
1	 La	ka	tos	esszé	je	szá	mot	te	vő	sze	re	pet	ját	szott	je	len	be	ve	ze	tés	író	já	nak	an	nak	ide	jén	be	kö	vet	ke	zett		kom
mu	ni	ká	ció	fi	lo	zó	fi	ai	for	du	la	tá	ban.

2	 Szűcs	Je	nő	ta	nul	má	nya	ko	ráb	ban	a	Tör té nel mi Szem le 1981/3as	szá	má	ban	je	lent	meg;	ere	de	ti	leg	a	Bibó 
emlékkönyv	be	író	dott.	Ez	utób	bi	gyűj	te	mény	má	sutt	is	tar	tal	maz	uta	lást	a	Haj	nal–Bibó	kap	cso	lat	ra,	így	
a	Ben	ce	György	és	Kis	Já	nos	ál	tal	írt	esszé	ben	(Ben	ce	és	Kis	1991,	I:	388).	Az	Em lék könyv sok	szo	ro	sí
tá	sá	nak	ere	de	ti	éve:	1979.
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A	Rep li ka Erovata	mos	ta	ni	és	né	hány	kö	vet	ke
ző	szá	má	ban	ré	geb	bi	ma	gyar	szer	zők	írá	sa	i
nak	 köz	lé	sé	reúj	ra	köz	lé	sé	re	 vál	lal	ko	zik.	
Olyan	 szer	zők	ről	 van	 szó,	 akik	 a	 szá	zad
előn,	il	let	ve	a	szá	zad	el	ső	har	ma	dá	banfe	lé
ben	 al	kot	va	 a	 ma	 vi	lág	szer	te	 oly	 ele	ven	
kom	mu	ni	ká	ció	fi	lo	zó	fi	ai	 meg	kö	ze	lí	tés	
ma	gyar	or	szá	gi	 elő	fu	tá	ra	i	nak	 te	kint	he	tők.	
El	ső	ként	 azt	 az	 –	 eled	dig	 pub	li	ká	lat	lan	 –	
szö	ve	get	ad	juk	köz	re,	ame	lyet	Haj	nal	Ist	ván	
ere	de	ti	leg	 mint	egy	 kom	mu	ni	ká	ció	el	mé	le	ti	
be	ve	ze	tő	ül	 szánt	 Az új kor tör té ne te cí	mű,	
1936ban	meg	je	lent	mun	ká	jához.

 Haj	nal	a	kom mu ni ká ció tör té ne tét a	tör
té	nel	mi	 fo	lya	mat	 lé	nye	gi	 di	men	zi	ó	já	nak	
lát	ja.	A	 szó	be	li	ség	ről	 az	 írás	be	li	ség	re	 va	ló	
át	té	rést	 –	 a	 gö	rö	gök	nél,	 majd	 az	 eu	ró	pai	 kö	 
zép	kor	ban	 –	 szo	ci	o	ló	gi	a	i	lag	 és	 is	me	ret	fi	lo
zó	fi	a	i	lag	dön	tő	vál	to	zás	ként	fog	ja	föl,	a	tra	
di	cio	nalitásról	 a	 ra	ci	o	na	li	tás	ra	 tör	té	nő	 át	
me	net	ként,	 mi	köz	ben	 a	mai kor ki	tel	je	se

dett	írás	be	li	ség	ében	meg	pil	lant	ja	egy	le	het	sé	ges	új	szó	be	li	ség	ki	in	du	ló	pont	ját.	Va	gyis	Haj	nal	
két	ség	kí	vül	 elő	le	ge	zi	 azt	 a	 nyu	ga	ton	 a	 hat	va	nas	 évek	 óta	 ki	bon	ta	ko	zó,	mos	ta	ná	ra	már	
igen	csak	be	fo	lyá	sos	esz	mei	áram	la	tot,	amely	az	eu	ró	pai	szel	le	met	mint	egy	az	al	fa	be	ti	kus	
írás	va	rázs	la	ta	alatt	ál	ló	ként	ér	tel	me	zi,	s	a	szó	be	li	sé	get	ép	pen	ség	gel	poszt	mo	dern	al	ter	na
tí	va	ként	vil	lant	ja	föl.	Elő	le	ge	zi	a	mon	dott	áram	la	tot,	sőt:	egyik	for	rá	sá	ul	is	szol	gál	an	nak.

Az	 1956	 jú	ni	u	sá	ban	 el	hunyt	Haj	nal	 Ist	ván	 1930tól	 1950ig	 volt	 a	 bu	da	pes	ti	 böl
csész	kar	 pro	fesszo	ra,	 1944	 és	 1947	 kö	zött	 dé	kán	ja;	 1927től	 az	Aka	dé	mia	 le	ve	le	ző,	
1939től	ren	des	tag	ja.	Ám	va	ló	di	ta	nít	vá	nyi	kö	re	nem	ala	kult	ki;	a	hú	szas	évek	től	kezd
ve	pub	li	kált	írás	tör	té	ne	ti,	egye	te	mes	tör	té	ne	ti	és	tech	ni	ka	tör	té	ne	ti	mun	kái	sem	szé	le	sebb	
nép	sze	rű	ség	re	 nem	 tet	tek	 szert,	 sem	 nagyobb	 szak	mai	 vissz	han	got	 nem	 vál	tot	tak	 ki.	
1942ben	Er	dei	Fe	renc	ki	vá	ló	elem	ző	ta	nul	mányt	tett	ró	la	köz	zé	(Er	dei	1942),	mely	nek	
nyo	mán	azon	ban	épp	oly	ke	vés	sé	tört	meg	az	élet	mű	vét	öve	ző	ér	dek	te	len	ség,	mint	La	ka
tos	Lász	ló	1982ben	meg	je	lent	ra	gyo	gó	esszé	jét	kö	ve	tő	en	(La	ka	tos	1982).1	Nem	tör	ték	
meg	ezt	az	ér	dek	te	len	sé	get	azok	az	oly	ko	ri	–	Szűcs	Je	nő	nél	pél	dá	ul	ép	pen	ség	gel	hang
sú	lyos	(Szűcs	1983:	16)	–	uta	lá	sok,	ame	lyek	ben	Haj	nal	nak	Bibó Ist vánra	gya	ko	rolt	igen	
te	te	mes	ha	tá	sá	ról	esik	em	lí	tés;2	de	az	a	nagy	sza	bá	sú,	nagy	gond	dal	saj	tó	alá	ren	de	zett	
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3 Spenglert	is	mer	te	ti	Zolnai	Bé	la	„A	lát	ha	tó	nyelv”	cí	mű	cik	ké	ben	(Zolnai	1926),	mely	re	vi	szont,	Speng	ler
re	 utal	va,	Haj	nal	 hi	vat	ko	zik	 „Írás	be	li	ség,	 in	tel	lek	tu	á	lis	 ré	teg	 és	 eu	ró	pai	 fej	lő	dés”	 cí	mű	 ta	nul	má	nyá	ban	
(Haj	nal	1933).	Spengler	ha	tá	sa	Haj	nal	gon	dol	ko	dá	sá	ra	egyéb	ként	is	meg	le	he	tős.	Spengler	mel	lett	pe	dig	a	
né	met	élet	fi	lo	zó	fia	lát	szik	rá	be	fo	lyást	gya	ko	rol	ni:	fő	leg	Dilthey	és	a	Diltheytanítvány	Eduard	Spran	ger.
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Haj	nalvá	lo	ga	tás	sem	(Haj	nal	1993),	me	lyet	a	mai	ma	gyar	tör	té	net	tu	do	mány	de	rék	ha	dá
nak	el	mé	le	ti	igény	te	len	sé	ge	el	len	oly	re	mény	te	le	nül	küz	dő	Glatz	Fe	renc	1993ban	tett	
köz	zé.	Újab	ban	mint	ha	vál	toz	nék	a	hely	zet.	La	ka	tos	Lász	ló	1996ban	meg	je	lent	köny	ve	
(La	ka	tos	1996)	be	széd	té	ma;	ez	év	áp	ri	lis	27én	a	bu	da	pes	ti	Fran	cia	In	té	zet	„Rencontres	
intellectuelles	francohongroises”	cí	mű,	H.	Ba	lázs	Éva	és	Klaniczay	Gá	bor	ál	tal	szer	ve
zett	 be	szél	ge	tés	so	ro	za	ta	 ke	re	té	ben	 Haj	nal	 Ist	ván	 ke	rült	 sor	ra	 –	 a	 be	szél	ge	té	sen	 je	les	
fran	cia	és	brit	tu	dós	is	részt	vett.	

Hogy	Haj	nal	kül	föld	ön	is	is	me	ret	len	vol	na,	azt	tud	ni	il	lik	nem	ál	lít	hat	juk.	Ké	sei	fő	mű
ve,	az	Írás ok ta tás a kö zép ko ri egye te me ken fran	ci	á	ul	je	lent	meg	(Haj	nal	1954),	s	a	szak
iro	da	lom	ban	alap	mun	ka	ként	 tart	ják	 szá	mon.	Ám	 rejt	ve	ma	radt	 az	 a	mély	 és	ki	ter	jedt	
ha	tás,	me	lyet	kom	mu	ni	ká	ció	tör	té	ne	ti	vizs	gá	ló	dá	sa	i	nak	fi	lo	zo	fi	ku	sabb	ered	mé	nyei	gya
ko	rol	tak	a	vo	nat	ko	zó	ku	ta	tá	sok	ra.	Ezen	ered	mé	nyek,	sa	já	tos	együt	te	sük	ben	és	szá	mos	
rész	le	tük	ben,	 alap	ve	tő	en	 ere	de	ti	ek.	 Így	 je	le	sül	 az	 a	 föl	is	me	ré	se,	 hogy	 szó	be	li	ség	 és	
tradicionalitás	kö	zött	funk ci o ná lis össze füg gés áll	fenn.	Vi	lá	gos	ugya	nak	kor,	hogy	Haj
nal	az	írás	hasz	ná	lat	nak	nem	csak	tör	té	ne	tiszo	ci	o	ló	gi	ai,	ha	nem	is	me	ret	fi	lo	zó	fi	ai	je	len	tő
sé	gé	vel	is	tisz	tá	ban	van.	A	men	tá	lis	tár	gyak	pla	tó	ni	s	a	lo	gi	kai	vi	szo	nyok	arisz	to	te	lé	szi	
el	mé	le	te,	ér	zé	kel	te	ti,	alig	ha	füg	get	len	az	írás	hasz	ná	lat	él	mé	nyé	től.

Haj	nal	kom	mu	ni	ká	ció	tör	té	ne	ti	fel	fe	de	zé	sei	alap	ve	tő	en	ere	de	ti	ek	és	előz	mény	nél	kü
li	ek.	Az	írás	ál	tal	le	he	tő	vé	tett	ra	di	ká	li	san	új	me	gis	me	rés	be	li	pers	pek	tí	vák	ra	per	sze	már	
Oswald	Spengler	rá	mu	ta	tott,	és	Haj	nal	1933ban	utal	is	er	re	a	kö	rül	mény	re.3	Ám	ezen	
pers	pek	tí	vák	 ér	tel	me	zé	sé	ben	 Haj	nal	 Spenglernél	 össze	ha	son	lít	ha	tat	la	nul	 messzebb	re	
jut.	Bronisław	Malinowski	 1923as,	 is	mert	 esszé	je	 (Malinowski	 1923)	 rop	pant	 éles	 el	 
mé	jű	en	 vi	lá	gít	 rá	 oralitás	 és	 írás	be	li	ség	 kü	lönb	sé	ge	i	re	 sze	man	ti	kai	 né	ző	pont	ból,	 de	
egyál	ta	lán	nem	fog	lal	ko	zik	az	írás	gon	do	lat	és	kö	zös	ség	szer	ve	ző	funk	ci	ó	i	val.	Milman	
Parry	ta	nul	má	nyai	az	1920as	évek	vé	gén	(lásd	Parry	1971),	út	tö	rő	sze	re	pet	ját	szot	tak	a	
ho	mé	ro	szi	 szö	ve	gek	orá	listra	di	ci	o	ná	lis	vol	tá	nak	 fel	tá	rá	sá	ban,	de	nem	szól	tak,	 ter	mé
sze	te	sen,	 írás	be	li	ség	 és	 ra	ci	o	na	li	tás	 kap	cso	la	tá	ról.	 A	 Durkheimtanítvány	 Maurice	
Halbwachs	 1925ben	 rá	mu	ta	tott	 a	 kol	lek	tív	 em	lé	ke	zet	 tar	tal	ma	i	nak	 fik	tív	 vol	tá	ra	
(Halbwachs	1975	[1925]),	de	nem	tett	kü	lönb	sé	get	szó	be	li	és	 írás	be	li	 rög	zí	tés	kö	zött.	
Így	Haj	nal	1934ben	fran	ci	á	ul	kö	zölt	cik	ke	(Haj	nal	1934)	mél	tán	kelt	he	tett	ér	dek	lő	dést.	
Harold	A.	Innis	The Bias of Communication cí	mű,	1951ben	meg	je	lent	klasszi	kus	mun
ká	já	ban	(Innis	1951),	mely	az	érint	ke	zé	si	tech	ni	kák	tár	sa	da	lom	szer	ve	ző	ha	tá	sát	vizs	gál
ja,	több	ször	is	és	lé	nye	ges	vo	nat	ko	zá	sok	ban	hi	vat	ko	zik	rá.	Már	most	nem	utol	só	sor	ban	
Innis	volt	az,	aki	nek	ha	tá	sa	alatt	Marshall	McLuhan	A Gutenberg-galaxis cí	mű	kor	szak
al	ko	tó	köny	ve	író	dott	(McLuhan	1962),	mely	ben	a	szer	ző	a	szó	be	li	ség,	az	írás	be	li	ség	s	
ki	vált	a	könyv	nyom	ta	tás	és	a	poszt	ti	pog	rá	fia	kog	ni	tív	ha	tá	sa	it	elem	zi.	McLuhan	a	ma 
	ga	ré	szé	ről	is	mé	tel	ten	és	hossza	san	utal	Haj	nal	fran	ci	á	ul	ki	adott	köny	vé	re,	s	je	le	sül	Haj
nal	nak	a	kö	zép	ko	ri	írás	be	li	ség	meg	ha	tá	ro	zó	an	orá	lis	kör	nye	ze	té	vel	kap	cso	la	tos	fej	te	ge
té	se	i	re.	De	utal	er	re	a	könyv	re	Walter	J.	Ong	is,	The Presence of the Word cí	mű	1967es,	
az	elekt	ro	ni	kus	kor	szak	má sod la gos szó be li ség ének fo	gal	mát	nagy	ívű	kom	mu	ni	ká	ció	
és	kul	túr	tör	té	ne	ti	elem	zé	sek	kel	elő	ké	szí	tő	mun	ká	já	ban	(Ong	1967)	csak	úgy,	mint	más	
írá	sa	i	ban,	így	a	fő	mű	vé	nek	te	kin	tett	Orality and Literacyben	is	(Ong	1982).	Nem	hi	ány
zik	a	Haj	nalhi	vat	ko	zás	Elizabeth	Ei	sens	te	in	nek	a	könyv	nyom	ta	tás	szo	ci	o	ló	gi	ai	és	szel
le	mi	 kö	vet	kez	mé	nye	i	vel	 fog	lal	ko	zó	 ha	tal	mas	 mun	ká	já	ból	 sem	 (Ei	sens	te	in	 1979).	 Ha	



4	 Hogy	a	ma	gyar	tör	té	net	tu	do	mány	előtt	ez	a	kö	rül	mény	ho	mály	ban	ma	radt,	ta	lán	nem	meg	le	pő.	Hogy	a	
kom	mu	ni	ká	ció	tör	té	net	 fi	lo	zó	fi	á	ja	mű	ve	lő	i	nek	 tu	da	tá	ban,	 nyu	ga	ton,	 nem	 állt	 össze	 va	la	mi	fé	le	Haj	nal
kép,	tö	ké	le	te	sen	ért	he	tő	(az	egyet	len	–	igen	csak	rész	le	ges	–	ki	vé	tel	Paul	Saenger:	„Silent	Reading:	Its	
Impact	on	Late	Medieval	Script	and	Society”	cí	mű	ta	nul	má	nya	[Saenger	1982]).	Ám	jel	lem	ző,	hogy	még	
az	 ame	ri	kai	 ma	gyar	 Steven	 Bela	Vardy	Mo dern Hungarian Historiography cí	mű	 köny	vé	ben	 (Vardy	
1976)	sem	esik	egyet	len	szó	sem	az	itt	vá	zolt	ha	tás	tör	té	ne	ti	össze	füg	gé	sek	ről.
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eh	hez	 hoz	zá	tesszük,	 hogy	 Innis	 és	McLuhan	 per	sze	 nem	csak	 Ongra	 és	 Ei	sens	te	in	re	
ha	tott,	ha	nem	egy	fe	lől	Eric	Havelock,	más	fe	lől	pe	dig	Goody	és	Watt	úgy	szin	tén	messzi
re	ki	su	gár	zó,	a	ha	gyo	mányt	a	szó	be	li	ség	tár	sa	dal	má	nak	spe	ci	fi	kus	tu	dás	meg	őr	ző	in	téz
mé	nye	ként	ér	tel	me	ző	mun	ká	i	ra	is,	úgy	el	mond	hat	juk,	hogy	Haj	nal	Ist	ván	kom	mu	ni	ká
ció	tör	té	ne	ti	fel	fe	de	zé	sei	tény	le	ges	sze	re	pet	ját	szot	tak	olyan	el	mé	le	ti	ten	den	ci	ák	lét	re	jöt
té	ben,	ame	lyek	ma	két	ség	kí	vül	meg	ha	tá	ro	zó	ak.4

Haj	nal	Ist	ván	kéz	ira	tos	ha	gya	té	kát	az	MTA	Könyv	tá	ra	őr	zi.	Az	itt	kö	zölt	szö	veg	két	
rész	ből	áll	össze,	 szá	muk:	Ms	5386/9	és	Ms	5386/10.	Az	el	ső	 rész:	kéz	ira	tos	cím	lap,	
va	la	mint	19	gé	pelt	lap.	A	cím	la	pon:	„Be	ve	ze	tés[.]	Az	új	kor	és	kö	zép	kor	ha	tá	rá	ról”;	ezek	
át	húz	va,	utá	na:	„Új	ko	ri	fej	lő	dés”.	A	la	pon	még,	Haj	nal	kéz	írá	sá	val:	„Hang	sú	lyoz	ni:	az	
em	be	rek	új	ér	té	ket	csak	egy	más	ból	ve	het	nek;	csak	egy	mást	csi	hol	hat	ják	ki	új	ér	té	kek	
adá	sá	ra.	Gyö	nyö	rű	ez!	Cse	re	vi	szony	tö	ké	le	te	se	dé	sé	vel	ad	dig	elel	tű	nő	nagy	gon	do	la	tok,	
ér	zé	sek	szer	ve	sen	ér	vé	nye	sül	nek!	Az	írás	a	tö	meg	mun	ka	jel	ző	je!	Mint	ilyen	ér	té	kes	szá
munk	ra[.]”	A	má	so	dik	rész:	Kéz	ira	tos	cím	lap,	va	la	mint	14	gé	pelt	lap.	A	cím	la	pon:	„Az	
eu	ró	pai	írás	be	li	ség	fej	lő	dé	sé	nek	me	ne	te	a	kö	zép	kor	vé	gé	ig”.	A	la	pon	még,	Haj	nal	kéz
írá	sá	val:	„(A	tört.	nagy	irracion.	éle	te.	Amit	mi	t[ör]vény	sze	rű	nek	lá	tunk,	az	csak	vé	kony	
ré	teg	 raj	ta.	 […]	sze	rű	ség	az	 iga	zi	 tu	do	má	nyos	ság;	mert	hi	szen	a	 fej	lő	dés	fo	ga	lom	csak	
bizo	nyos	szem	pont	ok	ra	áll;	ki	tud	ja,	me	lyik	irracion.	te	rü	let	ről	in	dul	majd	ki	új	fej	lő	dés	
idő	vel?)	–	(Az	ok	sze	rű	ség,	a	célrend	szer	mind	in	kább	el	ra	gad	ta	az	em	be	re	ket	ter	mé	sze
tes	össze	füg	gé	se	ik	ből.	Ato	mi	zál	ta,	ter	mé	sze	tes	együt	te	sek	he	lyett	mes	ter	sé	ges	együt	te
sek.	De	a	harc	a	 ter	mé	szet	 jo	ga	i	ért,	 […]ért	 egy	re	 fo	lyik,	 a	 ter	mé	sze	tes	 alap	tól	 el	vont	
tö	me	gek	a	ma	guk	jo	ga	it	fel	akar	ják	vé	tet	ni	a	racion.	rend	szer	be,	ugya	nígy	a	lé	lek,	ér	ze
lem	jo	gai	is.)”

A	nyers,	szá	mos	fo	gal	ma	zá	si	hi	bát	tar	tal	ma	zó,	nyil	ván	va	ló	an	szer	kesz	tet	len	szö	ve	get	
be	tű	hí	ven	kö	zöl	jük,	csu	pán	a	nyil	ván	va	ló	gé	pe	lé	si	hi	bá	kat	ja	ví	tot	tuk.
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