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Kon dor Zsu zsan na:

KOM MU NI KÁ CIÓ TECH NO LÓ GIA 
ÉS FE GYEL ME ZETT GON DOL KO DÁS

A kom mu ni ká ció je len sé ge az el múlt év ti ze dek so rán bô sé ge sen tem atizált prob le ma ti ká vá vált, 
szá mos szem pont ból az ér dek lô dés hom lok te ré be ke rült. Nem vé let le nül: egy részt az utób bi év ti-
ze dek je len tôs vál to zá so kat hoz tak az érint ke zés mó do za ta i ban, más részt pe dig lát ha tó vá vált a 
kom mu ni ká ció esz kö ze i nek gon dol ko dá sunk ra gya ko rolt ha tá sa. Mind ezt jól pél dáz za a tu do má nyos 
gon dol ko dás ról al ko tott kép át ala ku lá sa.

A kar té zi á nus ha gyo mány nak meg fe le lô, a de duk tí van-mód sze re sen ku ta tó, fá ra do zá sa i ért az 
örök ob jek tív igaz sá got re mé lô, ele fánt csont tor nyá ba zár kó zott tu dós ké pét fel vál tot ta a kö zös ség be, 
el kö te le zett sé gek és elô fel te vé sek há ló já ba he lye zett, le le mé nyes as  szo ci á ci ók ra kész, he u risz ti kus 
fel is me ré sek se gít sé gé vel elô re ju tó tu dós képe.1

Eme új szem lé let ki ala ku lá sát meg elô zô en és ve le pár hu za mo san szü let tek olyan tu do mány kri-
ti kák, ame lyek az írás be li ség ál tal te rem tett ha gyo mány imp li cit kri ti ká ja ként is fel fog ha tók. Mi ben 
is áll az írás be li ség ál tal te rem tett ha gyo mány?

Az el sôd le ges szó beliség2 ko rá ban, ami kor még nem állt ren del ke zés re az írás tech ni ká ja, sa já-
tos el já rá sok ala kul tak ki a meg ôr zen dô in for má ció tá ro lá sá ra. A kö zös ség min den na pi éle té nek 
sza bá lyo zá sa, a ta gok iden ti tá sá nak fenn tar tá sa, az is me re tek át adá sa ja va részt a kom mu ni ká ció 
közösségkon sti tuáló ere jén mú lott. Az élô szó ál tal élet ben tar tott is me re tek fenn ma ra dá sát mint-
egy tech ni kai fo gá sok kal igye kez tek meg kön  nyí te ni, ami egy ben a köz lés mód já nak, a kö zöl he tô 
tar ta lom nak a kor lá to zá sát is je len tet te – gon dol ha tunk a rím, a rit mus, a for mu lák hasz ná la tá ra, 
az élet hely ze tek hez kö tött elô adás mód ra stb.

Az írás meg je le né sé vel a rög zí te ni kí vánt tar ta lom szá mos kö tött ség tôl men te sült, ugyan-
ak kor sa já tos ne héz sé gek is tá mad tak: a szi tu á ció el iga zí tó ere jét pó tol ni kel lett kö rül te kin tô, 
pon tos meg fo gal ma zás sal. El vont fo gal mak szü let tek, ki ala kult a li ne á ris rend ben ha la dó ér ve lés 
mû vé sze te, a rí me ket ki szo rí tot ta a pró za, a hô sö ket az ál ta lá nos alany hasz ná la ta. Ad dig, amíg 
a konk rét élet hely ze tek re vo nat ko zó is me re tek át adá sa je len tôs szel le mi ener gi á kat kö tött le, 
az élet hely ze tek hez szo ro san kap cso ló dott a gon dol ko dás. Ami kor azon ban a meg ôr zés már 
nem igé nyelt ko moly men tá lis ka pa ci tást – az írott szö veg pon to san meg fe lelt en nek a cél nak 

–, le het sé ges sé és szük sé ges sé vált az ál ta lá nos, a gya kor lat tól el sza kadt, el vont fo gal mak-
kal va ló ma ni pu lá ció is.3 A szö ve gek és a min den nap ok vi lá ga kö zöt ti kap cso lat fenn tar tá sa 
meg ol dan dó prob lé má vá vált. A meg ol dást az el vont fo gal mak kal va ló li ne á ris rend be ta golt 

1 A tu do mány vo nat ko zá sá ban a kul tu rá lis hát tér dön tô je len tô sé gé rôl ld. pl. Polányi Mi hály: A tu do má nyos meg-
gyô zô dé sek ter mé sze te. In Polányi Mi hály fi  lo zó fi  ai írá sai, I–II. Bu da pest: At lan tisz, 1992.; az át ha gyo má nyo zott 
elô fel te vé sek sze re pé rôl ld. Thomas S. Kuhn: A tu do má nyos for ra dal mak szer ke ze te. Bu da pest: Gon do lat, 1984.; az 
as  szo ci á ció je len tô sé gé rôl ld. Arthur Koestler: A te rem tés. Bu da pest: Eu ró pa, 1998.; a he u risz ti kus fel is me ré sek rôl 
ld. La ka tos Im re: Bi zo nyí tá sok és cá fo la tok. A ma te ma ti kai fel fe de zés lo gi ká ja. Bu da pest: Gon do lat, 1981.
2 A ter mi nust (pri ma ry oral i ty) Wal ter J. Ong ve zet te be. Ld. W. J. Ong: Oral i ty and Lit er a cy: The Tech nol o giz ing of 
the Word. Lon don: Methuen, 1982.
3 Ld. E. A. Have lock: The Greek Con cept of Jus tice. From Its Shad ow in Homer to Its Sub stance in Pla to. Camb rid-
ge–Lon don: Har vard Uni ver si ty Press, 1978.
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ma ni pu lá ció, a lo gi ka sza bá lya i nak meg fe le lô ér ve lés, adott eset ben a tör té ne ti leg is meg ala-
po zott kon tex tus jelen tette.4

Hei deg ger tu do mán  nyal szem ben meg fo gal ma zott kri ti ká ja lé nye gé ben az írás be li ség kul tú rá ja 
ál tal ki ter melt, el vont ra ci o na li tás egyed ural má nak kri ti ká ja. A tu do mány üzem sze rû sé ge, ku ta tás-
sá vá lá sa, a ki ber ne ti kus szem lé let meg ha tá ro zó sze re pe – ezek azok a moz za na tok, ame lye ket 
Hei deg ger vész jós ló an kri ti zál, il let ve ame lyek szin te szük ség sze rû kö vet kez mé nyei az abszt rakt 
ra ci o na li tás kitel jesedésének.5

Wittgen stein Fraz er-kom men tár jai vol ta képp az írás be li sé gen ne vel ke dett el me szem lé le té nek 
kri ti ká ja ként fog ha tók fel. Va la mely je len ség meg ra ga dá sa a nyu ga ti ra ci o na li tás nak meg fe le lô en 
ka u zá lis ma gya rá za tok, em pi ri kus és tör té ne ti ada lé kok se gít sé gé vel tör tén het. Mind eköz ben azon-
ban épp a je len ség, ame lyet meg ra gad ni igyek szünk, ke rü li el fi  gyel mün ket, ma ga a vizs gált prob lé-
ma ala kul át, vész el. Wittgen stein az esz té ti kai ér tel me zés kap csán érin ti va la mely gon do lat vagy 
be nyo más meg fo gal ma zá sá nak, ar ti ku lá ci ó já nak fon tos sá gát, az az fenn tart ja an nak le he tô sé gét, 
hogy bi zo nyos esz té ti kai ál lí tá sok ese tén ka u zá lis vagy biografi kus ma gya rá za tok nem se gí te nek 
an nak tisz tá zá sá ban, ami az adott él ményt il le ti. Eb ben sok szor csak is a mi nél ki fe je zôbb meg fo gal-
ma zás se gít het, te hát – ami képp a könyv kul tú ra meg kö ve te li – az él mény ver bá lis re konst ruk ci ó ját 
te kint het jük fô fel ada tunk nak.

A meg fo gal ma zás je len tô sé ge nem vi tat ha tó el a tu do mány ese té ben sem, mi vel az ar ti ku lá ció, 
va la mely prob lé ma meg for mu lá zá sa, meg ha tá roz za an nak to váb bi sor sát, hi szen ori en tál, fel vá-
zol ja a meg ol dás le het sé ges ho ri zont ját. Az ar ti ku lá ció fon tos sá gá ra utal Polányi Mi hály is, ami kor 
a ta pasz ta lat gaz dag sá ga és az el vont fo gal mi ság eg zakt sá ga men tén meg ra gad ha tó di lem mát 
eme li ki a be széd hall ga tó la gos ele me kapc sán,6 az az, va la mely szi tu á ci ót tel jes és egy ben eg zakt 
mó don ver bal izált for má ban nem le het vis  sza ad ni, bi zo nyos ér te lem ben vá lasz ta nunk kell, hogy 
az adott je len ség re konst ruk ci ó ja so rán az írás be li ség kul tú rá já ban ki fej lô dött gon dol ko dás mód 
ele mi kö ve tel mé nye i nek vagy a ta pasz ta lat gaz dag sá gá nak en ge dünk.

A gon dol ko dás ho ri zont já nak és a kom mu ni ká ció tech ni ká nak az ös  sze füg gé sé re hív ja föl Ivins 
a fi  gyel mün ket, ami kor ar ról ír, hogy a tu dás köz ve tí té sé ben, sôt va la mely moz za nat meg ra ga dá sá-
ban is dön tô je len tô sé ge van a ki fe je zés esz kö zé nek. Ha nem áll nak ren del ke zés re azon esz kö zök, 

„me lyek nek se gít sé gé vel [a] min dig is ir ra ci o ná lis par ti ku la ri tás ok ról” el mél ked he tünk, „ál ta lá nos ság-
ban” kell gon dol kod nunk. „Te hát mi ként a ré gi gö rö gök ki ala kí tot ták a pla tó ni ide ák és arisz to te lé szi 
lé nye gek el mé le tét, a ti zen nyol ca dik szá zad ki ala kí tot ta a Tu do mány Igaz sá gá nak és a Ter mé szet 
Tör vé nyé nek el mé le tét. Ez nagy részt azért tör tént így, mert a meg fi  gyelt par ti ku la ri tá so kat nem 
le he tett olyan mó don meg fo gal maz ni, hogy a ki je len tés iga zol ha tó legyen.” 7

A Hei deg ger és Wittgen stein ál tal kri ti zált je len sé gek jól ma gya ráz ha tók a Haj nal Ist ván ál tal 
ki dol go zott tár sa da lom- és tör té net fi  lo zó fi a ke re té ben, amely nek ki in du ló pont ja az em be rek kö-

4 Haj nal igen ta lá ló an és tö mö ren a kö vet ke zô képp fog lal ta ös  sze az írás hasz ná la tá nak hos  szú tá vú kö vet kez mé nye it: 
„A ter mé sze tes, nyelv sze rû gon dol ko zás és az írás egy be ol va dá sa egy új, írás be li gon do lat tech ni ka ki ala ku lá sát 
je len tet te. Az írás az em ber kül sô-bel sô éle tét ele ve nen kí sé ri, objek tivál ja és ez zel meg fi  gye lés re ké pes sé te szi. 
Múl tat és je lent, mind az egyé ni, mind a kö zös sé gi élet ben, ös  sze kap csol va, ok sze rû gon dol ko dás ra ösz tö nöz, 
komp li kált gon do lat épí tést tesz le he tô vé. A ra ci o na liz mus tu laj don kép pe ni ki fej lô dé sé nek gya kor la ti alap ja. (...) 
A ki fe je zô ké pes ség nö ve ke dé se te szi ön tu da tos sá mind az ál ta lá nos em be rit, mind az egyé nit, hoz lét re min dig 
hat vá nyo zott arány ban kö zös fo gal ma kat, abszt rakt gon do la to kat.” Haj nal Ist ván: Írás be li ség, in tel lek tu á lis ré teg 
és eu ró pai fej lô dés. In Tech ni ka, mû ve lô dés. Szerk. Glatz F. Bu da pest: His tó ria, 1993. 43. 
5 Ld. er rôl bô veb ben a Vi lá gos ság 2001/7–8. szá má ban meg je lent írá som: A kom mu ni ká ció tech no ló gia vál to zá sai 
és a tu do má nyos gon dol ko dás át ala ku lá sa. 70. sk. 
6 Polányi Mi hály: Sze mé lyes tu dás I–II. Bu da pest: At lan tisz, 1994. I. k. 153.
7 William J. Ivins Jr.: A nyom ta tott kép és a vi zu á lis kom mu nikácó. Bu da pest: En cik lo pé dia, 2001. 60. sk.
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zöt ti „érint ke zés tech ni ka”, fô ren de zô el ve pe dig az objek tivá cióelmélet. Haj nal meg fon to lá sai 
alap ján lát ha tó vá vá lik, hogy az „el vont szer ke ze ti ség” és az em be ri el me írás be li sé gen ne velt 
ra ci o na li tá sa szin te szük ség képp ve zet nek torz me cha niz mu sok hoz –, amint azt Hei deg ger fáj lal-
ta –, il let ve te re lik a vizs gá ló dó el mét a meg szo kott mód sze rek kel jól ke zel he tô pro ce dú rák fe lé 

– amint ar ra Wittgen stein utalt.
A kom mu ni ká ció tech no ló gia szem pont ja te hát egy fe lôl kéz zel fog ha tó vá tesz bi zo nyos kri ti kai 

él lel fel ve tett prob lé má kat, más fe lôl rá mu tat olyan le he tô sé gek re, ame lyek a kü szö bön ál ló vál to zá-
so kat meg foszt ják a ré misz tô ide gen ség vo ná sá tól, s mint egy olyan új sze rû ho ri zont tal ke cseg tet, 
ahol az írás be li ség ál tal ki ala kí tott igé nyek men tén is ért he tô – no ha még meg le he tô sen ide gen 

– vál to zá sok raj zo lód nak ki
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