézmények ellenırzése alól, funkciókat 

ragad magához, szokásokat alakít ki, helyzeteket foglal le a maga számára, specialistákat 

termel ki, egyszóval saját kultúrát alakít ki. Az egyéni intenciók ellenére, sok esetben ellenében 

az írott szöveg kilépve elsıdleges kontextusából autonóm életet él.   
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