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Kulcsszavak: Kálnoki család, Kálnoki István, Kálnoki Sámuel, Kálnoki Ádám, Kálnoki 

Antal, családi írásbeliség, íráshasználat, írásgyakorlat, misszilis, napló, kalendárium, ego-

dokumentum, kéziratok, XVII–XVIII. századi Erdély, katolikus nemesek. 

 

Tézisek 

Doktori értekezésemben a kora újkor végének íráshasználatát vizsgáltam a Kálnoki 

család négy tagjának perszonális forrásai alapján. A Kálnokiak, bár nem tartoztak a 

legjelentősebb és legismertebb székely nemesi családok közé, többször megjelentek Erdély 

történetének elbeszélésekor, részesei voltak az úgynevezett „nagybetűs történelem” több 

eseményének. Katolikus erdélyi nemesek, birtokaik főként Háromszék és Miklósvár fiúszék 

területén voltak, és – a katonáskodó székely társadalom tagjaiként – a családból származó 

férfiak a XVI. század végétől betöltöttek valamilyen helyi elöljárói funkciót (kapitány, 

királybíró stb.). Ahhoz a szűkebb, főként katolikus nemesekből álló, csoporthoz tartoznak, 

melynek tagjai a XVII–XVIII. század folyamán szereztek grófi, bárói címet valamelyik 

fejedelemnek vagy a Habsburg uralkodónak tett szolgálataiért. Ezek a családok többnyire 

egymás között házasították ki gyermekeiket, ritkábban előfordult, hogy az erdélyi vagy 

magyarországi nemességgel kerültek rokoni kapcsolatba, később, a XVIII. században pedig 

már a Habsburg udvari körökkel is. A Kálnoki család családból leginkább Kálnoki Sámuel 

bécsi kancellárhelyettes az, akit a szakirodalom említ; azonban a vele kapcsolatba hozható 

szövegek nagyrészt ismeretlenek, nem jelentek meg nyomtatásban.  

Disszertációmban a család négy tagjának perszonális forrásait gyűjtöttem össze. E 

négy személy egymást követő generációk tagjai, és apa-fiú viszonyban állnak egymással 

(Kálnoki István fia Sámuel, akinek a fia Ádám, az ő fia pedig Antal). A családtagok tollából 

elsősorban levelek maradtak fenn, de ismert egy napló (Kálnoki Istvántól), egy 

bejegyzésekkel tarkított kalendárium (Kálnoki Sámueltől) három testamentum (Kálnoki 

István, Sámuel és Antal végrendeletei), egy oráció (Kálnoki Ádámtól), Pethő Gergely 

krónikájának kiegészítése (Kálnoki Sámuel által), valamint két levélvezetési napló (Kálnoki 

Antaltól) és különböző apró feljegyzések. Ezeknek a szövegeknek a kontextualizálásával, 

bemutatásával és összevetésével vázoltam fel a családi írásgyakorlat jellegzetességeit és 

azokat a szokásokat, amelyek az írást, a szövegek használatát befolyásolják, szabályozzák, 

valamint az íráshoz, mint cselekvéshez és az írott szöveghez való viszonyulásukat.  
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Kutatásom egyik kiindulópontja az a gondolat, hogy az egyes családok mentalitása, a 

családtagok képzettsége, egymáshoz való viszonya meghatározó lehet az írásszokás, az írás 

funkciója, gyakorisága szempontjából. Köztudott, hogy a XVII–XVIII. századi Erdélyben a 

személyes, én-reprezentatív dokumentumok igen gyakran egyes családokra koncentrálódva 

jelennek meg, az írás különböző rangú nemesek és családjaik életében jelentős helyet foglalt 

el. Azonban ez az időszak nemcsak a naplók és emlékiratok kora, a magánlevelezés is igen 

elterjedt Európa-szerte. A levélváltás egyik fontos szerepe a nyilvánosság megteremtése, a 

levél a magánembereknél a „társadalmi lét” problémáinak szinte minden ágát magába 

foglalja: politika, vallás, kulturális jelenségek, a családi élet problémái, gazdasági kérdések.  

A Kálnoki családban is megfigyelhető hogy a XVII–XVIII. századra megszaporodnak 

az írásos emlékek. Igen változatos témájú és megformáltságú írásos hagyaték maradt fenn a 

család tagjaitól is, amely szerves részét képezi a kor művelődéstörténetének, irodalmának, 

történelmének 

 

Forrásaim 

Az általam ismertetett források különböző családi levéltárakból, gyűjteményekből 

származó, leginkább ismeretlen, ki nem adott szövegek. A Kálnoki család levéltárának is 

fennmaradt egy töredékes része, melyet ma Sepsiszentgyörgyön a Román Országos Levéltár 

Kovászna Megyei Igazgatóságán őriznek (49. fond – Kálnoki család), azonban a dolgozatom 

alapját képező korpusz javarésze nem innen származik. A sepsiszentgyörgyi levéltárban még 

az Apor (36-os fond) és Mikes (65/2-os fond) családok levéltárában találtam forrásokat. 

 A Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Igazgatóságán, Kolozsváron nincs külön 

levéltára a Kálnoki famíliának, de számos olyan dokumentum található más családi 

levéltárakban, melyek a Kálnokiakhoz köthetők: az Alvinczi (316. fond), Apor (317. fond), 

Béldi (324. fond), Kornis (378. fond), Lázár (384 fond.), Szentkereszti (432. fond) családok 

levéltárában valamint Kemény József (549. fond) és Mike Sándor (248. fond) 

gyűjteményeiben sikerült forrásokat találnom. A Kolozsvári Akadémiai Könyvtár 

Kézirattárában Kemény József gyűjteményében volt eredményes a kutatásom.  

Budapesten a Magyar Országos Levéltárban a Teleki család gyűjteményében a P. 659, 

P. 669, P. 1238, és P. 1239-es fondokban, a Kvassay család gyűjteményében (P. 444), 

valamint az Erdélyi Kormányhatósági Levéltár iratai közt Bánffy György levelezésében (F. 

35) találtam Kálnoki-leveleket. Ezenkívül az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában, az 
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MTA Könyvtárának Kézirattárában, valamint a római Convento di Santa Sabinában, a 

Domonkos Rend Római Központi Levéltárában találtam forrásokat. 

 

A dolgozat felépítése 

Disszertációm öt fő fejezetre épül. Az első fejezet a bevezető, melynek célja a kutatási 

téma bemutatása, a dolgozat célkitűzések megjelölése.  

A második fejezetben azt az elméleti hátteret kívántam bemutatni, amelynek nyomán 

felépítettem a szövegek vizsgálatát. Az írásbeliség–szóbeliség kérdésköre általam felhasznált 

szakirodalmának főbb irányvonalait vázoltam fel az első alfejezetben, utalva arra, hogy ezek 

minként kapcsolhatók össze a kutatásommal. A következő alfejezetben az íráshasználat 

elméleti szakirodalmából ragadtam ki azokat a szerzőket, akinek munkái meghatározták 

dolgozatom irányvonalát. A harmadik alfejezetben az egyén által alkotott szövegek azon 

megnyilvánulási formáit mutattam be, amelyek előfordulnak a Kálnoki család fent említett 

négy tagjánál. Itt a naplókra, kalendáriumi jegyzetekre, misszilisekre és végrendeletekre 

tértem ki. 

Dolgozatom következő, harmadik fejezete azzal a céllal íródott, hogy felvázolja azt a 

társadalmi és felekezeti hátteret, amelyben a Kálnoki család általam vizsgált négy tagja élt. 

Irányelvem az volt, hogy olyan kérdésekre, jelenségekre hívjam fel a figyelmet, melyek 

kapcsolatba hozhatók a disszertáció alanyaival, így főként a székely nemesség felekezeti 

hovatartozásának kérdéseire, szociális kapcsolataira tértem ki.  

A negyedik fejezet képezi a disszertáció gerincét, mivel, egy rövid családtörténeti vázlat 

után, itt került sor a Kálnoki család négy tagjának és írásszokásaiknak bemutatására. Egy-egy 

alfejezetben prezentáltam Kálnoki Istvánt, Sámuelt, Ádámot és Lajost valamint a felkutatott 

textusaikat. Szükségesnek tartottam, hogy az összegyűjtött források és szakirodalom alapján 

bemutassam életkörülményeiket, karrierjük alakulását is, és így behelyezzem őket abba a 

társadalmi és történelmi kontextusba, amelyben éltek és alkottak. Dolgozatom megírásakor 

nem tartozott az elsődleges célok közé a négy családtag által alkotott textusok tartalmának 

részletes bemutatása, hanem azt vizsgáltam, hogy milyen típusú szövegek születtek, hogyan 

írták meg ezeket, és miként viszonyulnak hozzájuk. Kálnoki István írásszokásának 

reprezentatív példáját naplója képezi, melyet I. Rákóczi György 1644-es, a svédek 

szövetségeseként indított, hadjárata alatt írt. A naplóban íráshasználatának egy igen 

gyakorlatias oldala mutatkozik meg, az utazás alatt kelt részben valamint a később, otthon 
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feljegyzett fragmentumokban egyaránt. Végrendelete is gyakorlatiasságról tanúskodik, csak a 

legszükségesebbeket foglalta írásba. Kálnoki Sámuel esetében lehet az írás gyakorlásának 

legszínesebb palettáját megfigyelni. Mindennapjairól levelezése árulkodik, amelyben a 

legszemélyesebb, feleségének írt sorok, jelentések és parancsok egyaránt megtalálhatók. 

Pethő Gergely krónikájához fűzött kiegészítései olyan szöveget alkotnak, amely a közösség 

számára íródott, tartalmát a célközönség elvárásai és a műfaji követelmények befolyásolták. 

Ugyanis a krónika történelemszemléletéről és Kálnoki kiegészítéseiről is elmondható a 

katolikus történetírókra és a császári udvarra jellemző beszédmód jelenléte, azonban Kálnoki 

kötelességének tartotta, hogy a székely székekkel, és a székelyek közigazgatásával 

kapcsolatos részeket is kiegészítse. Kalendáriuma szorosan kapcsolódik bécsi, kancelláriai 

tevékenységéhez, a bejegyzett textusok javarészt feladatait, az udvari élet eseményeit és 

gazdasági hátterét illusztrálják, azonban a kalendáriumban található elmélkedés vagy 

versrészletek olyan szövegek, amelyeket szerzőjük nem kötelességből vagy emlékeztetőül ír, 

ezek az elmélkedés, megindíttatás és gyönyörködtetés jegyeit hordozzák magukon. Hasonlóan 

kombinált összetételük van azoknak a bejegyzéseknek, melyek az apja naplójában őrződtek 

meg. Testamentumában az élete főbb eredményeit összegezte, megalkotta magáról 

családtagjai, utódai számára a megőrzendő képet. Kálnoki Ádám fennmaradt misszilisei 

főként a családon belüli kommunikációt, információáramlást példázzák, azonban a Rómába 

küldött leveleit a nyilvánosságteremtés eszközeiként jellemezhetjük. Kálnoki Antal misszilisei 

nemcsak jelleméről, életkörülményeiről, nyelvismeretéről vallanak, levélszövegei és a 

nagyszámú fennmaradt jegyzetei az írás rendszeres gyakorlásának fontosságáról és a leírt 

szövegek, családi dokumentumok nagy tiszteletéről árulkodnak.  

Dolgozatom ötödik fejezetében a következtetéseimet mutattam be. A létrejött írott 

szövegeket tekintve elsődleges következtetésként elmondható, hogy az írás majdnem minden 

esetben a létrehozó személy karrierjéhez, feladataihoz kapcsolódik, vagy a hétköznapok 

praktikus írásgyakorlatának része. Ez alól azok a levelek kivételek, amelyek a családtagokhoz 

íródtak, az élő, szóbeli kommunikációt helyettesítik. Nem lehet kijelenteni, hogy a családban 

egy olyan generációkon átívelő írásszokás uralkodik, amely mindenkor meghatározta volna az 

alkotott szövegeket, annyi viszont megállapítható, hogy a négy generáció tagjai által 

létrehozott szövegek kapcsolatban vannak egymással, hatással vannak egymásra. Kálnoki 

István naplóírási szokásai visszaköszönnek a fia által ugyanabba a naplóba bejegyzett 

részletekben téma és feljegyzési stratégia formájában is. Ugyanakkor Kálnoki Sámuel 
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kalendáriumának utazásról szóló részei valamint pontos gazdasági kimutatásai is 

visszavezethetők apja, Kálnoki István írásszokásaira. Természetesen ezeket a szövegeket 

ugyanennyire befolyásolta a kontextus is, amelyben létrejöttek: az a XVII. századi Erdély, 

ahol majd minden családban születtek naplók, visszaemlékezések, különböző rendszeres 

jelleget öltő feljegyzések. Mindezek mellett a napló vagy a kalendárium szövege nemcsak a 

közvetlen utódokra volt hatással, megőrződött a család levéltárában, a későbbi családtagoknak 

is lehetőségük volt újból olvasni, belelapozni. A szövegeket generációkon át örökölték a 

család férfitagjai, és idővel a szerepük is változhatott, már nemcsak az elődök mindennapjait 

dokumentáló írásnak számítottak, hanem a családhoz való tartozás jelképeiként is működtek, 

birtoklásuk a család kontinuitását igazolta. A levelek nemcsak a feladó és címzett közti 

egyszerű információcserére szorítkoznak, hanem integrálódnak a levélírók és sok esetben a 

szélesebb család életébe, mivel sajátos funkciót kaphatnak: a bennük foglalt információk, 

utasítások többszöri újraolvasást igényelhetnek, hosszabb időre kiterjedő vagy általános 

érvényűek lehettek. Ugyanakkor a levelek az életút eseményeire való visszaemlékezés 

eszközei is.  

A leveleknek, akárcsak a naplónak vagy kalendáriumnak, utóéletük is van. A 

családtagoknak a közösségben betöltött szerepére vonatkozólag hordozhatnak olyan 

információkat, amelyek az utódok számára is eszmei értékkel bírnak, és ezáltal hozzájárulnak 

a családi emlékezet kialakításához, fenntartásához. Mindezek mellet a család birtokaira, 

szerződésekre, kölcsönökre vonatkozó tartalmuk miatt az utódok kezében teljesen 

gyakorlatias szempontból is nélkülözhetetlen források lehetnek. Nemcsak a levelek tartalma, 

hanem a címzettjeik is összekötik a generációk tagjait. Megfigyelhető, hogy Kálnoki Sámuel, 

Ádám és Antal esetében is megjelenik Apor Péter címzettként, viszont a levél feladójától és 

annak társadalmi helyzetétől függően változik a hozzá címzett szövegek hangneme.   

A generációk közti kapcsolatot teremtik meg a testamentumok is, a végrendelkező 

személy és utódai közt létrejön általuk egy konkrét, gyakorlatias kapcsolat: mivel a 

végrendeletíró egyrészt a javairól rendelkezik a jövőre való tekintettel, utódai sorsát 

befolyásolja, másrészt az utódai felsorolásával ismételten integrálja őket a családba, elismeri 

saját örököseinek. Ebben az esetben ezek a szövegek is úgymond tárgyiasulnak, jelképei az 

örökségre való jognak.  

A végrendeleteknek a családi emlékezet gyakorlásában is szerepük van, mivel a 

szövegek maguk emlékeztetnek írójukra, ennek életére, történetére. Szintén fontos kiemelni, 
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hogy textológiai szempontból is kapcsolat alakítható ki a testamentumok között, ami a kor 

általános végrendelkezési szokásából is fakadhat, viszont a családban előfordul, hogy 

ugyanarról a dologról (pl. miklósvári birtok) ugyanúgy rendelkeznek. Ezenkívül a 

hasonlóságok mellett természetesen a különbségek is megragadhatók, a három fennmaradt 

végrendelet jól illusztrálja azt, hogy szerzőik más-más korban éltek, másként fogalmaztak: 

Kálnoki István után nagyon sablonos végrendelet maradt, fia Sámuel maga írta le, és saját 

személyéről is vall, Antal pedig a XVIII. század végének mentalitásához illeszkedve már 

németül írja végrendeletét, és egy német tiszt aláírásával hitelesítteti. 

Valamennyi szöveg, azonkívül, hogy tartalmukból az írás körülményeire, írójuk 

életének eseményeire lehet következtetni, énközpontú, önreprezentatív textus, amely – attól 

függetlenül, hogy egy eseményről szóló beszámoló, vagy jelentés, és a címzett családtag vagy 

idegen – a létrehozó szempontjából íródott, az ő szemszögéből közvetíti az eseményeket, 

önértékelését, a magáról kialakított vagy kialakítani vágyó képet tükrözi.  
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