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A görögök és a korai írásbeliség 
-  Az archaikus attikai társadalom és az írás 

az epigrafikai forrásanyag tükrében -

„De hiszen, ha az igazságot magunk megtalálhatnánk, 
törődnénk-e m ég az emberi vélem ényekkel?”

(Platón: Phaidros 2 7 4  c)

I.

Az írásbeliség kutatása napjainkban reneszánszát éli.1 Nemcsak a múlt kutatói, 
hanem az írás és korunk kapcsolatát saját tudományuk perspektívájából elemző 
filozófusok, szemiotikusok és médiakutatók közül is számosán vélik kérdéseik 
gyökereit az antikvitásban felfedezni. Mindez azon a feltételezésen alapszik, hogy 
a görög történelem archaikus és klasszikus korszaka adott lehetőséget az első 
„demokratikusan” írástudó társadalom kialakulására.

A homérosi eposzok a nyugati kultúra számára sokáig az (írott) irodalom 
kezdőpontját jelentették. Megalkotásuk és a szóbeliség összekapcsolhatóságának 
gondolata a XX. században először Milman Parry írásai nyomán jelent meg a 
tudományos gondolkodásban.1 2 Az archaikus görögség kutatói előtt ekkor új te
rületek nyíllak meg. A modem íráshasználatot vizsgáló kutatásokkal párhuzamo
san igyekeztek a korábban egyértelműként kezelt fogalmak jelentését tisztázni. 
Megindult az írásbeliség átvételének vizsgálata, és az íráshasználatnak az élet 
egyéb területeire gyakorolt hatása is elemzés tárgya lett. Kiderült, hogy az írás
tudó társadalom meghatározása is viszonylagos, azaz vitatható, hogy mikor és 
mennyiben válik az írás a görög világ mindennapjainak alapvető tényezőjévé. 
Mindenesetre egyértelmű, hogy az első, bizonytalan próbálkozásoktól egy átme
neti időszak vezet el az írás használatának széleskörű elteljedéséig.

1. Munkámban nyújtott segíségéért ezúton szeretnék köszönetét mondani Németh Györgynek,
Sarkady Jánosnak, valamint az ELTE BTK Ókori Történeti Tanszékének, továbbá Ritoók 
Zsjgmondnak (ELTE BTK Latin Nyelv és Irodalom Tanszék), Ruth Scodelnek (The 
Universíty of Michigan), és Dezső Tamásnak (ELTE BTK Asszíriológia és Hebraisztika 
Tanszék). A dolgozat rövidítéseivel a L ’Année Philologique-ban megszokottakhoz al
kalmazkodom. A Platón-idézetek Kövendi Dénes fordításából valók. .

2. Parry, A. (ed): The Making of Homeric Verse: The Collected Papers of Milman Parry. 
Oxford, 1971.; Az újabb tanulmányok általában említik Pany elméletének előfutárait is:
C. Rőtbe és K. Meister munkáit

17



E köztes korszak vizsgálatára már számos tudományág képviselői vállalkoztak 
Kutatásaik közös kiindulópontja, hogy -  Ignace Gelb íráselméletének3 következ
tetései szerint -  a görög betűírást tartják az első „valódi” ábécének. Ez ugyanis 
már mind magánhangzókat, mind mássalhangzókat tartalmaz.4 További munká
ikban azonban általában különbözőképpen értelmezik az ábécé átvételével meg
induló változásokat Görög történeti tárgyú dolgozatok szempontjából is megha
tározó jelentőségű teoretikus álláspontot fogalmazott meg Erié Alfréd Havelock 
nyelvész, továbbá Jack Goody antropológus, valamint Jan Assmann egyiptológus. 
Goody -  fiatalkori, lan Watt-tal közösen írt tanulmányában5 -  komoly jelentősé
get tulajdonított a görög írásbeliség sajátosságainak. Szerinte ugyanis a görög 
írás tette elsőként felismerhetővé a szóbeli hagyományok következetlenségeit 
így fény derült a különböző, egymásnak ellentmondó tradíciók világára, amely 
nyilvánvaló homogenizálhatatlanságánál fogva a szabadabb gondolkodás le
hetőségét adta meg az ezáltal önállósodó egyén számára. Szerinte ennek az in
tellektuális univerzalizmusnak, és az ezt lehetővé tévő alaptényezőnek: a görög 
írás egyszerűségének, jelentős szerepe volt később a politikai demokrácia kiala
kulásában.

Jan Assmann - Goodyék gondolatmenetét tovább folytatva -  a görög írásbe
liségnek a tudás evolúciójára gyakorolt hatását tartja a legspecifikusabbnak.6 Idén 
megjelent, három nagy földközi-tengeri kultúrát összehasonlító könyvében a kö
vetkezők szerint különböztette meg ezek íráshasználatát. Míg az egyiptomiak 
írása reprezentatív jellege miatt a szent rítusokon keresztül, az izraeli magát az 
írást kanonizálva, az így szentté tett szövegeken át tartja fenn kulturális konti
nuitását. Assmann szerint a görögök íráshasználatának sajátossága, hogy ezt a 
kontinuitást egy évezredekre előremutató dialógus elindításával teremtik meg. 
Assmann kulcsfogalma a kollektív memória, amelynek tartalma egyértelműen 
rögzíthetővé válik, és ez adja az írás jelentőségét.

Havelock elméleti kutatásainak alapja a verses forma infomációhordozó ké
pességének felfedezése. Parry .orális kompozíció’ elméletéből kiindulva a görög

3. Gelb, I. J.: A Study of Writing: Tbe Foundation^ of Grammatology. Chicago, 1952. 
(jav. kiad. 1963.)

4. A legutóbbi összefoglalások: Goody, J.: The Interface Between the Written and the Órai 
Cambridge, 1987., 40-53. pp.
Ennek jelentőségéről: 59-77. pp.; a sémita Írás átvételéről, és ennek (vitatott) időpontján! 
Johnston, A.; The Extent and Use of Literacy: the Archeological Evidenoe. In: Hagg,
R. (ed,): The Greek Renaissance o f  the Eighth Century B.C, Stockholm, 1983., 63-6&.pp. 
Millard, A. R.; The Canaaniíe Linear Alphabet and its Passage to the Greeks. Kadmos 1 
1976, 130-44. pp.

5. Goody, J. - Walt, The Consequences of Literacy. Comparative Studies in Society and 
History 5, 1963, 304-45. pp., általam használt kiadása: In: Goody, J. (ed.): Literacy in 
Traditional Societies. Cambridge, 1968. 27-68. pp., különösen 48. p.

6. Assmann, J.: Das kulturelle Gedöchtnis - Schrift, Erínnerung und politische Idcnlitat 
in frühen Hochkulturen. München, 1992,, 68.p., 79.p., 259-294. passim
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kultúra döntően szóbeli szakaszának határát egészen a meglehetősen késői Kr.e. 
V századra teszi7. Ebben az időszakban az Írást főleg kézművesek és kereskedők, 
és Ők is csak alkalmanként használták, fejtette ki The Preliteracy o f  the Greeks 
(jfrnű, ezirányú kutatásait összegző tanulmányában.8 E tanulmány további je 
lentősége abban rejlik, hogy ez az egyeüen(3) olyan, az írásbeliség társadalmi 
szerepét teoretikusan is megfogalmazó tanulmány, amely epigrafikai forrásokat 
is felhasznál.9

A fennmaradt archaikus feliratok elemzői közül még két szerző feltétlenül em
lítést érdemel. Egyikőjük, Jesper Svenbro a  művészeti hatás szempontjából, szob
i t  és feliratuk egységét, mondanivalójuk összehangoltságát vizsgálta.10 11 Ruth 
Scodel pedig -  részben Svenbro kutatásai alapján -  a fennmaradt korai sírfeli
ratokat vetette egybe az epikus hagyományban megőrződött temetkezési képpel.11 
Scodel dolgozata azért nagy jelentőségű, mert vizsgálódásai során vált nyilván
valóvá az epigrafikai anyag feldolgozottságának, és a feliratok társadalmi, gaz
dasági jelentőségét értelmező elemzéseknek hiánya. Ezt ő maga is igyekezett -  
legalábbis a sírfeliratok tekintetében -  pótolni. Scodel következtetései komoly 
inspirációt jelentettek e dolgozat kérdéseinek felvetésében.

Mindent egybevetve azt mondhatjuk tehát, hogy mind ez ideig nem született 
olyan tanulmány, mely e korai feliratok történetét végigkövetve, kísérletet tett 
volna társadalmi szerepük, jelentőségük vizsgálatára. Ebből a tényből fakad e 
dolgozat célja: az egyre gazdagodó epigrafikai forrásanyag vizsgálata. A  „felira
tos írásbeliségről” így kialakult képet pedig tanulságos lesz összevetni archaikus 
társadalmi ismereteinkkel, valamint a görög írásbeliség kialakulásáról eddig meg
fogalmazott elméletekkel.

Az epigrafikai forrásanyagból -  különös tekintettel az Attikából származóra -  
meglehetősen sok feliratot publikáltak. Lilian Jeffery 77ie Local Scripts o f  Ar- 
chaic Greece című munkájának megjelenése óta vált lehetővé a feliratok viszony
lag biztos datálása. A könyvet -  a corpus növekedésének megfelelően -  1990-ben 
bővített kiadásban adták ki12. Ugyanebben az évben jelent meg Henry hnmerwahr 
régen várt könyve, mely az attikai írás történetét dolgozza fel, különös tekintettel

7. Preface to Plató. Cambridge, 1963., 40i p.
8. The Preliteracy of the Greeks. New Literary History 1976/77, 369-91. pp.; általam 

használt kiadása: In: The Literate Revolution in Greece and Its Cultural Consequences. 
Princeton, 1982., 185-208. pp., különösen: 187. p.

9. Tegyük hozzá, hogy - mint azt maga is írja - ezeket már csak az irodalmi és filozófiai 
szövegekből levont kutatási eredmények alátámasztásául említi, op. c it 192. p.

lü. Svenbro, J.: Phrasikleja: anthropologie de la lecture en Grécc ancienne. Paris, 1988., 
különösen: 13-14. pp.

11. Ruth Scodel cikke megjelenés előtt áll az 1992-es 5/FC-ben: Inscription, Absence and 
Memory - Epic and Eariy Epigraphy.

12. The Local Scripts of Archaic Greece: A Study of the Oiigins of the Greek Alphabet and 
Its Development írom the Eighth to the Fifth Ccnturies B.C. (Oxford Monographs on 
Classical Archeology) Oxford, 1990. (2. jav. kiadás, A. W. Johnston supplementumával)
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a vázafeliratokra.13 Bár e kiadványok sokkal könnyebben hozzáférhetővé, és ez
által rend&zerezhetőbbe teszik az epigrafikai forrásanyagot, n o n  hagyható figyel
men kívül, hogy elsődleges céljuk a forráskiadás.14 15 Ennek következtében, ha 
állást foglalnak is alapvető kérdésekben, írás és társadalom kapcsolatának rész
letes elemzését nem tekintik feladatuknak, sőt a kérdést legtöbbször nem is tár
gyalják.

Az írott források1 határozták meg e munka kereteit Az első fennmaradt fel
iratok jelölik ki a vizsgálódások kezdetét a Kr.e. VIII. századot míg lezárásul 
egy társadalmi, politikai szempontból jól ismert dátum, Kr.e. 510 kínálkozott 
Ez gyakorlatilag magában foglalja a Kr.e. VI. században megjelenő új tendenciák 
elemzését is. Szükségesnek tűnt földrajzi megszorítást is alkalmazni, és -  tekin
tettel a forráskiadványok nyújtotta lehetőségekre -  választásom Attikára esett 
így lett elemzésem közvetlen tárgya a  Kr.e. VM.-VI. századi, Attikából fennma
radt és máig kiadásra került feliratok összessége.

n.

Bár Attika mindig is elsődleges helyet élvezett az antikvitás kutatásában, szem
be kell néznünk azzal a ténnyel, hogy a megőrződött epigrafikai források tanú
sítóereje szükségképpen véletlenszerű. Több évtizede vita tárgya, hogy a fenn- 
maradtakon kívül milyen anyagokra írhattak még. Jelenleg ugyanis ebből a kor
szakból csak kőre, cserépre és fémre írt felirataink vannak. A mykénei korban 
elterjedt szárított agyagtáblák a föníciaiaknál nem általánosan használt íráshor
dozók.16 A fa, mely az archaikus építészet és szobrászat alapvető anyaga volt, 
fontos Lehetett az írás számára is. Azonban -  természeténél fogva -  ez nem 
maradhatott fenn, így csak a később leírt hagyományból értesülünk arról, hogy 
például Solön törvényeit fatáblákra írva állították ki Athénban. Valószínűnek tart
ható még a bőr használata,17 ezzel azonban nagy mennyiségben semmiképp sem 
lehet számolni. Csak a Kr.e. VI. századtól jelenik meg bizonyíthatóan a papi
rusz,18 amely még a következő időszakban is viszonylag drága íráshordozó. N on

13. Immenvahr, H. R.: Attic Script - A Survey. (Oxford Monographs on Classical 
Archeology) Oxford, 1990.

14. A magyar forráskiadás is meglehetősen gazdag. L. különösen az Európai Antológia soro
zat görög tárgyú köteteit: részletes bibliográfia Ín: Ritoók Zs. (főszerk.): A magyar ókortu 
domány bibliográfiája. 1951-73. Budapest, 1986., 520-37. passim, különösen: 527-29. pp.

15. A továbbiakban a források közlése Jeffery, L. H.: op. cit. alapján: LSAG, valamint az ol 
dal és a felirat száma; illetve Immenvahr, H. R.: op. cit. alapján: Immenvahr, valamint a 
felirat száma szerint történik.

16. Jeffery, L. H.: op. cit. 6, p., 50-51. pp.
17. 1. erről Hérodotos V. 58.
18. Knox, Ti. M. W.: Fram the Beginnings to Alexandria. In: The Cambridge Hislory of 

Classical Literature I. Cambridge 1985., 2. p.; Lewis, N.: Papyrus in Classical Antiquity. 
(Oxford, 1974.) eredményeire támaszkodva.
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tekinthető maghatározónak az irodalmi hagyományban megőrződött hársfakéreg, 
és különböző növényi levelek használata/

A különböző fajta köveken, valamint a vázákon, és vázatöredékeken ebből a 
kőiből körülbelül félezer felirattal lehet számolni. A továbbiakban azonban kvan
titatív adatokat főleg csak a nagyságrendek szintjéig készülök igénybe venni. 
Emellett szól a corpus folyamatos növekedése, valamint a fennmaradási esélyek 
esetlegessége is.

Az archaikus görög írásbeliség kutatói számára meghatározó problémát jelent 
az a tény, hogy nem maradt fenn semmiféle gazdasági felirat20 Az a feltételezés, 
jjogy ennek oka pusztán a viasztáblák és más, esetleg könyveléseket vagy leltá
rokat tartalmazó íráshordozók elpusztulása,21 még elfogadható lenne. A kutatások 
jelenlegi állása szerint azonban Kr.e. 600-nál korábbról származó és csak szám
jegyként funkcionáló jelek nem maradtak fenn.22 A probléma számomra legel
fogadhatóbb megoldása a kereskedelmi jelölések korai megjelenése. Ezek a tu
lajdon jelölésére használható jegyek a mykénei kor után eltűnnek, és csak a Kr.e. 
VIH. század második felében jelennek meg újra.23

Szintén ekkorra, a  Kr.e. VIII. század második felére datálhatóak az első görög 
feliratok is. Ezek vizsgálatánál ügyeimbe kell venni, hogy sajátosságaik kérdé
seket inkább csak fölvetnek, de egyértelmű válaszokat nem adhatnak. Keletke
zésük ideje és helye legtöbbször vitatott Néhány abecedarián (alfabetikus betűso
rokat tartalmazó feliratok, általában az ábécé első betűivel) és más, nem alfabe
tikus töredéken kívül két felirat érdemel külön említést 

Az egyik, a Dipylon-váza24 (1/1. tábla) egy táncverseny győztesének jutalma. 
Ez az egyetlen késő geometrikus, feliratos oinochoé, amelyet Attikában találtak, 
a későbbi itteni betűfoimáktól való nagy eltérése miatt azonban JefFery idegen 
származásúnak tartja:

K>5 v u v  o q x í o t ö ,v J t a v r ö v  a x a X a r o tT a  xoxoÖ exXX jLtív

A másik feliratot amely egy az Akropoüsról előkerült mészkőtöredéken maradt 
fenn,25 általában dedikációként egészítik ki.26 (1/2. tábla) Ezek a feliratok már

19. Ennek bizonyítása: Jeffery, L. H.: op. cíl 51. p. l.n.
20. Svenbro,J.: op. ciL 13-14. pp.
21. Harris, W. V.: Ancient Literacy. Cambridge (Mass.) & London, 1989. 45. p, 3. n.
22. Johnslon, A.: op. ciL 63-68. pp., 67. p.; ugyanakkor a betűk - később más formában 

ismeretes - számjegyként való alkalmazására estleg példaként szolgálhat- Johnslon, A.: 
Trade mark s on Greek Vases. Warminster, 1979., 4F jelölésű sorozata.

23. Johnston, A.: Trademarks on Greek Vases. 1. p., 27. p., 48. p. Érdemes még megjegyezni, 
hogy a sémita írás kialakulásáról szóló alapvető könyvében Driver az írás eredetét
nem közveden, a mykéneihez hasonló típusú gazdasági okokra, hanem a tulajdon 
megjelölésének szükségletére vezeti vissza. (Driver, G. R.: Semitic Writing - From 
Pictograph to Alphabet London, 1948., 90. p.)

24. LSAG 76/1., Immerwahr 1.
25. LSAG 76/2., Immerwahr 8.
26. Jeffery a Démétérhez írott homéroszi himnusz II. 42., II. 182. sorainak hexamétereivel 

rokonítja.
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kétségkívül az írás ismeretét és felhasználását bizonyítják. Ugyanakkor érdemes 
megjegyezni, hogy nemcsak a feliratok alacsony száma és betűformáik egyedi
sége teszi egyedülállóvá ezeket a forrásokat, hanem az is, hogy a felhasznált 
szavak szókincse szabadabbnak tűnik a később megszokottnál.

A  Kr.e. VII. századi kutatás helyzete sokkal kedvezőbb. Ekkortól már egyre 
nagyobb számú vázafelirattal számolhatunk, és ez különösen fontos, hiszen a 
Kr.e. VII. század első feléből gyakorlatilag nem ismerünk attikai kőfeliratot. A 
vázák közül több valószínűleg egy aiginai műhelyből származik.27 Bizonyosan 
attikai két festett, dedikációs felirat, melyek amphoratöredékeken maradtak 
fenn.28 Ezek közül az egyiken már valószínűleg megjelenik a későbbiekben ál
talános „X. ajánlotta fel” formula:

A festett vázafeliratokon ebben az időben már gyakoriak a mitológiai nevek.3a 
Ezektől a korai festett fel iratoktól /dipinti/ elkülönül az egyszerűen csak bekar- 
coltak (grafííti) csoportja.31 Ezek között a Kr.e. V ili. század végétől megjelenő 
feliratok között éppúgy megtalálhatóak a skyphos, olpé, csésze vagy bögre tu
lajdonosát jelölő feliratok, mint a dipintinél. A graffitin belül -  a hymettusi le

27. Morris, S. P.: The Dlack and White Slyle: Athens and Aegina in the Oricntalizing 
Period. (Yale Classical Monographs 6.) New Haven, 1984.

28. LSAG 76J5.b, S.c.; Immerwahr 12., 14.
29. Í.5AG 76/5.d.; Immerwahr 13.
30. LSAG 7flS.a.; Immerwahr 11.
31. Immerwahr, II. R.: op. cit., 11-12. pp.

- - a v e d ] é x E [ v ?

A  másik pedig egyes szám első személyben beszél:

Ugyanígy „m eg szó la l” az a század közepére datálható halas skyphos29 30 is, mely 
már tulajdonosát is megnevezi:
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letektől eltekintve32 -  két különleges csoportot különböztethetünk meg. Az egyik 
az SOS amforák csoportja,33 melyeket a bor- és olajkereskedelemben használtak. 
Körülbelül ötven ilyen váza maradt fenn, melyek közül tizenkettőn teljes nevek
szerepelnek.

Sokkal nehezebb a dolgunk az eleve cseréptörcdékekre karcolt feliratokkal. 
Ezeken általában alanyesetben álló nevek szerepelnek, és így a későbbi osztra- 
konokra emlékeztetnek.34 A cseréptöredékeken található nevek funkciójával kap
csolatban felmerülő alternatíva, hogy vagy saját, illetve ismerősök neveit meg
örökítendő karcolták azokat egy talált cseréptöredékre, vagy ezeket a töredékeket 
használták egy-egy csomag vagy áru tulajdonosának jelölésére.

Az attikai írásbeliség első, bő évszázadának fennmaradt emlékeit áttekintve 
több dologra lehetünk figyelmesek. Kézenfekvő a különböző abeeedariákat és 
graffitit valamilyen komolyabb szándékú íráshoz, felirathoz vezető, esetleg játé
kos próbálkozásként értelmeznünk. Az első feliratok így kétségkívül a tulajdonos 
nevét rögzítő jelölések és a dedikációk. Tekintve, hogy ezek legnagyobb része 
töredékesen maradt fenn, csak gyanítható, hogy -  különösen a dedikáciös felira
tok közül -  számos feliratot verses formájúnak, hexameternek vagy elégikus dis- 
tichonnak szántak.35

Körülbelül a Kr.e. VE. század utolsó negyedének kezdetén egyértelmű változás 
áll be a feliratok számában és jellegében is. Az alkalomszerűséget felváltja a 
mind elfogadottabbá és elteijedtebbé váló gyakorlat mesterséggé válása A ko- 
rinthosi vázafestészetet Athénban ekkor bevezető mesterek közül néhányat már 
név szerint ismerünk. Ilyen például Sophilos, aki döntően mitológiai témákat 
ábrázoló vázáira, az istenek és héroszok neve mellé, a sajátját is odaírja:36

• «
2 oquA.oq:/j,eYQatpcrcv naxQ o9 X\n;:oETXa• i

A század végéről fennmaradt három márványtöredék,37 melyek valószínűleg 
dedikáciös feliratok lehetettek. A kő mint írásbordozó új funkcióhoz is jutptt: 
megjelentek az első sírfeliratok. Kö2 tük egy sztélé:33

EviaXo 0tjyotq[o5 SjtcruÖLÓlojxeQa/Ltoc crrcXe

32. A hymettosi graffíti datálása általában az egész Kr.e. VII. századot átfogja, pl. Jeffery,
L. H.: op. cit., 69. p.; közülük néhány: az italozás] és erotikus feliratok inkább már a 
Kr.e. VII. század végére utalnak.

33. Jeffery, L. H.: op. cit. 70. p.; Johnston, A. W. - Jones, R. E.: The “SOS” amphora. BSA 
73, 1978, 103-41. pp.; Immerwahr, H. R.: op. c it 12-14. pp.

34. Láng, M. L.: Graffíti and dipinti in the Athenian Agora. (The Athenian Agora: Results o f 
Excavations Conducted by the American School of Classical Studies at Athens XXI.) 
Princeton, 1976., 16. p.

35. Pfohl, G,: Die áltesten Inschriflen dér Griechen, Quad. Urb. 7, 1969, 7-25. pp., 20. p.
36. Immerwahr 61-67., 62.
37. ISAG 77/13., ua..: Immerwahr 80.; LSAG 76/7., ua..: Immerwahr 82.; és J/nmerwahr 81.
38. LSAG 76/8., Immerwahr 79.
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A  Kr.e. VI. századdal beköszöntő feliratáradat áttekintése előtt kell még meg
említenünk a Fran9 oLs-vázát.39 (II. tábla) Ez a váza ugyanis témájával, azaz 
m itológiai alakok ábrázolásával még az előző korszakra tekint vissza, a feliratok 
hatalmas száma (129), azonban már jó l jelzi, hogy változások érlelődnek. A  le. 
gújabb szakirodalom vitatja, hogy Kleitias minta után dolgozott-e.40 Műve azon
ban mindenképpen modellként szolgálhatott az utána következő feliratkészítő 
nemzedék egy részének.

Ugyanis a Kr.e. VI. században a m itológiai alakok nevének, dedikációknak 
felírása már mindenképpen csak az egyik, a régi irányzat Készítői is egyre többen 
már csak minta után dolgoznak, és a feliratokat csak a hely kitöltésére, vagy 
pusztán magáért a betűk szerepeltetéséért használják. Ezzel egyidőben új váza- 
felirat-készítők jönnek, akik a mindennapi életet akarják ábrázolni. A feliratok 
ivásra bíztatnak:41

Xai Q t  x«i Juci

vagy egy szépnek tartott személyt neveznek meg:42

•uji<ji>oxclto5| xctX,<X.> 10x05

Ezen felül, míg egyrészről az ilyen típusú feliratok egyre gyakrabban azonos 
formulákat ismételgetnek, másrészről megjelennek az értelmetlen feliratokat, írás
utánzatokat hordozó vázák, amelyek már csak a szem becsapására szolgálnak43

riexeug| jiexvX 1 X&KfvxzxnhonXFyui

A  Kismester-edények esetében világossá válik, hogy a váza készítője fontosabb 
személy a felirat festőjénél. Ez jól mutatja, hogy az írás ekkor már semmiképpen

39. LSAG 77/16.; Immenvahr 83-
40. pl. minta szerint Immenvahr, H. R.: op. cit. 25. p.; anélkül: Wachter, R .: The inscríptiom 

on the Francois Vasé. Museum Helveticum 48, 1991, 2, 86-113. pp.
41. pl. Immenvahr 226.
42. pl. Immenvahr 236. A kalos-feliratok hatalmas művészettörténeti szakirodaimának máig 

elfogadott áttekintése: Robinson, D. M, - Fiuck, E. J.: A Study of Greek Lőve Names. 
Baltimore 1937. L. még erről: Szilágyi J. Gy.: Kalliklés Budapesten. Bulletin du Musée 
Hongrois des Beaux-Arts 66/67, 1986, 99-105. pp., 102-103. pp. idézi - egyetértőén - te 
előbbi könyvből: “A kalos, a szó legtágabb értelmében, az élet szenvedélyes helyeslését 
jelenti.” (11-12. pp.)

43. pl. Immenvahr 280.
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sem lehet szo^2^311 32 attikaiak számára, A legkiválóbb mesterek, köztük Exé- 
jóas, nevét számos vázáról ismerjük (Hl. tábla).

A* feketealakos vázákat készítő fazekasok és festők közül többen már jól is
mertek ebből a korból. Felírt nevükhöz általában az írás jól meghatározható stí
lusa köthető. A mindennapi élethez kötődő vázák kötetlenebb írásmódot alkal- 
inaznak:, azaz a betűk méretének, a betűk és a sorok közti távolság nagyságának 
egyenletessége, valamint a sorok vonala is ingadozik. Ez az új, kötetlen írásmód 
_ bizonyos típusoknál - egyre jobban háttérbe szorítja a régi, szabványszerűbb 
betűket Amikor a század végén megjelenik az új, vörösalakos technika, ezt a 
lazább írásmódot veszi á t44 Jó példái ennek Oltos Memnón-kalos feliratai45. A 
feliratok témáit is döntő többségben az életből származnak, míg a mitológia in
kább csak díszítőelemmé válik. A korábbi, formálisabb írásmódot és témákat a 
kŐfeliraiok sem őrzik teljes mértékben. A dedikációk száma csökken, és még a 
sírfeliratok betűtípusa is -  valószínűleg reagálva a vázák divatjára -  kötetlenebbé 
válik. Még a Niké-oltár,40 46 esetében is meglehetősen rendezetlenek a sorok (IV. 
tábla):

T íc, A f r e [ v a ia q ]  'TE*; N l x e ^  [3o / í ,o c  f n a x Q o x < > . > £ c ;  e j i o l e c j e v

Az írás mind szélesebb körűvé válásának bizonyítékaként szokás említeni azt 
a megarai dialektusban, és betűkkel írt üzenetet, mely egy athéni lakost -  talán 
Tbamneust -  szólítja fel, hogy a fűrészt tegye a kerti kapu küszöbe alá47 (V. 
tábla):

[0 a /i.v £ ]t) :x « fJE í;n im o  t o l  -i o ő o i  x a ^  O itQ ag  t o  x a j io :n Q io v < a >

Még a következő században is jellemző az összes ilyen jellegű üzenetre, hogy 
idegen, általában ión betűkkel és dialektusban íródtak.48

Összefoglalóan azt mondhatjuk tehát, hogy a Kr.e. VII. század végétől új ten
denciák jelennek meg az attikai írásban. Gyakoribb a kötetlenebb írásmód és a

44. lmmerwahr, H. R.: op. c it 60. p.
45. lmmerwahr 335.
46. Akropolis; lmmerwahr 101.; 1. még Raubitschek, A. Dedications from the Athénján 

Acropolis - A Catalügue of the Inscriptions of the Sixth and Fifth Centurics B.C. 
Cambridge (Mass.), 1949. No. 329.

47. Láng, B.: op. ciL Bl.
48. Láng, B.: op, cic 8. p.

25



mindennapi élethez egyre közvetlenebbül kapcsolódó feliratok születnek. Az 
ezekhez a témákhoz használt feliratok azonban -  és nemcsak nagy számuk miatt 
-  sematikusabbá válnak, A dedikációk visszaszorulásával a korábbi feliratok ün
nepélyessége már csak néhány síron jelenik meg. A  továbbiakban ez az ünne
pélyesség majd csak a hivatalos feliratokon jelenik meg újra.

ni.

A feliratok társadalmi szerepének vizsgálata nem magától értetődő. Míg a ko
rabeli irodalmi művek kutatásának alapvető szempontja, hogy a közösséggel köl
csönös viszonyban állnak, az epigrafikai források esetében ezt külön be kell bi
zonyítanunk. Kik között is kell kommunikációt feltételeznünk egy dedikációs 
felirat esetében? Pusztán az istenek és a felajánló között?

A korai görög szóbeliség vizsgálói számos esetben kimutatták már, hogy az 
ilyen társadalomban a különleges jelentőségű (például irodalmi) szövegek előadá
sa a hallgatósággal folyamatos kölcsönhatásban zajlott.49 A rhapsodos érzékenyen 
reagált a közönség figyelmének ingadozásaira, és eszerint igazította a hallgatók 
tetszéséhez mondanivalóját

Valójában a feliratok is egy ugyanilyen kommunikációs szituációt teremtenek. 
Egyrészről feltételezhetjük, hogy a szövegek tartalmáról az emberek többsége 
csak hangos felolvasás, esetleg elmondás alapján értesült Másrészről ezt látsza
nak bizonyítani az úgynevezett beszélő feliratok, mint például az, amelynek fel
irata így szól: „Tharriasé vagyok”.50 Ez alapján könnyen feltételezhető, hogy a 
görögök felirataikat a kommunikáció aktív résztvevőinek tekintették.

Míg egy szóbeli előadás menet közben is változtatható, a felirat megírásának 
pillanatától végleges. Az így már a kommunikáció létrejötte előtt elkészült üze
netnek azonban egy jövőbeli beszélgetésben kell megállnia a helyét Eljövendő 
olvasója vagy hallgatója számára csak úgy közvetítheti jelentését és jelentőségét 
ha valamilyen időtálló tudati közösségre alapoz. Mi más is lehetne ez a közösség, 
mint az öröknek tekintett hősi értékek, az areté, és az istenek mitikus világa. Es 
valóban, a legelső feliratok, amiket láthattunk, az életnek pontosan a hétköznapok 
feletti, különleges jellegű pillanatait örökítették meg: versenygyőzelmet, amely 
nyilvánvalóan az istenek adománya; vagy felajánlást ami a mitikus erűk befo
lyásolásának ősi eszköze.

Mielőtt azonban e közösség és a felirat-készíttetők kapcsolatát vizsgáim kez
deném, érdemes egy pillanatra megállni a feliratok ritmusának vizsgálatánál. En
nek elemzése ugyanis pontosabbá teheti a tradíció továbbéléséről alkotott elkép
zelésünket A verses formával a görög társadalom az irodalom és a hagyományok 
révén találkozhatott Elég arra a szákirodalomban elfogadott nézetre gondolnunk, 
amely szerint a homérosi eposzok mellett prehomerikus, mitologikus történetek

49. Riloók Zsj.: A görög énekmondók. Budapest, 1973., 58-61. pp.
50. LSAG 76/9., Immerwahr 19.
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és listák51 is továbbéltek a korai görög társadalomban. Ez alapján elfogadható, 
hogy a hexametrikus forma kedvező lehetőséget nyújtott nagy mennyiségű adat 
tárolására. Bár ezen hexametrikus hagyományok egyes töredékeit a szakirodalom 
felfedezni véli feliratokon,52 53 az ilyen szövegek száma -  legalábbis Attikában -  
meglehetősen alacsony. A verses forma keretei között számos változatban 
megőrződő hagyományok azonban magát a metrumot is hozzákapcsolhatták a 
tradíció mitikus világához, és ezek előadásához. A metrikus szövegek emelkedett 
hangulata a korai görög prózában is megőrződött

Vizsgáljuk tehát most meg, hogyan jelennek meg a felirat-készíttetők magukon 
a feliratokon, illetve a kommunikációs helyzeteken. Nem szabad elfelejtkezni 
arról, hogy a legkorábbi időktől kezdve egyénekként találkozhatunk velük ezek
ben a szituációkban. Már a föníciai feliratoknál megfigyelhető,33 hogy az élet 
rituális pillanatait kívánják megörökíteni. Ez ebben az időszakban, és többnyire 
később is, csak királyi családtagoknak, esetleg a királyi háztartás tagjainak pri
vilégiuma volt Ezzel szemben a korai attikai feliratokon szereplő nevek a főleg 
arisztokrata nevekkel foglalkozó proszopográfia számára ismeretlenek, ami indi- 
rekt bizonyítéka, hogy nevüket a nem előkelő származásúak is megörökíthették.54

Elég egy pillantást vetni a Kr.e. VUL század mobilizálódóban lévő társadal
mára, hogy lássuk: új rétegek követelnek bebocsáttatást a timé világába. Szá
mukra már ismeretes a tulajdon megjelölésének egy módja: nevük, vagy nevük 
rövidítésének felírása. Ugyanígy meg kívánják határozni saját magukat is a mi
tikus világ mindennapjainak megélése során. Az a közösség pedig, amely ezt a 
mitikus világot életben tartja, ugyanaz, mint amelyikbe belépni kívánnak, és 
amelyben saját helyüket biztosítani kívánják: szülőföldjük lakóinak közössége. 
Mint tudjuk, az archaikus feliratok datálásában fontos szerep tulajdonítható a 
helyi ábécék elkülönítésének. Jeffery munkája nyomán világosan bontakozott ki 
a korabeli epigrafikai anyag döntően lokális jellege. Semmiképpen sem vonnám 
le ebből azt a következtetést, hogy ezek az eltérések megakadályoztak volna 
bármiféle kommunikációt Azonban ez is példázza, hogy az univerzális, mitikus 
világon túl az azt életben tartó helyi, közvéleményalkotó közösség hatását sem 
szabad figyelmen kívül hagyni.

A városlakók e közössége és az egyének kapcsolatának befolyásolása tehát a 
kommunikáció célja. A jelenleg ismert epigrafikai anyag tükrében számomra úgy 
tűnt, hogy az archaikus görög városlakók nagyobb valószínűséggel láthattak kö
zelről írott feliratot, mint irodalmi szöveget Mindezen szövegek tartalma azonban 
gondolataik, beszélgetéseik tárgyát képezte. Nem más a felirat-készíttetők célja 
sem: a közös gondolkodás, a beszélgetések tárgyának rangjára emelkedni.

51. Adrados, F. R.: Poetry and Society in Archaic and Gassical Greek Literature. (előadás, 
FIEC 1989 - Pisa). Egy újabb, epigrafikai érvelés: Wachler, R.: op. ciL 106-109. pp. Vő. 
továbbá Marót K.: A görög irodalom kezdetei. Budapest, 1956., 257-278- pp.

52. pl. a Dipylon-váza és a Démétér-himnusz rokoníthatósága. L, Jeffery, L. H.: op. ciL, 69. p.
53. Az általam ismert feliratok: Donner, H. - RÖilig, W..- Kanaanáische und AramSische 

Inschriften. I.-JII. Berlin, 1971-76. (3. kiad.)
54. Jmmerwahr, H. /?4: op. cit., 13-14, pp.
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A Kx.e. VII. század végén megjelenő új jelenségek -  a kötetlen és a szabályos 
írá s  formák párhuzamos elkülönülésével -  két irányba mutatnak. Az egyik a ko
rábban leírt mitikus közösségtudat és az egyének kapcsolatának sértetlen 
megőrzése és továbbépítése: dedikációs és sírfeliratok készítése. Más feliratok 
azonban az elvont közösségtudattal ellentétes, korábban is meglévő egyéni ten
denciák kiszélesedésének irányába mutatnak.

Az ekkor megjelenő típusok, az élet örömeire buzdító, a változó kalos-neveket 
sorakoztató feliratok nemcsak egyszerűen új témák beemelését, „kódolását” jel
zik. Velük válik strukturálisan is elfogadottá, a közösség által is jóváhagyott 
témává a világ múlandósága és az örök változás magával hozta pillanatnyi érté
kek. Mintha csak felismerték volna, hogy felírt nevüket, ha a hősök között nem 
is, az emberek között még emlegethetik. A mindennapi élet állandóan változó 
értékvilága így a közösséggel szemben az egyes emberek, az egyének szerepére 
helyez hangsúlyt Tágabb értelemben a világ változásának felismerése magába 
foglalja annak belátását, hogy az egyes feliratok jelentősége is múlandó. Ezek 
után érthető, hogy a n o n  az örökkévalóságnak szánt felirat írásmódja sem törek
szik a tökéletességre: inkább a múlandóság érzetét kelti betűinek hanyagságával 
is.

Fontos e helyen megemlíteni, hogy ezen változásokban, ha ugyan kézen
fekvőnek látszik is, nem lenne túl ésszerű a mitologikus-szakrális tudat racioná
lis-profánná változását felfedezni. Egyrészről, mert egy ilyen jellegű átalakulás 
modelljének -  pont erre a korszakra vonatkozó -  alkalmatlanságát már kimutat
ták.55 Másrészről pedig számos felirat bizonyítja, melyeken szabályos betűkkel 
írt sírszövegek, mitikus elnevezések szerepelnek, hogy a korábbi irányzat is to
vább él. Mi több, a késői sírfeliratok és felajánlások szövegei között terjed el 
igazán például a verses forma használata.56 A ritmikus szövegekre könnyebben 
emlékszik az ember, és hangjuk egyben a tradíció erejét idézi.57 Ugyanakkor 
nem tudhatjuk pontosan, hogy mi válthatta ki a fentebb leírt kétirányú fejlődés 
megindulását. Lehetett ennek oka a költői szövegekben m ár megjelenő egyének 
és sokféleségük hatása, vagy a társadalmi és gazdasági változások megrázkódta
tásainak tapasztalata is. Valószínű azonban, hogy ebben fontos szerepet játszott, 
hogy m ár az egészen korai feliratokon megnyilvánul a közösségtől különálló 
egyén, még ha kezdetben törekvései éppen a közös tradíciótól való külön
állásának feloldására irányultak is.

Máig ható jelentőségű, hogy az emberek mindennapi élete, a körülöttük lévő, 
egyre változó értékek az írás tárgyáva lettek. Az archaikus attikai feliratok jól 
ábrázolják annak az evolúciónak egyfajta aspektusát, amit a görög írásbeliség 
hozott a társadalom és közösségtudata számára.

55. Connor, W. R.: "Sacred” and “Secular”. Ancient Society 19, 1988, 161-188. pp.
56. L, Hansen, P. A.: A List of Grcek Verse Inscriptions Down to 400 B.C. (Copenhagen, 

1975.) adataik a verses feliratok döntő többsége a Kr.e. VI. századból vagy későbbről 
származó dedikációs vagy sírfelirat.

57. Ezt a sírfeliratokkal kapcsolatban leírta Ruth Scodel: op. ciL
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IV.

A dolgozatom mottójául választott idézet Platón Phaidrosűból való. Ezt mond
ja ugyanis Sókratés Phaidxosnak, aki őt a beszéd művészetéről kérdezi:

“Én is csak egy ősi hagyományt tudok elbeszélni; 
hogy igaz-e, ők tudják. De hiszen, ha az igazságot 
ínagunk megtalálhatnánk, törődnénk-e még az emberi
véleményekkel?"

/274 cl

Sókratés ezután egy egyiptomi történetet mesél el, majd a következő tanulságot 
vonja le:

“Mert éppen feledést fog oltani azok leikébe, akik 
megtanulják, mert nem gyakorolják emlékezőtehetsé
güket - az írásban bizakodva ugyanis kívülről, 
idegen jelek segíségével, nem pedig belülről, a 
maguk erejéből fognak visszemlékezni. Tehát nem az 
emlékezetnek, hanem az emlékeztetésnek a varázsszerét 
találtad fel."

Í215 a/

Platónnak ezt a szövegrészletét a görög írásbeliség kutatói sokszor idézik.SS. * * 58 
Gondolkodásunkat mind a mai napig befolyásolja Sókratés vélem énye.

Emlékezés és emlékeztetés megkülönböztetése az alapja Assmann két megha
tározásának is: a kulturális és a kommunikatív emlékezet szétválasztásának. 9 A 
kulturális emlékezet az ünnepnapok rítusaiban, meghatározott formákban, és sok
szor erre specializált személyek hagyományozásában őrződik meg. Tárgya a m i
tikus ősidőkre nyúlik vissza, A kommunikatív emlékezet pedig a mindennapok 
élő tapasztalataira alapoz, legfeljebb három-négy generációt ölel fel.

Assmann úgy tartja, hogy bár az emlékezet egyik foimája sem záija ki az írott 
formákba foglalást, a kulturális emlékezetnek különös affinitása van erre. Az 
emlékezet fent említett típusain belül különbözteti meg a Lévi-Strauss-i60 érte
lemben vett .hideg’ és m eleg’ kultúrákat: annál melegebb egy kultúra, minél 
inkább hajlamos a változásokra. Az archaikus görögség, példaként a m eleg’ kul
túrákra, emlékezetét saját magáról alkotott aktuális képének rendeli alá. így ami
kor a homérosi hősök világa már csak a ,dicső múlt1 jelképe lehetne a .korcs

SS. Ez szerepel például Assmann, A, - Assmann, J. ■ Hardmeier, C. (Hgg.): Schiift und
Gedáchlnis - Beitráge zűr Archáologic dér lilerarixchen Kommunikáljon. (München,
1983.) című könyvének bevezetőjeként

59. Assmann, J.: Das kulturelle Gedáchtnis - Schrift, Erinncrung und politische IdenLitát in
frühen Hoclikulluren. München, 1992., 48-87. pp.

60. Lévi-Strauss, C.: La pensée sauvage. Paris, 1962., 309. p.
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jelennel’ szemben, törés következik be. A homérosi hagyományt kétségbe vonó 
gondolkodás terméke az a tudásevolúció, mely a görög írásbeliség jellegzetessé- 
ge. „A görögöknek számtalan könyve volt, melyek mind ellentmondtak egymás
nak”.61

Assmann fentebb leírt gondolatrrenete Goody korai tanulmányának tételét viszi 
tovább. Az írásbeliség jelentősége tehát a tudás rögzítésében rejlik. Ez alapján 
támadja meg Havelock hexametereinek létjogosultságát, melyek szóban is je
lentős mennyiségű információ tárolására képesek.62 63

Ezzel szemben szerintem Havelock munkáiban leginkább a szóbeliség egyol
dalú kezelése vitatható. A görög kultúra archaikus korszakát egyoldalúan szóbe
liként elkönyvelve, eleve kizárja annak a lehetőségét, hogy az ekkor már ismert 
írás is szerepet kaphasson a társadalmi életben, vagy akár maga is fejlődésen 
menjen keresztül.

Goody és Assmann elméleteinek fő hiányossága pedig az, hogy pontosan ennek 
a komák írásbeliségére nem adnak magyarázatot Bár megfigyeléseik sokszor 
nagyon találóak, nincsenek érveik arra, hogy miért érezték a görögök egyszer 
csak korcsnak’ a jelent, vagy hogy milyen keretek között derülhetett volna fény 
a homérosi hagyományok eltéréseire.64

Ennél egyértelműbb, amikor Ruth Scodel dolgozata bevezető részében úgy 
értelmezi a sírfeliratok társadalmi jelentőségét hogy megjelenésűktől az elhuny
tak megítélésében már nem a héroszok, hanem a közösség szava a döntő.65 Az 
ilyen értelemben vett közvélemény megjelenése azonban nem valami váratlan 
fejlemény. Ismeretes, hogy a görög énekmondók közönsége mindig is véleményt 
formált melyet a rhapsodos sem hagyhatott figyelmen kívül. Sőt ennek a kom
munikatív figyelemnek’ a kortársak számára igen nagy jelentősége lehetett

Pontosan a korai feliratok tanúsíthatják, hogy az elsődlegesen a tulajdon meg
jelölésére használatos írást a tulajdonjegyek megjelenésével szinte egyidőben 
már dedikációk azonosítására is használják. Ezzel az egyébként valószínűleg az 
ünnepek világába sorolható adományozásnak hétköznapi jelentőséget is akarnak 
adni. A Kr.e. Vük-VII. századból származó attikai feliratok példáján fentiekben 
már világossá Vált hogy saját korának és lakhelyének közössége minden felíran
dó név tulajdonosa számára meghatározó lehetett Assmann terminusaival újra

61. Astsmann, J.: op. cit,, 287. p., saját fordításom.
62. Goody, J.: The Interface Between the Written and the Órai. Cambridge, 1987., 293-95. pp
63. Ennek az egyoldalú megközelítésnek jó cáfolata, hogy míg ez a dolgozat egy jelenlegi 

számítógépes kultúra terméke, az, hogy ez a számítógépes kultúra pont most és pont ilyen 
lehetőséget nyújt egy dolgozat megírására, még lappangási időszaka alatt: az elmúlt évti
zedek során alakult ki. (A számítógép-kultúra és az archaikus írásbeliség ilyen analogikus 
felfogására pl. Bodnár M. István: Szóbeliség és írásbeliség az archaikus Görögországban. 
In: Nyíri K. [szerk.J: Műveltség és kultúra a számítógépkorszakban - Informatika történeti 
lozóflai szempontból. Budapest, 1990., 104-111. pp.)

64. Finley cáfolja, hogy a mítoszokkal szembeni szkepticizmus széleskörű lett volna: In: 
Early Greece: The Bronzé and Archaic Ages. London, 1970., 131. p.

65. op. c it Svenbro későbbi feliratos szobrokról állítja, hogy a közösség véleményére akarná 
hatni. (op. c it 29-31. pp.)
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fogalmazva: a kulturális emlékezet rangjához hasonló pozícióba törekvő egyének 
az írás nyújtotta, kommunikatív lehetőséget próbálták meg felhasználni céljaik 
elérésére. Azonban hamarosan kiderült, hogy a feliratok segítségével sem lehet 
a mitikus hősök világába jutni.

A Kr.e. VII. század vége felé bekövetkező változások is értelmezhetőek tehát 
az emlékezés szempontjából. Ebben az időszakban valószínűleg m ár minden vá
roslakó találkozhatott korábbi feliratokkal. A helyi hagyomány megőrizhette egy- 
egv felirat tulajdonosának emlékét, de nem emelhette azt a héroszokkal azonos 
rangra- Ez a tapasztalat arra indíthatta a további felirat-készíttetőket, hogy a jö 
vendő közösségtudatának már ne a mitikus, hanem a hétköznapi szférája felé 
forduljanak. Ugyanakkor nem zárnám ki a költészet hatását sem abban, hogy az 
egyéniség és a hétköznapok a felíratok témájaként jelentek meg.

Az istenvilág különállása nyilvánvalóvá vált Míg aktuális céljaiknak megfe
lelően szabadon kezelték a mitikus hagyományokat már nem volt elképzelhető, 
hogy a kortársak közül valaki is akár a héroszként tiszteltek közé juthasson. Az 
Assmann által értelmezett tudásevolúció: a dicső mitikus múlt és a jelen valósá
gának megkülönböztetése valóban végbement Lényege és eredménye azonban 
nem egyszerűen a tradíciók sokszínűségének belátása vo lt nem maga a mítosz 
hitele vált kérdésessé, hanem a mítosz kezelése, elérhetősége. A kommunikatív 
tradíciók és a mitikus világ a korábbinál sokkal élesebben váltak szét. Ez a szem
beállítás azonban nem a mitikus hagyomány kétségbe vonásához, hanem a hét
köznapi dolgokról alkotott vélekedések körétől való különállásának felismerésé
hez vezetett Ez megmagyarázza azt a látszólagos ellentmondást is, hogy míg 
a mitikus történetek mindenki számára közismertek és tetszés szerint emleget- 
hetők voltak, például a homérosi szöveg rangja töretlen marad.

Az első, bizonytalan próbálkozásoktól a Kr.e. VI. századig tekintettük át az 
attikai írásbeliség fennmaradt feliratos emlékeit Az elemzésük során levont kö
vetkeztetések ezúttal tágabb keretek között is értelmezhetőnek bizonyultak. 
Összefoglalóan úgy fogalmaznék, hogy a mitikus és a valóságos világ szétválá
sának eredményeképp a hétköznapi valóság változó értékvilága elfogadottá vált, 
és kénytelenek voltak az .emberi véleményekkel’ törődni. Ha tehát a továbbélő 
mitikus egyértelműséget képviselő, közkeletű fogalmakra rákérdező Sókratés szá
mára az .emberi vélemények’ világában az igazság m ár nem volt megtalálható, 
úgy ebben az írásbeliség lényeges, ha nem is kizárólagos szerepet játszott

(1992)
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Zsuzsanna Várhelyi; The Greeks and Their Early Literacy

Analysing all surviving Attic inscriptions from the 8 th to the 6 th c. BC in this 
essay efforts are made to compare the evidence of epigrapbical data to generál 
literacy theories, usually based on the evidence of early literalure. Inscriptions 
show quite a differentiated picture of the early usage of writing.

The earliest surviving inscriptions, i.e. those containing abecedaries, owners’ 
names and dedications, alrcady show us individuals, whose aim is to become 
recognized in their own community. Contrary to speech, writing cannot be 
changed once it is pút down, and it is alsó to survive longer than thaL That is 
why they tűm to the traditionally valuablc and well-known sphere of their 
community, which is the world of gods, semi-gods and heroes. Besides, the usual 
way of getting to know inscriptions, which is reading them out, resembles the 
situation in which this world of gods and heroes is present, that of the epic 
performances.

The ambitious individuals try to get intő their world through the various 
inscriptions, nőt only afiter death, bút alsó in their lives. However, their aim 
cannot be fulfillcd in this way, they have to realize that as neither the inscriptions 
of their fathers’ names preserved their memories in the mythical sphere, nor their 
names will be mentioned together with those gods and heroes. As this world 
tums out to be closed fór them, they tűm to their everyday reality in rather 
clumsy inscriptions. Obviously, the value of this reality is contrasted to that of 
the mythical world: so this evő- changing world of the common mén creates nőt 
only a new style o f writing, bút alsó a new way of thinking. In this new way a 
new kind of knowledge becomes possible. This is the process that conducts to 
and characterizes the evolution of knowledge which de tincs both Greek thinking 
and writing.
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