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Bíró Krisztián 

A szó megszáll, az írás 
elragad
Hozzászólás az elsődleges szóbeliség-
ből az interiorizált írásbeliségbe való 
átmenet kérdésköréhez.

Vázlat1

Milman Parry kutatásainak és az eredményeit to-
vábbgondoló követőinek köszönhetően ma már 
több mint fél évszázada tudható,2 hogy a homéro-
szi eposzok nem egy egyszeri költőfenomén zseni-
alitásának köszönhetően, hanem egy elsődlegesen 
szóbeli – vagyis az írásbeliség által nem érintett – 
kultúra keretfeltételei között, rapszódoszok szájha-
gyományaként jöttek létre. „Erre a következtetésre 
– írja Eric A. Havelock – eredetileg a stílusjegyek, 
különösen a költeményt [az Iliászt és az Odüssze-
iát – B. K.] felépítő formulák vizsgálata vezetett. A 
következtetést alátámasztotta az orális költészetet 
művelő énekmondók által alkalmazott technikák e 
stílusjegyekkel való összevetése, amelyre ott nyílt 
lehetőség, ahol ma is3 megtalálhatók és megfigyel-
hetők ilyen énekmondók, vagyis leginkább a Bal-
kán-félszigeten.”4

A homéroszi eposzok tehát formulákra épülő 
orális költemények. A formulák pedig olyan kife-
jezések és fordulatok, amelyek többé-kevésbé szó 
szerint ismétlődnek nemcsak ezekben a költemé-
nyekben, hanem általában az elsődlegesen szóbeli 
kultúrák minden nyelvi alkotásában is.5 Az ókori 
görög hősköltemények formuláris jellegzetességei 
legjobban az e hősköltemények hexameteres vers-
sorainak szerkezetével magyarázhatók, amely a rö-
vid és hosszú szótagok meghatározott rend szerint 
– daktilusok és spondeusok formájában – történő 
ismétlődésének előírásával megszabja, hogy adott 
helyen az előadásban – az előadás szövegében6 – mi-
lyen szavak, szóalakok fordulhatnak elő. Ami azt je-
lenti, hogy a szóban költő rapszódosz például „a jel-
zők hatalmas repertoárját ismerte, s e repertoár volt 
annyira változatos, hogy találhasson benne jelzőt az 
összes lehetséges metrikai követelmény kielégítésé-
re, mely az alkotás folyamata során felmerülhet.”7 Az 
eposzok formulái ugyanígy a hexameter támasztotta 
követelményeknek tettek eleget, és egyfajta mnemo-
technikai eszközként azt a célt szolgálták, hogy fel-
használásukkal az énekmondó képes legyen időről 
időre újra meg újra – de a formulák felcserélhetősé-
géből adódóan sohasem pontosan ugyanúgy! – elő-
adni az Iliász és az Odüsszeia egyes részleteit anélkül, 
hogy maga a cselekmény (vagy a költemény hangne-
me) megváltozna.8

1 Az itt következő dolgozat nem annyira a választott téma 
kimerítő és átfogó tárgyalásaként, mint inkább egy 
esetleges jövőbeli kutatási program hipotéziseinek át-
tekintéseként olvasandó. Kritikai megállapításai tehát 
akkor is kérdésként értendők, ha kijelentő módban 
írattak.

2 Milman Parry munkássága ugyan a múlt század ’20-as 
és ’30-as éveire datálódik, az eredményeit kiterjesztő 
és/vagy továbbgondoló kutatók (pl. Albert B. Lord, 
Eric A. Havelock, Walter J. Ong, Jack Goody és Ian 
Watt) legfontosabb művei azonban csak a ’50-es évek 
végétől kezdve jelentek meg.

3 Havelock The Greek Concept of Justice. From its Shadow 
in Homer to its Substance in Plato című könyve kiadásá-
nak jelenéről (1978) van szó.

4 Havelock, Eric A.: A görög igazságosság-fogalom. Ho-
méroszi árnyvonalaitól a platóni főszerepéig. Ford. Bog-
nár Gergely. In: Szóbeliség és írásbeliség. A kommuni-
kációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. 
Szerk. Nyíri Kristóf, Szécsi Gábor. Áron Kiadó, Bp., 
1998. 59. p.

5 A formulák e „laza” definíciójának forrása: Ong, Walter 
J.: Szóbeliség és írásbeliség. A szó technologizálása. Ford. 
Kozák Dániel. Alkalmazott Kommunikációtudomá-
nyi Intézet–Gondolat Kiadó, Bp., 2010. 30. p.

6 A „szöveg” az írásbeliséghez tartozó fogalom, itt azon-
ban segítheti a tárgyaltak könnyebb megértését.

7 Ong: I.m. 26. p.
8 Uo. 57. p.
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A homéroszi költészet elbeszélésmódja tehát 
akusztikai jellegzetességekre épül, az olyan médiate-
oretikusok pedig, mint pl. Marshall McLuhan vagy 
Walter J. Ong, ebből – mármint általános akusztikai 
jellegzetességekből – kiindulva alkották meg azokat 
az elméleteiket, amelyekkel az elsődlegesen szóbeli 
és az írást interiorizált kultúrák gondolkodásmódja 
közti markáns különbséget, más szóval az analitikus 
gondolkodás megjelenését magyarázták. Mindket-
ten külön kiemelték azonban, hogy e történelmi 
jelentőségű változás nem önmagában az írás, ha-
nem kifejezetten az alfabetikus írás, a fonetikus ábé-
cé feltalálásának köszönhetően ment végbe, mert 
egyedül ez az írásfajta különbözteti meg a szemet 
és a fület.9 McLuhan úgy fogalmaz, hogy a betűírás 
feltalálása előtt „a társadalmak legfőbb érzékelő és 
közösségi tájékozódást segítő szerve a fül volt,”10 „az 
emberiség akusztikus térben élt: határtalanul, irány 
és horizont nélkül.”11 Az alfabetikus írás használata 
azonban „nagyban hozzájárult annak a szokásnak a 
kialakulásához, hogy a környezetet vizuális és térbe-
li viszonyrendszerben észleljük,”12 mivel a fonetikus 
ábécé, mely a hangot vizuális jellé fordította le, „szét-
töredezett, fragmentált darabkák építménye, [mely] 
darabkáknak önmagukban semmiféle szemantikai 
jelentésük nincs, ahhoz még előre meghatározott 
módon, gyöngysorszerűen össze is kell fűzni őket.”13  
Mindez meglehetősen talányos önmagában, Ong 
azonban talán segíthet megérteni McLuhan szavai-
nak a lényegét. „A látás – írja Szóbeliség és írásbeli-
ség című könyvében Ong – elkülönít, a hang egye-
sít. […] A látás, mint Merleau Ponty megfigyelte, 
mindig részekre bont. A látvány mindig egy adott 
irányból éri a befogadóját: hogy egy szoba vagy 
természeti látkép minden részletét megfigyeljem, 
tekintetemet folyamatosan egyik részletről a másik-
ra kell irányítanom. Amikor azonban hallok, akkor 
egyszerre minden irányból befogadom a hangokat: 
origója vagyok a hallás révén érzékelhető világnak, 
mely körbevesz, és bizonyos értelemben az érzéke-
lés, sőt a létezés középpontjának tesz meg engem.”14

McLuhan legfontosabb felismeréseinek egyike, 
hogy egy új technológia (avagy médium) megje-
lenése szükségszerűen felborítja az érzékeink közt 
fennálló arányokat azáltal, hogy kiterjeszti az em-

ber valamely testi vagy szellemi képességét.15 Innen 
nézve a füllel és a szemmel kapcsolatban idézett 
megfigyelések azt jelentik, hogy a betűírással a látás 
váltja fel a hallás dominanciáját, aminek következ-
tében az érzékelésben a részekre bontó elkülöní-
tés erősödik fel. Ha azonban a látás működéséből 
a figyelemirányítás elemi mozzanatát emeljük ki 
– mint azt egyébként maga Ong is megtette a fent 
idézett részletben –, joggal merülhet fel a kérdés, 
hogy e mozzanat nem figyelhető-e meg más érzé-
kek, így pl. a hallás működésében is. Mert a figye-
lemirányítás szükségszerűen egy előtér-háttér vi-
szonyrendszerben történik, amelyben a megfigyelt 
részlet előtérbe, míg a többi háttérbe kerül. Már-
pedig létfontosságú, hogy a hangészlelés hasonló 
viszonyrendszerben történjék, ami azt jelenti, hogy 
az ember képes legyen a figyelmét egy adott forrás-
ból érkező hangra (vagy hangokra) irányítani, más 
szóval elkülöníteni azt (vagy azokat) az őfelé áram-
ló hangáradat egészétől.16

Mindebből az következik, hogy – ha az érzéke-
ink közt fennálló arányoknak a látás javára történő 
felborulása nem is zárható ki teljes mértékben az 

9  Pl. McLuhan, Marshall: A Gutenberg-galaxis. A tipog-
ráfiai ember létrejötte. Ford. Kristó Nagy István. Tre-
zor Kiadó, Bp., 2001. 40. p.

10 McLuhan, Marshall – Fiore, Quentin: Médiamasz-
százs. Egy rakás hatás. Ford. Kiss Barnabás. Typotex 
Kiadó, Bp., 2012. 44. p.

11 Uo. 48. p.
12 Uo. 44. p.
13 Uo.
14 Ong: I.m. 67. p.
15 Pl. McLuhan: A Gutenberg… 37–38. pp. Uő: Média-

masszázs… 26. p.
16 A figyelemirányítás a kognitív tudományok, így pl. a 

kognitív nyelvészet egyik kulcsfogalma. A dolgozat bi-
zonyos részleteit ennek a relatíve új nyelvészeti irány-
zatnak az eredményei inspirálták. Terjedelmi okokból 
azonban még a relevánsabb helyeken sincs itt lehető-
ség a nyelvészet kognitív megközelítéséből származó 
tapasztalatok beemelésére a tárgyalásba. (A kognitív 
nyelvészetről általában: Tolcsvai Nagy Gábor: Beve-
zetés a kognitív nyelvészetbe. Osiris Kiadó, Bp., 2013.)
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konnektív, az individuumokat közösséggé kovácso-
ló struktúrájában végbemenő döntő változásokra 
irányul,19 és e struktúrák három lehetséges szervező-
dési formáját állapítja meg: a rituális koherenciára, 
a textuális koherenciára és a hüpolépsziszre épülőt. 
Az elsődlegesen szóbeli kultúrák konnektív struktú-
rája rituális koherenciára épül, ami azt jelenti, hogy 
a közösség tagjainak identitását – ily módon pedig 
magának a közösségnek az összetartozását – az em-
lített tárgyiasult tudáskomplexumok rituális körül-
mények közt történő ismétlése biztosítja. A rituális 
koherencia tehát egy kiszabott rend viszonylag mó-
dosítatlan reprodukálásán alapszik, ami kizárja a[z 
új értelmezéseket eredményező – B. K.] variációt.20

A textuális koherencia a tudást jelentő hagyomá-
nyok írásba – elsősorban betűírásba! – foglalásával 
és kánonalkotó szelektálásával váltja fel a rituális 
koherenciát, innentől kezdve pedig a konnektív 
struktúra kötőereje már nem az ismétlés, hanem a 
megjelenítés, más szóval az írásba foglalt és kanoni-
zált hagyományok értelmezése.21 A kánon a tradíció 

analitikus gondolkodás megjelenését elősegítő té-
nyezők közül – más kontextusban érdemes keresni 
a magyarázatot az interiorizált írásbeliség szubver-
zív, az emberi tudatot átformáló erejére. Ugyanerre 
a következtetésre jutott A kulturális emlékezet című 
könyvében Jan Assmann is, aki szerint a médiatech-
nológiai változások egyedüli hangsúlyozása „mo-
nokauzálisan a közvetítőcsatornák determinizmu-
sára szűkíti” az emberi kultúrák történetében meg-
figyelhető folyamatokat.17 Assmann a kultúrát olyan 
identitásbiztosító tudáskomplexumnak tekinti, mely 
szimbolikus formákban, többek közt mítoszokban 
és hőskölteményekben tárgyiasul.18 Kérdésfeltevése 
pedig az általa vizsgált ókori társadalmak összetett 

17 Assmann, Jan: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés 
és politikai identitás a korai magaskultúrákban. Ford. 
Hidas Zoltán. Atlantisz Kiadó, Bp., 2013. 24–25. pp.

18 Uo. 91. p.
19 Uo. 17, 24. pp.
20 Uo. 91–92, 99. pp.
21 Uo. 18, 93. pp.
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tartalmilag legnagyobb fokú kötelező erővel, forma-
ilag pedig a legnagyobb mérvű rögzítettséggel bíró 
formája, melyhez tilos hozzátenni bármit is, elvenni 
belőle vagy változtatni rajta.22 „A kánont ezért – írja 
Assmann – a kollektív identitás megalapozásának és 
állandósításának princípumaként határozzuk meg. 
A kollektív identitás egyúttal az egyéni identitásnak 
is az alapja.”23

Ha az ismétlésen alapuló rituális koherencia 
kizárta a variációt, úgy az értelmezésen alapuló 
textuális koherenciának értelemszerűen ösztönöz-
nie kell azt. Az izraelita vallásalapítással létrejövő 
kultúra azonban, amelyet Assmann hoz fel erre 
példaként, ugyanúgy kérdéseket vet fel a variá-
ciók lehetőségével kapcsolatban, mint bármely 
monoteista vallás. A kánon ugyanis nemcsak az 
alapszövegekben rögzített hagyományokat, ha-
nem azok értelmezési lehetőségeit, az értelmezés 
dogmatikus kereteit is rögzíti.24 Ami igazából ma-
gától értetődőnek tűnik, elvégre a szövegek szabad 
értelmezésének lehetőségével a kánon alkalmat-
lanná válna arra, hogy betöltse az egyéni és közös-
ségi identitást biztosító szerepét. Ebből kiindulva 
azonban felmerülhet a kérdés, hogy a kánont ér-
telmező tevékenység nem inkább magyarázó tevé-
kenységként, egy már megállapított igazság25 új-
bóli és megkérdőjelezhetetlen felelevenítéseként 
értendő-e.26 Mert aki a dogmatikus keretektől el-
térve értelmezi a kánont, az a különvéleményével 
megkérdőjelezi a kanonizált igazság érvényessé-
gét,27 és így szükségszerűen kikerül – de nem fel-
tétlenül zárattatik ki! – az adott közösség köteléké-
ből. A vallás ekkor egyéni hitélménnyé alakul, ám 
egyben táptalaja is lehet újabb vallási közösségek, 
egyházak létrejöttének.

Ilyen értelemben véve tehát a textuális kohe-
renciára épülő kultúrák ugyanúgy egy bizonyos 
rend fenntartására irányuló ismétlést követelnek 
meg, mint a rituális koherenciára épülők.28 Ami na-
gyon jól kiemeli, hogy a betűírás feltalálásával, el-
sajátításával és társadalmi életbe emelésével megje-
lennek ugyan olyan kultúrák, amelyek teljes joggal 
nevezhetők írásosnak,29 az analitikus gondolkodás 
ezzel egyidejű kialakulása azonban nem következik 
be szükségszerűen. Ahhoz az írott szövegbe foglalt 

hagyománynak még ki is kell szakadnia abból a 
közvetlen társadalmi interakcióból, amely kanoni-
kus kontroll alatt tartja az értelmezés tevékenysé-
gét. Assmann szerint részben ezért is különleges az 
ókori görög írásos kultúra, melyet a „hüpolépszisz” 
fogalma után hüpoléptikusnak nevez. A kifejezés 
többek közt retorikai kontextusban is előfordul, 
ahol a szónoknak az előtte szólóhoz való kapcso-
lódást jelenti.30 „Amiről viszont mi beszélünk – írja 
Assmann –, az a »hüpoléptikus horizont kitágítá-
sa« a személyes érintkezés határain túlra, az inter-
akciót nélkülöző kommunikáció terébe. A viszo-
nyok olyan terének kialakításáról van szó, amelyen 
belül »az előttem szóló által mondottak« akár 
kétezer éve is elhangozhattak.”31 A hüpoléptikus 
horizont kitágításával „a kulturális koherencia és 

22 Uo. 105. p.
23 Uo. 129. p.
24 Uo. 96. p.
25 „Adott szöveggyűjteményt az a döntés avat kánonná, 

hogy a benne rögzített kijelentések végső, meghalad-
hatatlan és változtathatatlan igazságnak tartandók.” 
(Uo. 286. p.)

26 „A kánon viszonyt létesít Én-azonosság és kollektív 
identitás között; a társadalom egészét reprezentálja, 
ráadásul valamilyen értelmezési rendszert és értékren-
det is megjelenít, amelyek megvallásával az egyén beta-
golódik az adott társadalomba, és egyéni identitását 
annak tagjaként építi fel.” (Uo. 129. p.) (Kiemelés 
tőlem. B. K.)

27 Nem azt, hogy van-e létjogosultsága egy kanonizált 
igazságnak, hanem hogy a megfelelő igazság lett-e ka-
nonizálva.

28 A tárgyalásban ismertetettek által keltett látszat elle-
nére egyébként Assmann nem végletekben gondol-
kodik, kiemeli ugyanis, hogy a rituális és a textuális 
koherenciában is egyaránt megfigyelhető mind az is-
métlés, mind a megjelenítés. A rituálisból a textuális 
koherenciába való átmenettel kapcsolatban azt tekinti 
döntőnek, hogy az ismétlésről a megjelenítésre kerül 
át a hangsúly. (Uo. 17–18. pp.)

29 Vö. Uo. 264–265. pp.
30 Uo. 282. p.
31 Uo. 282–283. pp.
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telen. Nincs arra mód, hogy a megnyilatkozást kiik-
tassuk a diskurzusból. Az írás és a nyomtatás csak 
feltartóztatja a diskurzust, amely az olvasóval vissza-
tér.”34 Az olvasás által visszatérő diskurzus azonban 
mindig dinamikusabban kötődik a jelenhez, mint 
a múlthoz, mivel a szövegben rögzített diskurzus 
szükségszerűen kontextusfüggetlen, ám az olvasás 
kontextusba helyezi.35

A szöveg kontextusfüggetlensége azt jelenti, 
hogy írásban történő rögzítésével a hangzó szó 
nemcsak verbális kontextusát veszíti el,36 hanem 
annak az egzisztenciális szituációnak a teljességét 
is, amelyre befolyással van.37 Ennek következtében 
pontosan azok a szemantikai tényezők maradnak ki 
a szövegből, amelyek egy elsődlegesen szóbeli kul-
túrában egy szónak és jelentésének közvetlenségét 
eredményezik. Mert a szóbeliségben – írja Jack 
Goody és Ian Watt – „a szavak jelentését az egy-
mást követő, hanglejtéssel és gesztusokkal kísért 
konkrét szituációk erősítik meg, és e szituációk 
együttese határozza meg a szó sajátos denotációját 
és elfogadott konnotatív használatait is. Természe-
tesen ez a fajta közvetlen szemantikai megerősítés 
kumulatív folyamatként működik. Ebből követ-
kezően a jel-jelentett kapcsolatok totalitását egy 
kizárólag szóbeli társadalomban az egyén közvet-
lenebbül tapasztalja meg, és így mélyebben szoci-
alizálódik.”38

A közvetlen szemantikai megerősítés kumula-
tív jellege jól megfigyelhető a homéroszi görögség 
esetében. Ong szerint a korabeli közönség kifeje-
zetten értékelte a kliséket, mert „nemcsak a költők 
fejezték ki gondolataikat formulák segítségével, 
hanem a görög noétikus világ (gondolatvilág) ál-
talában véve is ezen az elven működött. A szóbeli 
kultúrában a megszerzett információt folytonosan 
ismételgetni kellett, máskülönben elveszett vol-
na: a rögzült, formuláris gondolatminták nélkü-
lözhetetlenek voltak a bölcsesség eléréshez és az 
adminisztráció hatékonnyá tételéhez.”39 Assmann 
leírása alapján azonban azt lehet mondani, hogy 
a megszerzett tudást közvetítő formulák ismétel-
getése nem egyszerűen az információőrzés tech-
nikája volt, hanem az identitás biztosítéka is. Ami 
azt jelenti, hogy a homéroszi hősköltemények 

kontinuitás új alakja támad: a múlt szövegeire való 
hivatkozás, ellenőrzött variáció [értsd: az előzete-
sen írásban rögzített ismeretekhez eltérő módokon 
történő visszakapcsolás lehetőségének – B. K.] for-
májában.”32

Minden jel arra mutat tehát, hogy az alfabetikus 
írás elsősorban hüpoléptikus kulturális formációk 
létrejöttekor lehetett képes kifejteni az emberi tu-
datot átformáló erejét.33 Ong egy tanulmánya arról 
árulkodik, hogy már ő maga is hasonló következte-
tésre juthatott volna. Mint írja, „egy megnyilatkozás 
írásba foglalására vagy kinyomtatására könnyű úgy 
tekinteni, mint a diskurzusból történő kiiktatására. 
Az írás és a nyomtatás azonban erre tökéletesen kép-

32 Uo. 280. p.
33 A textuális koherenciát létrehozó kanonizáció bizo-

nyos értelemben talán hüpoléptikus időszaknak te-
kinthető, a folyamat azonban rövidre zárja ezt.

34 „Putting utterance into writing or print can easily 
be thought of as removing it from discourse. This is 
precisely what putting utterance into writing or print 
cannot do. There is no way to remove utterance from 
discourse. Writing and/or print only delays the dis-
course, which the reader resumes.” (Ong, Walter J.: 
Before Textuality. Orality and Interpretation. In: Oral 
Tradition, 1988/3. 264. p.)

35 „Textualized discourse, as has often been pointed out, 
is of itself context-free, but reading it gives it context, 
always related dynamically to the present even more 
than to the past.” (Uo. 265. p.)

36 „Egy szövegben még a szavak összes fonetikai jellem-
zője sem adható vissza. Hangzó beszédben egy-egy 
szót szükségképpen valamilyen intonációval, hangma-
gasságon és hangsúllyal kell kiejtenem: élénken, lelke-
sen, csöndesen, felindultan, rezignáltan vagy máskép-
pen. Lehetetlen intonáció nélkül kimondani egy szót.” 
(Ong: Szóbeliség… 92. p.)

37 Uo. 64. p.
38 Goody, Jack – Watt, Ian: Az írásbeliség következmé-

nyei. Ford. Turi László. In: Szóbeliség és írásbeliség. 
A kommunikációs technológiák története Homérosztól 
Heideggerig. Szerk. Nyíri Kristóf, Szécsi Gábor. Áron 
Kiadó, Bp., 1998. 59. p.

39 Ong: Szóbeliség… 28. p.
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szóbeliségben élő hallgatói egy olyan kultúrában 
éltek, amely kultúra jelentéseinek hálóját40 e hős-
költemények szőtték, megbonthatatlan szemanti-
kai „kötéseket” hozva létre. Homéroszt a források 
egy része göröghon tanítómesterének is tekinti,41 
mert „az eposzok történetét úgy mondja el, hogy 
közben gyakorlati információk tömegére tér ki: be-
szél a nomos-ról és az ethos-ról, az életmódról és 
a helyénvaló viselkedésről, amely megfelel annak a 
társadalomnak, amelyhez a költemények szólnak, 
és amely vezérfonalául szolgáltak.”42

Az alfabetikus írásbeliségbe való átmenettel és 
a hagyományt közvetítő elbeszélések írott szöveg-
ben történő rögzítésével azonban egy olyan kultu-
rális környezet alakul ki, melyben szükségtelenné 
válik ezeknek az elbeszéléseknek (és értelmezésük-
nek) a személyes, közösségi interakcióban végzett 
ismétlése. Ily módon fellazul e kultúra jelentései-
nek hálója, mivel a hagyományban rögzített tudás 
értelmét többé nem olyan szituációk közvetítik, 
amelyekben a szavak egy közvetlen szemantikai 
megerősítés kumulatív folyamatában nyerik el 
jelentésüket.43 A jelentések hálójának fellazulásá-
val pedig az addig megbonthatatlan szemantikai 
„kötések” is fellazulnak, megbonthatóvá válnak.44  
Ha pedig megbontatnak, újraszervezhetőkké, sőt 
bizonyos mértékben szükségszerűen újraszerve-
zendővé.45 Újraszervezendővé, elvégre egy stabil 
identitás megteremtése a tét. A folyamat azonban 
kizárólagos érvényű kontroll hiányában megy vég-
be, aminek következtében a jelentések hálója sza-
badon, az egyéni tapasztalatoknak megfelelően – 
azokat figyelembe véve, elemezve – szőhető újra.46  
Az írástudó ember tehát egy hüpoléptikus világba 
csöppen, ahol a szövegben rögzített hagyomány és 
a mindenkori jelen „rendje” már nem feltétlenül 
fedi egymást, és az előbbi jelentése és jelentősé-
ge – avagy a visszatérő diskurzus – már inkább az 
utóbbi kontextusában válik értelmezhetővé. Mind-
ez persze azzal a következménnyel jár, amelyet 
McLuhan – jóllehet a fonetikus ábécének a látást 
domináns érzékké tevő hatásával magyarázva – az 
ember törzs nélkülivé válásának nevezett.47 A jelen-
tések hálójának egyéni – de sohasem elszigetelten 
történő, másoktól érintetlen és másokat érintetle-

nül hagyó! – újraszövése ugyanis elkerülhetetlenül 
a közösség fragmentálódásával jár. McLuhan stílu-
sát idézve tehát akár úgy is össze lehetne foglalni 
az elsődleges szóbeliségből az interiorizált írásbe-
liségbe való átmenetet, hogy amíg a kimondott szó 
megszállta – s így egységbe kovácsolta – az embe-
reket, addig az írás elragadta őket egymástól.

Ha az analitikus gondolkodás kialakulásának itt 
tárgyalt – talán nem teljesen új, ám a témáról érte-
kező legfontosabb szakirodalmakban alig részlete-
zett – megközelítése helytálló, úgy olyan kulturális 
jelenségek is érthetővé válnak, mint pl. az olyan 
könyvek és filmek hangos közönségsikere, melyek 
egyáltalán nem kínálnak többet a bevett kliséknél. 
Az ilyen művek eleve a lehető legszélesebb közönsé-
get megcélozva készülnek, ami egyfajta körkörössé-
get eredményez: olyan könyvek és filmek kerülnek 
forgalomba és válnak sikeressé, melyek az olvasó-
kat és a nézőket igazolják vissza, s ezért újabb ilyen 
könyvek és filmek kerülnek forgalomba – és válnak 

40 Clifford Geertz után szabadon.
41 Havelock: I.m. 60. p.
42 Uo. 69. p.
43 Nem arról van szó, hogy a megismerésből egyszer s 

mindenkorra kiszorul ez a folyamat, mert pl. a legalap-
vetőbb szókincs elsajátítása nem történhet más kö-
rülmények között. Azt, hogy mi az „alma”, senki sem 
szótárból tanulja meg. (Kivéve, ha az illető olyan táján 
él a világnak, ahol az alma nehezen hozzáférhető, eg-
zotikus gyümölcsnek számít.) Míg azt, hogy mit jelent 
a „determinizmus”, már nagy valószínűséggel igen. 
(Akármelyik táján is él a világnak.)

44 A szemantikai „kötések” fellazulása inkább e „kötések” 
megkérdőjelezésének lehetőségét jelenti, nem pedig 
szükségszerű megkérdőjelezését.

45 Vagyis az interiorizált írásbeliséggel nem egyszerűen a 
memória szabadul fel – mint azt Havelock (I.m. 71. 
p.) és Ong (Szóbeliség… 28. p.) állítja –, hanem maga 
az emberi tudat.

46 Az újraszőtt jelentések hálója pedig adott esetben akár 
ismét újraszőhető, mert rituális ismétlés vagy kanoni-
kus kontroll hiányában a szemantikai „kötések” lazák 
és megbonthatók maradnak.

47 Pl. McLuhan: A Gutenberg… 35, 40. pp.
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sikeressé.48 A jelenség kritikusai ilyenkor általában 
a könyvek és a filmek előállítóit és forgalmazóit át-
kozzák, és látványosan megfeledkeznek arról, hogy 
a piaci működés alapja, melyhez a könyv- és film-
forgalmazás igazodik, a szükségletek jövedelmező 
kielégítése. Ha tehát a könyv- és filmforgalmazás 
legjövedelmezőbb szegmensét a kliséket halmozó 
művek alkotják, úgy azt a kérdést kell feltenni, hogy 
miért erre van a legnagyobb kereslet.

48 A leírás itt szándékosan egyszerűsíti le a valóságban 
ennél bonyolultabb folyamatokat, mert inkább egy 
tendenciára kíván rámutatni.

A többség leggyakoribb válasza, hogy ezeket 
érti – és mert érti, élvezi –, a kritikát foglalkoztató 
és izgalomba hozó alkotásokkal azonban egysze-
rűen nem tud mit kezdeni. Ha pedig elfogadjuk, 
hogy ez így nincs rendjén – ami nem egyenlő an-
nak kívánásával, hogy mindenki legyen hozzáértő 
irodalom- és filmkritikus! –, akkor e válaszból azt 
kell kiolvasni, amire rávilágít: hogy a közoktatás 
ma nem képes megfelelni azon világ elvárásainak, 
amely minden eddiginél jobban megkövetelné az 
egyéntől az analitikus gondolkodás, avagy a min-
denkori „rend” helyénvalóságára való rákérdezés 
képességét. 


