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Bár mily ne héz is kul tú rá kat egy más sal 
össze ha son lí ta nunk, bi zo nyos nak lát szik, 
hogy a mi eu ró pai kul tú ránk a kö zép kor 
vé gén csak egyi ke volt azok nak a fej let
tebb kul tú rák nak, ami ket az em be ri ség 
történeteismert.Azelőzőévezredekbenis
elérkezett már a földi élet, – Ázsiában,
Egyiptomban,görögnél, rómainál,–ami
kö zép ko runk hoz ha son lít ha tó fok ra. De a 
ma ga ko rá ban sem volt kö zép ko runk mél
tóversenytársnélkülaFöldtekén:azakko
ri kí nai kul tú rá val szo kás egy szín vo na lon 
elképzelnikülsőbelsőéletét.

AzÚjkornégyszázada:ésmamintegy
felhőkarcolótetejérőlnézünkaláminden
re, amit valaha is emberi társadalmak
teremtettek:ésaFöldmindenmégkinem
irtott kultúrája sietve alkalmazkodik a
mi enk hez, hogy a ma gá é ból va la mit meg
ment hes sen.

 Mi ként tör tén he tett ez? Mi lyen ki vált
ságotnyertezatizenkétemberöltőasors

tól, szemben a pár száz emberöltővel, amióta az ember létéről a Földön határozott,
emlékszerűbizonyságainkvannak?

Feleletetaliglehetráadnimásként,minthogyigyekeztünkelmondani,mikénttör
tént.Azéletnektitkanemnyithatómegegyetlenkulccsal:amagyarázat,okkereséstöbb
felőlmegközelítheti,samikormárakimerültségigtámadta,ostromoltaamagafegyve
reivel, egyszerremegszakadmindengondolat, egyegységben lüktet fel bennsőnkben
mindenlelkihullám.Minthaegypillanatraőseredetiélőlényegheztapinthattunkvolna.
Ami kor az em ber el jut az ért he tet len hez, ak kor ér zi csak iga zán úgy, hogy meg ér tett 
mindent.Sakkoraztánszinteönkéntesensorakoziktermészetesrendbeazezerféletör
téneti adat, esemény, irány, amin hiábavaló mesterséges erőfeszítéssel igyekeztünk
addiguralkodni.

Csakilyenértelembenvettmagyarázattalszolgálhatvégeredményképenatörténettu
domány:amúltemberétátéreztetve,magárahagyjaajelenemberét,határozzonazutak
felett,amikenajövőjébenhaladniakar.Semamúltrólokságimagyarázatot,semajövő
renézvetörvényszerűútbaigazitástnemadhat:csupánedzhetialelketszellemet,amúlt
életérzékeltetésével,ajövőszámára.

Azéletmindenterületét,azanyagitólalelkiszellemiig,kíséreljükmegtehátkorsza
konkint,rövidfejezetekbenegységbefoglalni,háromévszázadonkeresztül,aközépkor
végétőlaXIX.sz.elejéig,amelyidőszakbanamodernnagyátalakulásmindendöntő
tényezőjekifejlődött:harátudunkatörténetnagy,igaz,átfogójellemvonásairatalálni,
sodaadjukbensőnketazokmegdolgozóhatásaalá,talántámadnakbennünkisamindent
megértésnekkielégülőpillanatai.

Írásbeliség
ésfejlődés

Hajnal István
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Aközépkorésújkorhatáráról

Ezazidőhatártermészetesencsaksegédvonalgondolkozásunkszámára,amitatörténet
nagy folyamára ráképzelünk.Még ma is különféleképpen: Konstantinápoly elestétől
/:1453:/,Amerikafelfedezésétől/:1492:/,vagyegyszerűenaz1500.éviszázadkezdetet
véve:vannakazonban,sújabbanmindtöbben,akikmesszehátrafeléakarjákvisszatolni
avonalat,amelyazújkorkezdetétjelentenéaközépkorralszemben,aXIII.vagyaXIV.
századig:némelyekviszontaXVII.századbanlátjákaközépkoriéletformákvégét,saz
újkoriakelőnyomulását.

A történeti periodizálásnak problémája ez: keresni, hogymily korszakok alkotnak
belső egységet s különülnek el egymástól nagy életformáikban.A határoknak tehát
mélyenkifejezőértelmetigyekeznekadni,inkábbidősávban,mintidőpontbanállítván
aztfel.Miamamégáltalánosgyakorlatotkövetjük,amikoraz1500asszázadfordulótól
indulunkkiazújkortárgyalásában.

A„középkor”,„újkor”fogalmaktermészetesenújkorieredetűek,demárazújkorele
jérőlvalók.Ahumanisták,amikorúgyképzeltékel,hogyazantikgörög–rómaiművelt
ségközelegyévezredigfeledésbesűlyedt,sőkteremtettékújra,neveztékelújkornaka
magukétésaz időt,amiaműveltségrégiésújvirágzásaközött, sötétségbenfolyt le,
középkornak.Amodernebbszázadokazután,büszkénnagyhaladásukra,aközépkort
jóideigmégsötétebbenlátva,más,azegyedüliségésfölényhangsúlyátadtákazújkor
nakmindenmástörténetikorszakkalszemben.

Azatörekvéstehát,hogyakorszakokelhatárolásánakbelsőértelmetadjanak.Sígy
aperiodizáláskérdése a lényegkérdésévévált.Azújkorottkezdődik, ahol azújkori
fejlődésmegindult.Megkellhátlényegébenértenünkazt,hogymitetteazéletet„újko
ri vá” a kö zép kor ral szem ben.

Kerestékelényegesújatapolitikaiéletterén:anagy,centralizáltésnemzetivéváló
államokkialakulásaekkorkezdődik.Atársadalmiszervezetátalakulásában:arendileg
tagozódotttársadalombanapolgárságelőretörése.Azanyagiéletterületén:agazdasági
életkilépkicsiny,zártköreiből,akapitalizmusmegkezdiaFöldfelszínétátalakítósze
repét.–Mindezenjelenségekazonbannyilvánvalóanösszefüggnekegymással,valami
általános,újszellemtöltielazembereket,akikmindentérenígyfeszítgetikazeddigi
formákat.Azember,azemberiszellemváltozásalennetehátazalapvetőjelenség.Szin
tekimeríthetetlentörténetirodalomfoglalkozotttehátazutolsóévtizedekbenazzal,hogy
a kö zép ko ri és új ko ri em ber lel kiszel le mi tí pu sát, egy más sal szem be ál lít va, meg ér tes se 
velünk. Élettelen finomkodások mellett hatalmas átértő erővel kiragadott vonások
állanakmamárelőttünkazújemberbelsőstruktúrájáról:olyújszellem,amelymagától
értetődőlegidézteelőaközösségéleténeknagyváltozásait.

Hogyanteremtődöttazonbanezazújszellem?Némelyekszerintönálló,sajátmaga
erejébenrejlőátalakulással.Hogylenneegyszintesajátfelsőbblététélőszellem,amely
az em be rek fe jén át vo nul va ön ma ga tör vé nyei sze rint ala kul na és ala kí ta ná az em be ri sé
get.Evalóságszerűtlenfelfogásazonbanmárelejétőlkezdveszétporlottazéletteljessé
génekszemléletén:azöncélúfilozófianemtudottúrrálenniatörténettudományfelett.
Aszellemazélet realitásaivalkapcsolatbanéltésműködött:mindenkicsiny lépésnél
kölcsönösen hatottak egymásra s alakították egymást: az élet teljessége hömpölygött
továbbmindigelőreatörténetfolyamában.

Mindezennagykülsőésbelsőátalakulások tények tehát:smégsemtudjukmélyen
átérteniőket,hanemértjükmeg,hogymiből,miértindultakmeg?Miértéppnégyszáz
évvelezelőttjutottakhatalomraazerők,amelyekezátalakulásokmögöttrejlenek?

Hanemlenneolyáltalános,mélyésolyegyöntetűaváltozásmindenterületen,egyszerű
eneseményszerűenfoghatnánkfelokait.Példáulegy,akultúrkörönkivülrőljövőlökésnek,
–mintamilyenekakeresztesháborúkfolytántámadtösszeköttetésekvoltakazOrienssel.
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Vagytarthatnánkpéldáulvalamelykiválóegyéniségművének:olyanegyházreformátorok,
államférfiakmindigvoltak,akiknekműveidőkfolyamánmindszélesebbhullámkörökben
hozhattamozgásbaazegészéletet.Vagyméginkább:egymaradványaazantikpolgárikul
túrának,példáulegyjogrendszer,valamitudósközvetítésfolytánelhatalmasodott,előszörel 
mé le ti leg,majdagyakorlatbanis.Éslegfőként,amintaztagazdaságiérdeklődésűmodern
korszívesenelfogadta:valahol,valami területeagazdaságiéletnekerőteljesvirágzásnak in 
dult,embereketteremtett,újszellemmelmagukban:ésazérdekreálismotívumaellenáll
hatatlanulterjesztettemindenfeléegazdaságiformákat,lelkiséget,modernkulturális„fel
építményt”isátalakítvánmagafelett.–Atörténetírásnakúgyszólvánvalamennyiágaigényt
isemeltmáranagykezdeményezésérdemére,sajátszakterületeszámárakülönösenagaz
daságtörténet,amelymindenelemimegindulásterületénektartjavizsgálódásánakterületét.

Azeseményszerűségetvalóbannemlehetkikapcsolniazokoksorozatából:azéletlénye
gé hez hoz zá tar to zik az. De ese mény ön ma gá ban nem ala kít hat át éle tet; csak ha szer ves 
fejlődésbekapcsolódikbele–sakkormárisnemazeseményalényeg,csakepizódjaafej
lődésnek.Vallásos,politikai,gazdaságiéshasonlókezdeményezéseksemforgathatnakfel
önmagukbantársadalmakat,mélyéstartósátalakulásokatnemhozhatnak:hánynagyszerű,
fanatikus energiájú kezdeményezés fakult el,mállott szét, időkmúltán csak a középkor
folyamánis,legyűrve,sőtellenkezőjérefordítvavisszaatömegfejlődéstől,amelyazélet
egésznyalábjábannyomultelőre!

Vanvalamikülönbenisakutatótudósszorongólelkiállapotábólazilyenfelfogásban,
amelyegyetlen izmot fejtkicsaka testbőlésannak funkciójaaláakar rendelniminden
élettanijelenséget.Afigyelemneknagyszerűkoncentrációjaszorítjaegyetlenspeciálisterü
letre:úgyérzi,gazdasági,vagymásegyesokoknélkülnincsmozgás,shogyamozgásoka
tehátagazdaság.Dehátvallásos,politikai,gazdaságiösztönökmindigélénkenéltekaz
emberekben:miértalkothatottvalamelyiküképazújkorelejénkülönlegesennagyot?

Együtt dolgozott itt az élet minden területe, elsőbbsége egyiknek sem bizonyítható:
hanemellenkezőleg,bizonyíthatóegyidejűmozgalmuk.Nemtudhatjukegyébmagyaráza
tátadniújszerűhatásuknak,mintazt,hogyatalaj,amelyenérvényesültek,megváltozott.Az
emberközösségvalahogyanmáskéntfogadtaakisebbnagyobbmozgalmakat,mintazelőtt:
nemengedteelveszniőketsajátlazatömegében,megtartotta,tovaterjesztette,hatványozta
őket:akihezvisszakerültek,rásemismertmárarra,amitőadottelőbbtovább,másszerű
voltmártartalma,formája,értelmeésfejefeletthatottmár,magasabbtényerejével.Nem
azemberitermészetesvágyakváltoztakmeg,azoklényegükbenörökkévalóak:azember
kö zös ség, mint tör té ne ti ma té ria vál to zott.

Atársadalomtanújabbannagygondotfordítarra,hogyazemberiközösségalapelemeit
rendszeresenfeltárja.Haazemberekközöttiérintkezésbőlmindenpozitívtartalmat,–sze
retet,félelemstb.–kikapcsolunk,éscsupáncsakazérintkezéshálózatélettelenvázáttekint
jük,márakkorislátjuk,hogymilyenvégtelenbonyolódotthálózatállelő,smilyenbonyo
lódottdinamikájaahatásellenhatásnak.AzÉnhataTere,ugyanakkoraTeazÉnre:ha
szót semszól,akkor is:azÉnmárelőre idomulaTevárhatóállásfoglalásaszerint.Két
em ber már az zal is, hogy van, hogy va ló ban vagy kép ze let ben lé te zik egy más szá má ra, már 
ezzel iskölcsönösenalakítjaegymást.Számosembernélmárkikutathatatlanbonyolulttá
ala kul az em ber köz ti vi szony. És azon kí vül nem is csu pán em ber kö zi ha tá sok ról van szó 
már, ha nem ar ról a ha tás ról is, ami a köl csön ha tás ok fo lya mán ki ala kult né zet té, ér zü let té 
lecsapódott, vagy éppen intézményszerűen reális testet is öltött.Hitek, szokások, elvek,
szabályok:magaalkottaérzésésgondolatfelhőazemberfelett,amelyhezlegbensőbbés
legegyedülibbpillanataibanisvalamiképpenigazodniakell.MintaFöldlevegőrétegébena
test,úgyélazemberlelkeabelőlekisugárzottnemanyagilevegőben.

Atermészetnépekérintkezéseaszemélyesérintkezés:valóbanéletteljesérintkezés,ez
érzékelésútjántámadhatóelevenhatásokkal.Hiszenbárkirőlisolvassunkbármennyitis
maatávolban,párpercnyiszemélyesérintkezésszintevarázsszerűenéletteljesebbmegis
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me rést je lent szá munk ra. A sze mé lyes érint ke zés sok fé le ter mé sze tes esz kö ze kö zül a 
legmesterkéltebb a beszéd. De a közösségalakulás szempontjából a leghatásosabb.Az
ösztönszerűségmellettazész,agondolatszerepenyomuláltalaelőre.Öntudatossáteszia
belsőmozgalmakat;csakígyközölhetazokrólvalamitmásoknak.Közösfogalmakkákell
formálniaazokat,elvonvasajátegyénitermészetükbőlsokat,hogymindenkimásráesz
mélhessenbennüksajáthasonlóbelsőmozgalmaira:aközös,jellemzővonásokatkiemel
nie, te hát abszt ra hál nia. A nyelv ben fel rak tá ro zott kö zös fo gal mak a ter mé sze tes kul túr fok 
társadalmánakhosszúfejlődésútjánszerzettközöskincsei,nélkülözhetetlenközöseszkö
zei:atársadalomösszetartozóságánakalapszervezete.Minthogyazemberekközöttiérint
kezésnemmechanikai,nemegyszerűhálózat,hanemdinamikai,folytonműködőkölcsö
nöshatásmindenkiközött,mindenemberállandóanváltozónaktekinthető,mihelyttársa
dalombanvanbeosztódva:változónakaszellemilecsapódásis.Aholemberiközösségek
ke let kez nek, tör vé nyük a vál to zás.

A kö zös ség, amely így ala kul hat, még jó részt a sze mé lyes él mény érint ke zé sé ben áll 
egymással,báraszómársosemlátottemberekről,szokásokról ishírtadhat.Igaziszoros
kö zös ség kap cso lat még csak a hosszas együtt élés ál tal ke let kez he tik. Egy hely hez kö tött 
csoport alkothatmég csak valóságos, egymás hatása, közös érzésszellem lecsapódásuk
hatása alatt élő közösséget.De valóban életközösséget.Minden érintkezés szemléletes,
semmisemcsupánelvont,gondolatbeli.Azemberéleteodavannővetársaiéhoz,környe
zetéhez,atermészethez:együttélföldésember.

A szó, hagyományképen, összeköti a múlt emberével: s összeköti a zártabb kicsiny
közösségetnagyobbtávolságokkalis,földrajzi,vagypolitikaikeretekenbelül.Deamúlt
em be ré nek alak ja nincs a ma ga ter mé sze té ben kö zöt te, nincs re á lis kép ze le te ró la, csak 
annyi, amitazutódokazelődbőlamagukképzeleteszerintalakítottakshagyományszerűen
to vábbadtak.Regésalakok:amúltéletévelnincsazemberreáliskapcsolatokban.Nincsa
távolsággalsem:szóritkánésszázszorváltozvaéramesszielődtőlelhozzá.Nagypolitikai
egységek alakulhatnak az idők folyamán, de lényegükben csak a részek összetevődései
maradnak: apolitikai főhatalomalkalmilag igénybevesziőket,denincsazéletminden
vo nat ko zá sát át já ró szer ve zet. Csak ha tal mi or ga niz mus, nem életor ga niz mus.

Amozgás,amiaközösségbelsejébentörténik,kicsinykörűtehát,nemmaradandó.Hala
dásaközösségszervezetbenmindenesetrevan,hiszenemberekérintkezésefolyik:delassú
ésnembiztos,külsőmegrázkódtatásokvisszavethetik,népeketdobhatnakátegyikföldrész
rőlamásikra.Amit,kultúrjavakbanazegyikgenerációteremtett,nemszállhatáthiánytala
nul, változatlanul a következőkre: a szóbeli hagyománykeveset tarthat fenn ésmásított
értelemmel.Amitegykorelbeszéltmagának,abbólakövetkezőkorszakbanmondalesz,
szá mos vál to zat tal és ér tel me zés sel.

Sajátságosdolog,hogyamígazeurópánkívülikultúráktörténeténekkutatóiazokírásbe
liségénekfokáttartjákalegjellemzőbbvonásnak,addigamieurópaikultúránkvizsgálatá
nálezaszempontszinteelesik.Megállapították,hogyazegyiptomi,ahindu,akínaikultú
rábanatársadalomnakrendekrevalótagozódásábanmilynagyszerepevoltazírásthatal
mukban tartó és az írástalan rétegek közötti különbségnek:Kínában szinte évezredekre
döntő szerepe. Nálunk csupán az általános fejlődés kísérőjelenségének tartják az írás
közösségalkotó természetének jelentőségét félreismerve,még az újkort illetőleg is csak
mel lé ke sen mél tá nyol va.

A szo ci o ló gia nyíl tan han goz tat ja ugyan, hogy a ter mé szet fok az írás hasz ná lat tal vá lik 
csaktulajdonképeniértelembenvettkultúrfokká:deazírásnak,mintújérintkezésieszköz
nek,jelentőségétaligméltatja:hiányzikhozzáépazeurópaifejlődésrevonatkozótörténeti
feldolgozás.Ígykövet ke zik az, hogy az írás nak, mint szo ci o ló gi ai fenoménnak,nincseddig
alapos tudományos feldolgozása.Csakakönyvnyomtatássalkapcsolatbaneszmélünkrá,
hogyazírásbeliségnek,illetveinkábbazirodalomnak,szerepejutatársadalmikialakulás
ban. Az eu ró pai ko rai kö zép kor túl nyo mó szó be li ség ét, a ké sei kö zép kor egy re el ha tal ma
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sodóírásbeliségétegyszerűencsakannyibanhozzákösszefüggésbeazáltalánosfejlődéssel,
hogyjellemző,demagátólértetődőkísérőjelenségénektartják.

Az írásbeliség tényleg kisérőjelenség. Szerepét nem fejezné ki pontosan, ha történeti
tényezőnekneveznénk.Részben túlbecsülnénkezzel,önálló lökőerőt tulajdonitvánneki:
részbenazonbankorlátoznánkisjelentőségét,amelynemhatásszerű,hanemazéletminden
ágátsterületétátszövő,organikusfejlődésrealkalmassáalakítómivoltábanáll.

Az írás az em be rek egymásközötti érint ke zé sé nek az esz kö ze. A szo ci o ló gia 
viszonyodáselméletének /:Beziehungstheorie:/ lenne hivatása, kimeritőbben,mint eddig,
fog lal koz ni.

Máraszónyelvisnöveliamélységetstávolságotazemberiközösségalakuláslehetősé
geiben:bárbizonyosfokúelvontsággal,nemtudvánazéletegészteljétmagávalhordozni,
minta legközvetlenebbszemélyesérintkezés.Amúlttal,a távolsággalvalókapcsolódást
lazántudjafenntartani;demégisvalamiképpen,mígazegyszerűszemélyesérintkezéscsak
a je len kap cso la ta.

Azírásazéletteljességéből,kezdetlegesebbfokán,mégkevesebbetölelát:mégradiká
lisabblevontműveletetjelent,mintabeszéd.Amúlttal,távolsággalvalókapcsolatcéljaira
azonbansokkalpontosabbszolgálatokattehet,mintanyelv:hiszenmaradandóanmeganya
gi a sít ja azt.

Más kü lön ben azon ban al kal maz ha tók reá az érint ke zés tan ele mi sza bá lyai. Mint a je len 
embereitösszekötőeszköz,nemcsupánegyszerűösszekötővonalat jelent azegymásnak
íro gatóemberekközött.Aki ír, azmárisviszonyulahhoz, akinek ír: és fordítva.Az író,
má so kat ala kít va, ma ga is ala kul. A le vél vál tó két em ber egé szen mást je lent már, mint ket
ten, kap cso lat nél kül, je len tet tek. Egy írásbelileg össze kö tött kö zös ség egé szen mást, mint 
írásbeliségnélkül.Úgymondhatni,hogyegymáshozvalóviszonyraátszerveztékegymást:
kiki egyéniségének az írásbeliség általmegkívántoldalát fordítja aközösség felé.Lehet,
hogy az életteljéhezképestigen„egyoldalú”módon:pl.csakazüzletiérintkezésszempont
jából.Eztazoldaltazutánazírásbeliségáltaladottközösséglehetőségszintetorzmódonis
ki fej lesztheti,máséletterületeketelsatnyítván:azújközösségolymunkalehetőségeketnyújt,
hogy arészvevőkéletenergiájátszinteteljesenigénybeveszi.Ezazonbancsakafejlődés,
azírásbeliséghaladottabbfokairaáll:kezdetbenazéletelemekmégsokkalnagyobbará
nyok ban ve gyül nek az írás ál tal meg nyi tott új szer ve zet ben, kö zös ség ben. A lé nyeg az, 
hogyajelenközösségeitazírásmegszervezi,hagyakrancsakegyoldalúszempontokbólis:
abeléjüktartozóemberviszonybanérzimagátatöbbiekkel,észszerűenkiszámíthatóknak
lát ja azo kat.

Mintanyelv,úgyazírásisviszonybahoztehátazemberekkel:közösségalapotteremt.
Kifejezéseket,fogalmakat,amelyekközösekakarnaklenni:azéletnekújabsztraktlecsapó
dásakeletkezikaközösségfejefölött.Sokkalintenzívebben,mintanyelváltal:azírásidőt
engedazírószámára,hogyhomályosanmozgóképzeteitkövetkezetesen,észszerűen,ener
gikusbelsőművelettelfejezzeki.Azírógondolkozásátradikálisanfegyelmezi,aközösség
gel azonosalapra igyekszik formáit, kifejezéseit hozni.Smár az anyaggá lett beszéd is
biztosítjaelecsapódásnagyobbarányait,valamintállandóságátis:abeszédszétfolyik,az
írásgondolataközösállománytnöveli.Alecsapódásnakegyorsulásaönmagáthatványozó.

Azírásközösségemberei,kölcsönösírásosérintkezésnélkülis,érintkeznekegymással:
a lecsapódottközkincshez igazodikmindenki,azegyesülés,összefonódás, szerveződés te 
hát állandóantartéspedigúgya tagokegymáshozvaló igazodásában,mintaközösség
kincshezigazodásában,valamintaközösségkincsállandónövekedésében.Afejlődésönma
gáthömpölygetielőre,önmagátnagyítvánmindig.Azegyénnekaközösséghezviszonyuló
életoldalamindkiszámíthatóbbálesz,mindkészebbésalkalmasabb:ezekazoldalakmind
inkábbközkinccséválnak,„öntudatosodnak”.Elsősorbanazértelemterületéreállez:azér 
zéssokkalegyénibb,mintazész:azegyesazérzületibennsőtsokkalkevésbétudjakifejez
ni,mintazészszerűbensőt:azazaközösséghezsokkalkevésbétudjaviszonyítani,közös
ségalapotalkotófogalmakatteremtenibelőle.Arációszerepénekelőnyomulásaazírásál 
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tal tehát természeteskövetkezmény:azérzelmielemfelszínrehozásacsakaz írásegész
fölényes,szintebeszédszerűhasználatávallehetséges.Azelemibb,önállótlanabbtömegírás
arációszerepétnöveli:„logikus”,racionálisgondolkodásmódotnevel.

Az íráseközösségszervező, fegyelmezőhatása tehátegészmás terepet létesíta jelen
embereszámára,mintabeszéd.Ehhezjárulmégaz,hogyazírásnincstávolsághozkötve:
messzeterületekenispontosközvetítő.Azangolkereskedőpontosviszonybaléphetazitá
liaival:gazdaságiszempontbólalaposabbanmegismerhetikegymást.Különösenhatékony
az írás, ha, mint ná lunk volt, egy kö zös, nép nyelv fö löt ti nyel ven lép köz hasz ná lat ba. 
Messzi távolságok emberei között való érintkezés még nagyobb erőt ad a fejlődésnek,
amelyalecsapódásokatelőidézi:ameggyőződést,hogyközösemberioldalakvannak,kiis
merhetők, kiszámíthatók,még fokozottabbmértékbennöveli.Egyegy távoli levélváltás
még ma is re ve lá ció ha tá sát kel ti ab ban, aki meg nem szok ta, az írás ha tal má tól füg get le nül 
isazírásnakszinteszuggesztívemberiközösségképzőszerepe,nagytávolságokrais,bizo
nyí tás ra nem szo rul te hát.

Tehátegytízezrestömegűközösségírásbeliséghasználatával,ugyanakkoraírásbeliség
nél kü li tö meg gel szem ben, te hát nem csu pán azt a kü lönb sé get je len ti, amit ál ta lá ban tu laj
donítanakneki.Nemannyitjelentcsupán,hogyatagoknakmódjukbanállmostmárírásban
isérintkezniegymással.Nemiscsupánannyit,hogytízezerkevésbéművelt,fegyelmezett
gondolkodásúemberhelyettegyújtízezerélegymásmellett.Hanemegyúttalegészenmás
matériátjelentazújtízezeraközösségszempontjából:változottazegyesemberis,aközös
séghezvalóviszonyulásszempontjából:defőkéntteljesenmegváltozottmagaaközös ség, 
egészenmásatartalma,dinamikája:egészenmáskéntmozgatjamindenhatóerő,mintaze
lőtt.Azéletneksoklényegesoldala,területeháttérbeszorul,olyanok,amelyekaszemélyes
érintkezés közösségénél döntő szerepet játszottak: helyettük egyoldalúságok, főként és
időnkéntaracionalizmusegyoldalúsága,törnekelő.Azírásbeliségfejlődésénekkülönböző
fokainegészmástársadalommatériávalvandolgaaszociológusnak,történettudósnak.

Mégpedigfélreismerhetetlenefejlődésnek„demokratikus”tendenciája.Mindenközös
ség,aszóbeliségidejénisfüggabennfoglaltemberszámtól.Nemcsakquantitásban,hanem
qualitásbanis:alapelveezaszociológiának.Kiskörűtársadalomahelyhezvankötődve,
sajátkörénekspeciálisvonásaittesziközkinccsé,kizárólagossá.Nagyobbtömegekvalósá
gosbelevonása /:tehátnemcsupánkülsőhatalmihatárokkitágulása,hanemavalóságos
viszonyodásegymáshoz:/azemberiéletmindtöbboldalát,sajátságáthozzaöntudatraköze
ledvénezzelazú.n.„általánosemberi”nekközkinccsétételéhez.Aszóbeliségneketekin
tetbenazonbanmegvannakamagahatárai:élőszóvalintenzívközösségetnagytömegek
ben,kiterjedésbenlétrehozninemlehet.Azírásazonbanhatároknélkülvaló.Akárterüle
tileg terjed egyes társadalmi rétegekben, akármélységben, alsó rétegeket hozván fel az
írásközösségbe,mindenképpenqualitásváltozástokoz.Éspedigminélnagyobbtömege
ket,annálgyorsabbfejlődéssel,annálerősebbtempóbansodorvánaz„általánosemberi”
alapelfogadásafelé.Nagyembertömegekbevonásaegykultúrkörbemindenképenváltozá
sokatjelentastruktúrábanis:eténytalighasználtafeleddigatörténelemtudomány,holott
pl. görög és római kultúra „bukása” kétségtelenül elsősorban ebből vezethető le.A zárt
kultúrafelhígult,sújéletelemektolulhattakígybele:viszontnemsemmisültmeg,óriási
területeken,tömegekbenfolytattákelemeitovábbképzőmunkájukat.–Azírásbeliségkul
túrábanaz ily tömegfelvevésnekmég fokozottabba jelentősége, azelőbbkifejtett elvek
folytán.Az írásbeliség elterjedésével, lefelé hatolásával az új tömegek szükségképen az
„általánosemberi”felévalóhaladásrakésztetikafejlődést.

Ajelenésatávolságmegszervezésévellegalábbisugyanolyanjelentőségűamúltjelen
jövőemberiségegyüvészervezéseaz írásbeliségáltal.Nemszabadmegállanunkittsem
annál,hogyazírásbanmegörökítéstcsupánafelhalmozáslehetőségénektekintsük.Szer
ves,egymástnövelő,tápláló,kvalitástmegváltoztatókapcsolatrólvanittszó.Márazegyes
emberéleténbelülis.Mindenekelőtt,lehetőséglévénatartósmegrögzítésre,márezmaga
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iskésztetiazegyént,hogyélményeit,gondolatait,terveitformábaöntse,önmagaelőttis;
öntudatosságátépúgynöveli,mint,lazábbeszközökkel,anyelvis.Azírásbanvalógondol
kozásmármagávalazírástanulássalmegkezdődik:saztánmindfegyelmezettebbenfolyta
tódik.Radikálisfegyelmezőiskolájaakifejezőkészségnek.Shatásanagyakövetkezetes,
tervszerűkoncepciót illetőleg:ma is tudjuk, gondolatainkmint tisztulnak akkor, amikor
írásbanfejezzükkiőket:soktévedésünkrecsakígyjövünkrá,apapirosravalóobjektiválás
általszintekívülrőltekinthetjükátgondolatainkat,ellentéteikből,atámadtnehézségekből
ígykonstruálhatunkmagasabb,összefüggéstadókoncepciókat.Azélőszóembere szinte
csakazilletőpillanatbantámadtgondolataithasználhatja:azírásembereelérégelfelejtet
tek, de feljegyzettek is kerülhetnek, olyanok, amikre e pillanatban szintemeglepődéssel
tekintsamelyekaztánvégsőkonklúzióiranagyátalakítóhatássallehetnek.Egészbenvéve
a jelenésamúltpillanatokemberétegystruktúrába igyekszikönteniaz írás:hanemis
jegyezfelmindent,gondolkodásmódjamégiscsakilyiránybanalakul,szerveződik.Dea
külsőéletben,cselekedeteibenisnyilvánulezahatás.Mármagaafogalmazásműveleteis
képesséteszikomplikálttervkifejtésre,tervszerűségre,céltudatosságra.Annálinkább,mert
agondolatkifejezésemeganyagiasodása,azírás,idegengondolatokfelvételéreisképesít,
idegen koncepciók beledolgozására a saját koncepcióba. Hosszú, sok részletű, finoman
kidolgozotttervlehetőségeteremmeg:slehetőségazegésznekegycélravalóidomítására.
Írásnélkülcsakérzésszerűen,sígycsaknagymomentumaibanmegrögződőtervszerűség
lehetséges;impulzívjellegűatevékenységmindentéren.Azírásadjaazéletnekcélstruk
túráját:elviszapillanatnyiélettőlbennünket,–sannakteljesélvezetétőlis,–sehelyett
céltörekvéseksorávátesziazegyéniéletet.Mindenütttehát:öntudatosodás,elvonatkozás
azéletteljétől,célratörés,tehátracionalizálódás.Különösenazéletreálisterületénmutat
kozik e racionalizálódás gyors, gyakorlati haszna: a kereskedő számvetése eszközeivel,
ügyfeleivel,áruitermelőterületénekspiacánakmegszervezése.Deugyanígypl.azállam
területénis,különösenavezetőjelentőségűágban,apénzügyekben.

Egyemberélettehátsokkalkevésbbétevődikmárpillanatokbólössze,mintaszóbeliség
idején:éveket,egészférfikortátfogókoncepciókszerintmozoghataz.Sugyanígyszervezi
összeazírásazegymásrakövetkezőgenerációkat.Ismétnemcsupánanyagfelraktározásról
vanszó.Aszóbeliségláttuk,hagyománytteremt,amelyazutódokalkotásaazelődökről,
csakkisrészbenazelődténylegeshagyatékaazutódokra.Azíráshagyományaztadja,amit
írójagondolt,változhatlanul.Azutódkényszerűl,felvenniaztamagameggondolásába,úgy
amint kap ta. Ha nagyobbarányú az írás ha gyo mány, le he tet len már rá nem is mer nie ar ra, 
hogyazelődökmitakartakkifejezni:elkellismernieamúltemberétsrákellismernieben
neazörök,közösemberitulajdonokra.Agenerációknemkezdikmárszinteújraakultúr
javaktermelését:azelőzőkhözcsatlakozhatnak,azokra,vagyazokkaltudatosellentétben,
építhetnektovább.Aszóhagyományegyképzeltembert,kort,tettetérvényesít:azírásha
gyomány,–csakjólmegindultírásbeliségrőlbeszélünk,–ellenbenavalóságot.

Minél erősebbaz írásbeliség, annál többvalóságelemetvesz fel, hagyhátra, annál in 
kábbkésztetiazéletnekvalóságfelfogásábaazutódokat.Aközösemberitulajdonok,akö 
zösemberisors felismeréseannálbizonyosabbáválik:azutódazelmúltakszervesfolyta 
tásánakérzimagát.Akülsőéletterületénóriásigyakorlatijelentőségevan:azegyénkezdi
sajátéleténtúlnövőneklátnitetteit:azállamférfiúérdeklődéseaharcisikerekhelyettazin 
tézményessikerekreirányulni:akereskedőkoncepciójáttöbbgenerációraszabni.Aközös
ségéleteddigirövidhullámhosszaszázadoshosszúságokatveszfel.Azírásbangenerációk
lelke,élete,intézményeibeszélgethetnekegymással:ismertethetikmegegymásteredménye
ikkel, tanulságaikkal: öntheti öntudatossá mindazt, amiben addig csak az ösztönök vilá 
gábólkifelécselekedtek.Denemcsupánakultúrjavak,intézményekkontinuitásátadjameg
azírás.Éppazzal,hogyidegenkorszakokatismertetmegegymással,egyáltalánöntudatos 
 sá te szi a kul túr ja vak ke ze lé sét, fej lesz té sé nek irá nyát. Az ál ta lá nos em be ri nek a fel is me ré  
seamúltban talánmég inkábbszolgáljaezáltalánosemberinekelőtörését,mintamesszi 
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távolságokembereibenfelfedezettközöstulajdonok.Pl.amiközépkorunkatilletőlegnem
csakatörténetírásszerepérekellgondolnunk:ajogiéletévszázadosrégiokmányokranyúlt
mindigvissza,amelyekbenareálisgondolkodásformákazonosságátamagáévalmindigsze
meelőtttarthatta.Végsőeredményébentehátazírásfelszabadítottahagyománynakember
fölöttiségvarázsától: az előzőkorszak megismerése a dialektika emberi sajátságát csak
fokozhatta.Amígtehátgenerációkatösszekötött,másrésztelőidézteésmélyítettegenerációk
nakegymássalszembenvalóállásfoglalásátis.Adialektikávalvalófejlődésütememeggyor
sult,segyúttalelismélyült.Atermészetnépekfejlődéseamaitempóhozképestszintemoz
dulatlanságnak tűnik fel: a középkor első nyolc százada, úgy hisszük, nem hozott annyi
strukturálisváltozást,mintutolsóháromszázada:sezutolsóháromszázadannyit,mintma
egyfélszázad.Azírásbeliséglehetővétesziazemberiközösségalapjaifelettvalóöntudatos
gondolatirendelkezést:aközösségírásbeliségstruktúrájalehetővétesziazilyrendelkezések
gyorsüteműmegvalósítását.

Az„általánosemberi”,ahomogén„emberiség”öntudatosfogalmánakgyorskifejlésé
hezvezettehátazírásbeliség:évezredesmúltközösségeésazegészFöldkerekségközös
ségeilyérintkezőeszközsegítségévelalakulhatottki.Amintanyelvközösségképzőszere
pétméltányoljuk,úgykellmegfelelőkülönbözőségei tekintetbevételével,vizsgálnunkaz
írásbeliségszerepétisméltányolnunkazemberiközösség–struktúraalakulásánakvizsgá
latánál.Aterjeszkedőhatárok,sajnos,amúltbavisszafelémárnagyjábanmegvannakadva:
a „történelmi kor” – amivel öntudatlanul is az írásemlékkel rendelkezőmúltat szoktuk
jelölni,–határaivalószínűlegnemtolódtakmár jelentékenyenvisszafelé.AFöldösszes
né pei szin tén be le van nak már von va ez írás be li ségkö zös ség be. Új tö me gek kel, te rü let sze
rintigyarapodásmárnemvárható:minteddig,hogyazarab,vagyazorientáliskultúrák
bevonásaújvonásokatadjonazeurópainak.Amélységbenvalóterjeszkedésneklehetőségei
mégóriásiak:deezekmárnemadnakújállománnyalvalógyarapodást,hanemcsakújerők
érvényesülését. Az írásérintkezéseszköz a telítettség korában jár: felvett már mindent
magába,amiazelőttahangnyelvbirtokavolt.Tökéletességeannyiraemelkedett,hogya
személyesérintkezéshatásávaltudversenyezni.Mindmélyebbenésmélyebbennyúltleaz
ösztönök,atermészetvilágábashoztaöntudatraazokkincseit,alegfinomultabbmódsze
rekkel, fogásokkal.Önmaga szerepét kezdi bevégzetté tenni ezzel: különösen, amikor a
művészetekésamozgóképazérzékelhetőéletelénkvarázslásávalkielégíti.Atelítettségez
állapotábanazírásbeliségegyoldalúszerepénekmegkellszűnnie.Nemfegyelmeztöbbé
egyoldalúan:írásolvasástermészetünkkéváltésmáremberöltőkótaszinteinkábbcélunk
az, hogy ha tó ere jét ma gunk ról el há rít suk, csu pán csak esz köz ként hasz nál juk a ter mé sze tes 
életszolgálatában.Ismétaszóbeliségavágyunk,azíráslehetőkiküszöbölése:azösztön
szerűségazérték,művészetbenéséletbenegyaránt.Nemegyedüliilykoraezazírásbeli
ségnek:tárgyalásainkfolyamánlátnifogjuktöbbszörfelmerülését,jelentőségét.

Azemberiérintkezőéskifejezőkészségváltozásátshatásaitazáltalánostörténetrevo 
 nat ko zó lagnemszabadtekintetnélkülhagynunk:mintaszóbeliségkorában,úgyazírásbe
liségkorábanisennekkellmindenfejlődésáltalánosalapjakéntszerepelnie.Sazemberéle 
te másemberekkelvalóviszonybankapváncsaklényegét,eviszony,érintkezésmódjainak
változását,aváltozásokhatásátalapvetőeknekkelltartanunkmindentovábbiranézve.Nem
egyszerűenazérintkezésnekírásbelivéváltozásátkonstatálnunk,hanemlevonnunkennek
szo ci o ló gi ai kö vet kez mé nye it is. Az írás be li ség meg van; nincs aki el nem is mer né azt, hogy 
nélküleamaivilágfelépítéslehetségeslenne:nincs,akielnemismernéazt,hogyazembe
ri anya got át for má ló ha tá sa ne len ne. El is me rik ezt, fu tó pil lan tás sal, a múlt ra vo nat ko zó lag 
is:smégisaligvantörténetivagytársadalomtudományikorszakvizsgálat,amelyazírásbe
liségszerepévelbehatóanfoglalkoznék.Haformáló,szervezőhatásavanma,miértnelen
neamúltbanis?Holkezdjükehatáskomolyabbértékelését?Miértengedjük,hogyegyre
csakazállami,jogi,gazdaságistb.élettoljaelőreazírásbeliséget,sazsohasemazokat?Mi 
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ért vesszük szerepétmindjárt kezdettől azonosnak a beszéd szerepével: természetesnek,
magátóladódónak.

Mégalegközelebbállótudományszak,apedagógia,iselhanyagoljaanagyszintkülönb
ségekvizsgálatát,amelyeketazírásbeliségkülönbözőfoka,elterjedésekétségtelenüljelent
az egyes kor szak ok ban. Ho lott az ok ta tás tör té net nek kon zer va tív vo ná sai el le né re is, ter mé
szetszerűalapjaiazírásbeliségbenvannak:azalulrólfelfelétörőművelődésben.Azokta
tástörténetnekafejlődésfolyamánérvényesülőpedagógiaielveketeszempontbólkellene
elsősorbanvizsgálnia.Azonbanegyenesadatok,forrásokhiányábanmegállekérdésben,
feladjaalehetőségeket,amelyekmásterületekenkínálkoznának.Bármégazegyenesmeg
emlékezésekfeldolgozásárasemhelyezsúlyt;aközépkorneveléstörténeténekszámosfino
manboncolgatófeldolgozásavan,deazalapot,azírásbeliségtérbeliésmélységbelielter
jedésénekszerepétösszefoglalóanmégsenkisemméltányolta.Ésmégkevésbéhasználta
kiecélraavizsgálatmás,természetesenadódómódszereit:írásosemlékeinknekeszem
pontbólvalóvizsgálatautóvégrecsakmégishozhatnapozitíveredményeket?Sohanevelés
történetiírómegnemismerkedettközelebbrőladiplomatikaszaktudományánakmégfőbb
eredményeivel sem. A specializálódás általános hátrányai tán sehol sem mutatkoznak
annyi ra, mint a ne ve lés tör té net és az ok le vél tan egy más tól va ló el zárt sá gá ban, ön cé lú sá gá
ban.

Atény,amitleszögezhetünk,mintközismertet,az,hogyaközépkorelsőfelét,kb.aXII.
sz.igélesenmegkülönböztetiakismérvűírásbeliségazutánakövetkező„késeiközépkor”
háromszázadától,amelyahirtelenfokozódássalelhatalmasodóírásbeliségnekkora.

UgyaneztaXII.századottaláljukazújabbtörténetirodalommindkétágábanaközépko
rifejlődésválasztóvonalának:akárszellemi,akáranyagifejlődésrőllegyenszó.Mintemlí
tettük,mindenéletterülettörténetírásasajátmagánakköveteliakezdeményezés,afejlődés
megindításánakérdemét,bármennyirekényszerülisatöbbiterülettelvalófolytonosössz
játékotméltányolni.Azírásbeliségstruktúrájátátalakítóhatásairaazonbansenkisemgondol.

Ismételjük,nemfogjukfel történeti„tényezőnek”az írást:nemkiinduláspont,mástól
függetlenül.Demindenesetreelemibbsáltalánosabbalapakiindulásra,mintaközösség
életnekbármelyikkülönoldala.Hatásanemlökésszerű,nemmechanikaierőhözhasonlít
ható:inkábbvegyianyagéhoz,amelymindenmáreddigmeglevőhatástmástermészetűvé
tesz,mintvoltazelőtt.Nemfüggetlenazélettől:nemegészenkívülről,mindenelőkészület
és szükséglet, aviszonyokérettségenélkül esett bele az emberi fejlődés folyamába.De
amikormárélethezalkalmazkodvamegjelent,akkoralapjábanváltoztatottmindent.Szere
pelegjobbanmegfelelazúj,általánosanelismertfelfogásnak,amelyszerintafejlődésben
alapvetőújitásegyetlenemberigondolatvagyérdekfelmerültévelnemmagyarázható.Az
írás be li ség sze re pé nek mél tány lá sa nem az in tel lek tu á lis okok ma gya rá zás túl be csü lé sét 
jelenti: ép ellenkezőleg. Amíg a szóbeliség uralkodott, a társadalom szerkezettagjai,
ré szecs kéi síma gép ke re kek ként, egy mást ép csak érint ve, egy más moz gá sát fel nem vé ve, 
forogtakegymásmellett.Azírásfogazottátetteekerekeket,mindfinomabban:sazönálló
alkatrészekbőlmozgásukategymásraátvivő,egymástmódosítóalkatrészeklettek.Azírás
beliségaz,amelyaprótömegmunkátfogmeg,azéletmindenterületén:azatomszerűhatá
sokatnemengedieltűnni,hanemmegrögzíti, sérvényesíteniengediazokat,összegyűjti,
nagyközöseredőrehozzaőket.Anagygondolatok,nagyakaratokhelyettalegapróbbakat,
delegáltalánosabbakat,legéletképesebbeket.Aholazonbanazírástmegjelennilátjuk,tud
jukmár,hogyottaz,amiazemberikülsőésbelsőéletbenaddiginkábbösztönösentörtént,
mostöntudatossákezdválni:azéletnekazonterületeettőlkezdvemindinkábbabsztraháló
dik,objektiválódik.Azakkoriembereterületetszintemagaelévetítimár,skívülről,öntu
datosanveszivizsgálatalá.Atervszerűség,akoncepciókkalvalóöntudatosmunka,akomp
likáltskombináltmunkalehetőségeadatikmegezzel.

Alegáltalánosabbérvényűalapafejlődésvizsgálatára:épazért,mertcsakforma,kész
ség,nempedigtartalom,vagyhatóerő.Egyoldalúnaklátszik,skissészomorúnakis,azem 
beriségnagyújkori lendületét ilyentechnikaikészségszerűséggelmagyarázni.Decsakak 



204 replika

kor,haegyszerűentechnikaikészségnekfogjukfel.Azonbannemazírástsapapírostkell
csaklátnunkbenne,hanemazt,hogyazírásgondolatévezredesfejlődéseredménye,hogy
a szociális életnek egyik legmélyebb jelentőségű alkotása: hogy az emberi életnekmily
évezredesönmagafeléemelkedőörökmunkájátkívántaaz,mígodáigjutott,hogygondo
latait,homályosbelsővilágátközérthetőenmeganyagosítsa.Azegészéletnekkellettdol
gozniaezen,öntudatosodnia,azanyagiobjektiválásgondolatáig:vizsgálnia–ismétszinte
öntudatlanöntudatosságról,tömegaprómunkárólvanszó–addigikifejezőeszközeit,amíg
eljutottajelsképírástólaszótagírásnagyszerűgondolatáig,sinnenahangírásig.Óriási
útez,azegészélettudatosodásánakkellettévezredekigdolgozniarajta.

Samikorazírásszerepétvesszükfelkiindulópontul,akkornemisazírásrólszólunk,
tulajdonképen.Nemarról,hogyazírásmintalakítottaátagazdaságiéletet:hogyközhasz
nálatbavételévelmintlökteelőreaközösségéletmáságaitis.Hanemellenkezőleg,miakkor
azéletegész teljénekváltozásaitvizsgáljuk: sokkal teljesebbéletét,minta történettudo
mánybármelyikmásszakterülete.Nemnaívul,egyikéletáglökéseitatöbbire:hanemérzé
keltetniakarjukazéletaprótömeglépéseit:olylépéseket,amelyekbenegyszerreminden,az
egészéletbennevan.Csupánazzalakülönbséggel,hogyafejlődéslényegétazemberek
nagy tömegekbenvalóegymáshozviszonyodásánaksokkal szorosabbáválásában látjuk.
Azegészújkorifejlődésnekmindenujjongássalfogadottnagyszerűsége,sminden,mamár
megrendülve tapasztalt egyoldalúsága benne van ez alapgondolatban: a szervezetté vált
társadalmakhatalmascélratörekvései,bámulatos,csakilyközösségerővelelérhetőeredmé
nyei: másrészt pedig a természet talajától való csenevész elválás, egy magunkcsinálta
atmoszférábavalóáttelepülés,aközösségcélfeléirányulólelkiszellemiszervekegyoldalú
torzkifejlődése,selsatnyulásaatöbbiszerveknek,amelyek,svalamennyienegyütt,tehetik
csakképesséazembertarra,hogyteljeséletérzésselgyönyörködhessékabban,amitszámá
raeföldiéletnyújthat.

Azeurópaiírásbeliségfejlődésénekmeneteaközépkorvégéig

MikéntsmikorvonultbeazírásEurópábanazéletbe?Hogyanvanaz,hogyegyidőpontban
kezdszerepetársadalomalakítóváválni,holottazelőttisvoltírás,ilyenszerepnélkül?

Afejlődésokságikérdésérenézvedöntőneklátszókérdéstevések.Akiazírásszocioló
giai jelentőségéről,azelőadottakértelmében,megvangyőződve,azelőtt tulajdonképen
közömbösek.Számáraelég,haazírásnakazéletbenvalómegjelenésétmegállapítja:emeg
je le nés kö vet kez mé nye it azu tán csu pán vizs gál ja a tör té ne ti fo lya ma tok kal kap cso lat ban. 
Voltaképenmiiserreazálláspontrahelyezkedünk:minthogyazonbanazírásmegjelenését
nemakarjuktartanisnemistarthatjuklassúfejlődésnélküli,előzménynélkülijelenségnek,
mintsemmimáshasonlóújítástsem,egyszerűenvázlatátadjukannak,hogymikéntképzel
jükelamegelőzőfolyamatot.Haéletteljesen,egyoldalúságnélkülképzeljükel,ezzelmár
megisadtukazokokat:atörténetiokságmagyarázattulajdonképenmássosemlehet,mint
azelőzőfolyamattermészeteselképzelése.

A klasszi kus ó kor ban az írás nagy mér ték ben sze re pelt már a gya kor la ti élet ben. 
Valamiképazonbanmégsemváltáltalánosérvényűvé.Használtaazirodalom:atudomány:
–elsősorbanajogi:mégpedigszélesgyakorlattal,jogügyletekmegörökítésére.Használta
azüzletiélet:ahiteléletolymértékben,hogynémelyvonásaibanamaihitelélettelmutat
hasonlóságokat.Aműveltosztályírástudóvolt.Azíráshasználatolymértékű,hogykifejlett
gyorsírástisteremtettmagamellett.–Másrésztazonban,amagasabbiskolázásbanrészesült
ré te gen kí vül, az írás mun ká ja rab szol ga mun ka volt. Amíg te hát egy részt va ló já ban az ak ko
rimagascivilizációnakmegfelelővoltazírásszerepe,másrésztatársadalom,agazdasági
életalapszervezeteútjábanállottterjedésének.

Bizonyáranyomonkövethetőarómaikultúrfejlődésnélisazírásbeliségszervezőszere
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pe:azú.n.polgáriasodotttársadalomkialakulásanélküleelnemképzelhető.Anehézségaz,
hogy,amonumentálisfeliratemlékekenkívülaránylagigenkevésírásmaradtfenneredeti
ben,apapyrusésaviaszíróanyagromlandóságamiatt.Kétségtelenmégis,hogyarómai
aknálisvanegyidőhatár,amiegysokkalgyorsabbüteműfejlődéskezdetétjelentiazelő
zőhözképest/:aKr.e.II.sz.:/:shogygyakorlaticélúírásokisehatáridőtőlkezdvemaradtak
csak fenn re ánk.

Arómaibirodalomszétomlásávala történelembebevonulóészakibbeurópainépeka
szó be li ség kul túr fo kát él ték. A nagy köz pon to sí tott szer ve zet szétestével jó részt szét bom lott 
azállami,gazdaságismásszervezetis,amelyeketarómaiakészakiprovinciáikbanlétesí
tettek:nemvoltmégezenterületekéletszintjeolyfokon,hogyarómaikultúreredményeket
önállóantovábbtarthattaésfejleszthettevolna.Újabbangyakoribbanemelkednekhangok
olyértelemben,hogynem lehet szóa teljes sülyedésről,mindenkultúrértékelvesztéről.
Nagyjábólhelyeselnünkkellezt:hiszenismeretlennépeknagytömegekerültegyúttalatör
té ne lem,tehátaszervezettebbéletfolyáshatáraiközé.Rómanemcsakprovinciáiban,hanem
azészakibarbárokraishatottszázadokfolyamán:arómaiéletcivilizációja,tehátzártál
lambóláltalánosemberiérdekekrealapulóállammávalóátalakulásaegyrésztgyöngítette
ütőerejét,másrésztátkölcsönzöttkultúrájából,szervezetébőlalapelemeketazÉszaknakis:
a két vi lág, egy szer re össze folyt egy más sal, a most már szer ve zet tebb ger mán ság ter mé sze
teserejeáttörtahatárokon.Abirodalomsüllyedéseegyúttalaszomszédságemelkedésétje 
 len tet tenémileg:arómaikultúrkörhelyébeanyugateurópaikultúrkörfogalmalépett.

Azújterületeknek,deazészakirómaiprivinciáknaksemvoltéletszükségletükazírás:
felvételérehiányzottmégakultúraérettségénekkellőfoka:azíráshasználatvisszafejlődött.
Jellemzőenahígarányokra,amelyekkelÉszakátvetteerómaikultúrát,uralkodóiudvarok
ban keletkezett némi okleveles gyakorlat, a római császári mintájára: francia területen
maradtnémimagángyakorlatis.

Deegyikseméleterősen,inkábbcsakutóhangként.Aszóbeliségakövetkezőszázadok
folyamánméginkábbfelülkerekedett:aVIII–X.századokbanáltalánossávált.Eztakortaz
írás el len va ló re ak ció ko rá nak ne vez het jük.

Azigazirégirómaiterületek,elsősorbanItália,azonbansohasemfelejtettékelteljesen
azíráshasználatcélszerűségeit.Azantiknevelésrendszertipikusiskolájaarhétoriskolavolt:
gyakorlatimagvukban tulajdonképen jogászképző iskolák.Ezekvalamikéntmégis éltek
tovább is: még magánügyleteknek írásbafoglalása is meglehetősen szokásban maradt.
Azonban,tudjuk,általánosérvényűségreazírásmárelőbbsememelkedett:nemvoltolyan
oktatásrendszersem,amelyazírástmindenüttegységessétettevolna.Vidékekhez,iskola
csoportokhozvoltkötvefejlődése.Abirodalom,Itáliaegységénekszétbomlásávalazírás
nakezakülönbözőségemégfokozódott.Itáliaterületénvidékenkéntsajátosírásokalakul
takki:valamennyienarégirómaifeliratokmerevnagybetűsírásábólkeletkeztek,amerev
tagokkurzívelhajlításával,szétszedésével.Avidékekírásaiazonbanvégülisannyirakülön
böz tek, hogy egy más köz ti hasz ná lat ra, be nem ava tot tak szá má ra, szin te hasz nál ha tat la nok 
voltak.Még erősebben elváltoztak természetesen az írások a volt római provinciákban,
spa nyol, fran cia, brit te rü le te ken, ahol, mint em lí tet tük, az írás be li ség cse ne vé szen még is 
csak folytatódott. E különböző, gyakorlati célú folyóírásokat nevezte el az írástörténet
„nemzetiírások”nak.Használatokegyesvidékekrekorlátozódott,sazonkívültulajdonképen
ajogászmesterség,anótáriusokírásavoltak,nempedigazáltalánosérintkezésírásai:hasz
nálatukraszaktudáskellett.

Mindeztehátnemvoltkedvezőalakulásabbanazirányban,hogyazírásegynagyobb
kultúrközösségérintkezőeszköze legyen.Nagy területeken,általánosérvénnyelhasznált
egységesírásfejlesztheticsakkiazírásbeliséget,vonulhatcsakbeamindennapiéletköz
hasz ná la tá ba.

Másrésztazonbannemcsakeddig,hanemarómaibirodalombukásautánisfolytonszi
várogtakátÉszakraItáliánaktovábbélőkultúrelemei.Éspedigmostmárfőkéntegynépek
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fölöttiorganizációútján:arómaiEgyházútján,amelyarómainagyszabásúorganizációs
gondolatottovábbhordoztamagában.AX.századbanbefejeztenagyszerűhódításaiteza
szervezet:nyugatésközépEurópanagyvidékeinvéglegesenmegvetette lábát.Arómai
birodalomzártabbkultúregységénekbukásátegylazább,deúj,igennagylendületeketegy
be fo gó szer ve zet meg ala ku lá sa pó tol ta. Ez az át fo gó szer ve zet kö rül be lül az in tel lek tu á lis 
osztály egységét jelentette, a kialakuló Európában. Tagjai nem csupán valláshirdetéssel
fog lal koztak:aközösségéletakkoriteljesegységetermészetessétette,hogyaközösségirá
nyí tá sá baniserősszerepükvolt.Eltekintveattól,hogyabirtokokkal,amelyekEurópaterüle
té nek je lentékenyhányadátalkották,hatalmasanyagierőtképviseltek,épnemzetekfölötti,
általá nos érvényűszellemiségükmiattakormányzás, igazgatásmindenágábanszerepelni
látjukőket.

EnagyszervezetnekközpontjaItáliábanvolt,arégiírásterületen:aKuriaátisvettekör
nyezeteíráshasználatát.Természetesenszinténegytájírást,nemalkalmasatáltalánosterje
désre.Deazírásbeliséggondolatát,mintazantikkultúrasokmástartalmátis,hivatvavolt
eközpontItáliából,arégikultúránakazegészközépkoronátnagy,állandórezervoárjából
át szi vá rog tat ni Eu ró pá ba, az Egy ház egy sé ges szer ve ze te ál tal.

Mihelytodafönnkísérletektörténtek,rómaitradíciókra,nagyobbvilágibirodalomléte
sítésére is, erősebbenmutatkozott szüksége annak, hogy az államot támogató egyedüli
egységesen szervezett testületnek, a papságnak maradandó egyöntetöségét biztosítsák.
NagyKárolyfrankbirodalmábanakereszténységterjesztéseésszervezéseazonosvoltaz
állam terjedésével, szervezésével.A papságnak egysége a hitvallásban, liturgiában, stb.
egyúttalazállamegységétisjelentette.AzItáliábóljöttírásgondolatszükségeseszközévé
lettezuniformizálódásnak:azírotthittételek,szentkönyvek,rendelkezéseknagyterületek
re pontos szövegeket vihettek. Nem a „nemzeti írás” kurzív, de csak szakértő számára
olvashatóírásakellettide:abetűinkábbazolvasáscéljairakellett,mintazíráshasználat
céljaira.NagyKároly teháta régi„könyvírások”változatainakegyikétválasztottaki:az
antikkapitális,feliratosírásnakjólolvasható,bárnehézkesbetűit,amiketaszerzetesrendek
kolostori buzgalma, régi szövegekmásolásainál,mindig használt.Olyan betűketmégis,
ame lyek a gya kor la ti írás ból át vet tek, már né mi kur zív ele me ket, anél kül, hogy fo lyó írás
szerűhasználatraalkalmasaklettekvolna.NagyKárolyhíresírásreformjánaklényegeaz
volt,hogyegységes,jólolvashatóírástadott,mégpedigegyegységesszervezet,apapság
kezébe.Azolvasnitudáslehetővévolttévemostmár:éskötelezővéis,legalábbelvben.Az
írnitudásazonban,csakspeciálisképzettségűekbirtokavolt,későbberősennövekvőmér
tékbenterjedtugyan,deszinteaközépkorvégéigcsakazolvasnitudáskövetelményéthang
súlyozzákpapjaikkalszembenazegyházirendelkezések.

Ezazegységesírás,a„karolingminuszkula”,–tulajdonképenamimainyomtatottbetű
ink,–nagyterületekets tömegeketfelölelőnormálírásvolt:segy,bármelyprimitív,de
messzi te rü le te ken egy sé ges érint ke zé si esz köz lé te zé se már ön ma gá ban rej ti a kö zös ség 
fejlesztésének lehetőségeit.Eleinte csak elvonult kolostorszobákmásoltak: amikor, aX.
sz.ban,akereszténységegyháziszervezeteállandósultmindenfelé,abetűkezdelőbukkan
ni,nehézkesen,gyakorlatlanulbár, agyakorlati élet területein is.Természetesencsakaz
egyháztagjainakkezén,havilágiügyekbenis:mintahogyancsaknemazegészközépkoron
átnagyjábólazegyháziosztályfogalmáhoztartozottazírnitudásfogalma.

Azóriásiszervezet,Európátfelölelőintellektuálishálózat,szinteszociológiaitörvény
szerűséggelkényszerítvevoltarra,hogyazírásbeliségetnövekvőmértékbenfejlessze.A
nyugatirészekenigenelevenmegmozdulástapasztalhatómáraXI.században:keletenmég
sokkalkevésbé.Jogiügyletekírásbafoglalásavoltfőkéntazírásgyakorlatihasználatának
területe:azokleveleketrészbenaKarolingminuszkulanehézolvasásbetűivelírták,rész
benkönnyebbbetűivel,olykülsőformákkal,amikanemzetiírásokat,tehátajogiérvényű
írá so kat, igye kez tek utá noz ni.

Itáliábanmaradtegyedüllaikus,nempapkézenazírás,világinótáriusokmesterségírá
sa ként. De az észa ki írás gya kor lat ha tott vissza e ré gi írás te rü let gya kor la tá ra is, al kal maz
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kodnikényszerítvénazt.AKarolingminuszkulának,évszázadosellenkezésután,engedni
kellettItáliábanis:csakaXII.sz.ban,deakkorvéglegesen,tűntekelazitteni„nemzeti
írások”.AzérintkezésieszközbenvalóezenegyesülésélénkmozgalmatváltottkiItáliában,
különösenfelső,azészakkalhatárosrészein.Arhétoriskolákfelvirultak,hiszenelsősorban
jogi természetű írásbeliségről lehetettszó:csoportosultakez iskolákésmegkezdődöttaz
északitáliainagyjogiegyetemekkialakulása.Segyúttalészakitáliaivárosoknak,–azelőtt
jelentékteleneknek–vezetőszerepeItáliában.

Itáliaazonbankülönvilág,alaikuspolgárikultúravilága,ellentétbenazújEurópatelje
senpapiintellektuálisrétegénekvezetésalattállókultúrájával.Természetes,hogyegyúj
fejlődéskezdeteielőszörarégikultúrterületenmutatkoztak;deazészakikultúrszervezet
ellentétes volt, nem vehette át a déli polgári szervezetet.Csaknem egyidejűleg tehát az
északitáliaifelvirágzássalhasonlójelenségeketlátunknyugaton,franciaterületen:iskolák
csoportosulását,majdegyetemméalakulását.

A pap ság kor mány za tijo gi sze re pe európaszerte nö vel te a kí vá nal ma kat ta nult sá gát il le
tőleg:másrésztaklérikuspályaéppeszerepnélfogvaazérvényesülésnekolylehetőségeit
nyújtotta,amilyenekrecsöndesútonmásféleképsenkisemszámíthatott.Apályalényegeaz
írásbelifogalmazásfunkcióibanállott:ajogitermészetűoklevélfogalmazásában.Ecélra
kellettekazészakiviszonyoknakmegfelelőiskolák:silyiskolákcsoportosultakelsősorban
anyugatnagycentruma,Párisköré.

Franciaterületen,mintemlítettük,arómairhetoriskolákhosszúidőigtengődtekméga
birodalombukásaután;adéli, Itáliávalszinteösszefolyóvidékekena jogi írásbeliségés
iskolázáséltmindigvalahogyan.Mostarhetoriskolákészakicélokraátmintázottutódaiújra
életrekeltekPárisban.MáraXII. sz.elejétőlnemzetközi látogatottságra tettekszert;egy
századévalattEurópátvezetőegyetemméalakultak,aműveltvilágbüszkeségévé.

Apárisi egyetem egész lényegét félreérti a történeti irodalom.Amagas tudományok
kö zül az or vo si és a vi lá gi jo gi nem sze re pelt it ten, ez utób bit az egy ház ki is til tot ta in nen. 
Atheológiaivoltazegyetembüszkesége,atörténetírásfőkéntazértméltányolja.Holottez
csakmagaskivirágzásavoltapárisinagy iskolacsoportnak,mispontánegyesültkésőbb
egyetemmé.Afacultasartium,–bárcsakelőkészítőfokavoltamagasfacultásoknak,–volt
anagyvonzóerő,melyalegkülönbözőbbországokbólahallgatóktízezreithoztaide.Nem
azefakultás,aminekazelméletipedagógiatörténetehirdeti:nemcsupánáltalánosművelt
séget adó iskola: hanem a klerikusok tömegének nevelője, gyakorlati jogikormányzati
pályájukra.Ahétszabadtudományközöttalényegagrammatika,amelyazonosalatinul
írnitudásoktatásával,sarhetorika,amelyajogilagfogalmaznitudásiskolája.Átmódosult
antikrhetoriskola,amelyazEurópaitáliánkívülirészébenfőkéntazuralkodófőúrifőpapi
udvarokra korlátozódó jogi okleveles gyakorlat elsajátítására szolgált, udvari papoknak
készülőhallgatóktömegeilátogatták,otthoniszerencséspályafutásukreményében.Sezzel
a gya kor la ti cé lú írás köz pon ti ta ní tó he lye Eu ró pá ban. A most ki ala ku ló ok le vél írás mu tat ja 
is ily származása vonásait: Lényegében az általánosérvényű, jól olvasható Karoling
minuszkula, de külsőségeiben igyekszik utánozni a régi, Itáliából eredt jogioklevélírás
sajátságait,mígatermészetesírásfejlődésfolyamánekülsőségekelnemmaradoznak.

Apárisiegyetemrőlaközépkorbannemmaradtak fennanyakönyvek: ismerjüknagy,
tízezresarányit,deazegyesnemzetekrészvételérőlhatározottadatainknincsenek.Kétség
telenmégis,hogynevelőszerepeazírásbeliségterénegészEurópárahatóvolt.Haegytá 
volfekvő or szág írá sa it, pl. Ma gyar or szág ét, össze ha son lít juk a nyu ga ti írá sok kal, azt a meg
lepőeredménytkelllevonnunk,hogyaXII–XIII.században,amikorazírásformákeredeti
nehézségükből évtizedrőlévtizedre hajlékonyabbakká, kurzivabbakká váltak, a magyar
gyakorlatbanezújsújformáklényegtelenidőkülönbséggeljelentkeztekmindigalegnyu
gatibbakután.Sugyanígymásországokbanis:azírásbeliségkülsőképeszintebámulatos
egyöntetűségetmutatmindenévtizedben.PedigaNyugatésaKeletközöttnagykülönbsé
gekvoltakúgykulturális,mintnyelvitekintetben:akeletiszükséglet,elevengyakorlatsok 
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 kalkisebblehetett,mintafrancia,azíráskifejlődésétsokkallassabbanerőszakolhattavolna
kimagának.Aterületrőlterületrevalóátvételpedigsokkalnagyobbidőközöketmutatnafel
a formákmegjelenésében Franciaországban ésMagyarországban: azonkívül a formákat
kétségtelenülmódosítottavolna.Nemlehet itt tehátmásrólszó,mintegynagyközponti
iskolavezetőszerepéről:ekétszázadvalamennyijó,modernoklevélírójaapárisiegyetem
rőlkerültki.

Ezzelazegyházkezébőlugyannemkerültkiazírás,dekijutottmégisavilágiéletterü
letére,atömegesebbgyakorlatihasználatra.Sagyakorlatiírássávalóalakulásezzelmég
semhoztaavidékenkéntvalóformaelfajulásveszélyét:azegységesiskolázásnemengedte
a fejlődésekritikus idejébenkülön területi, egymásszámárahasználhatatlan írástípusok
keletkezését.Párisbanóriásiüzemevoltazírásnak,többévesfegyelmezésselfolytatanítás:
amígtehát,atömegesmásolóéselőadástjegyzőtollforgatássegítségévelis,azírásegyre
kurzívabbformákatvettfel,addigafegyelmezésrögtöntiszta,általánosformákatteremtett
e kurzív elemekből, megakadályozván így a szeszélyes, egyéni és vidéki torzításokat.
Fegyelmezettkezekbámulatosankönnyed,gyorsfolyóírásaialakultakígytehátkianehéz
keskönyvírásbólmásfélévszázadleforgásaalatt:azáltalánosérvényű,könnyenolvasható
sírásraiskönnyenhasználhatóeurópaifolyóírásaXIII.sz.derekánnagyjábólkészenvolt.

Az ál la mi és jo gi élet gyor san érez het te az ily írás sal fel sze relt ta nult em be rek hasz nál
hatóságát,előnyeit:apárisinagyiskolanemmaradtsokáigegyedül.Párisközpontiszerepét
ép azmutatja, hogy nem a szomszédos országokban létesülnek utána ésmintájára első
egyetemek,hanemelőszöratávolividékeken,amelyekenleginkábbéreztékapárisiegye
temjárásnehézségeit.Angliában,cseh,lengyelésmagyarterületen,majdkeletinémetterü
leten.Valamennyienapárisiegyetemszervezetétmásoltákle:csakakésőbbiközépkorban
utá noz ta né mely egye tem az itá li ai egye te mek tí pu sát. Egyút tal a nagyobb egy há zi szék he
lyekiskoláiisígyidomultaksindultakfejlődésnek,Párisbólkikerültmagisterekvezetése
alatt.AXIII.sz.derekánazírásbeliségkülsőszínemegfelelteziskolarendszernek.Haaz
írásokatterületilegáttekintjük,világosképétlátjukazegyesvezetőegyetemekhatásterüle
tének.Franciaország,Német,Cseh,Lengyel,Magyarországegyegységesterületetalkot,
hanémetterületenmutatkoznakismárahelyiiskolázásnakerősebbnyomai.Angliaállított,
Párisutánelőször egyetemetmagának,máraz írásnakkurzívvávaló fejlődési idejében:
lényegessajátságaibanazonostehátapárisiírásterület,demégisoly,önmagábanegységes
külsőségeketmutat,amelyekamattólmegkülönböztethetővéteszikazangolírásterületet.A
spanyolfélszigetmindigátmenetikultúrtípusvoltazitáliaiésafranciatípusközött:egye
te mei is így ala kul tak meg, s írás te rü le te, egész írás be li sé ge is ily ké pet mu tat, éle seb ben 
kü lön böz ve a fran ci á tól, mint az an gol te rü let, bár ha tá ros Fran ci a or szág gal, még is nagy a 
különbség,míg pl. a francia ésmagyar írások lényegükben teljes egyezéstmutatnak. S
végülItália:azelső,felületespillanatraisegészenmásírásképetmutat,mintazészakibb
vidékek.Bárazosztrákterületekszomszédosakvele,írásukélesenelkülönülazolaszokétól
éslényegébenafranciaírásokformáitmutatják,–úgy,mintahogyanazírásbeliségbelső
jelentőségűsajátságaiis.

Mindezeneltérésekazírásformákbanazonbancsakolyanméretűekvoltak,hogyaköl
csönösolvashatóságot,használatotegyáltalánnemakadályozták.Európaintellektuálisréte
gei ugyan azon, jól fo lyó, gya kor la ti írást hasz nál ták már.

Afőiskolákat jártklerikusokahét szabad tudományban tulajdonképen teljesenvilági
tananyagot sajátítottakel: igenkicsiny töredékvolt az, amelyika theológián is folytatta
tanulmányait.Aclericusígyhamaralakultát„clerc”é,diákká:műveltségének,tanultságá
nak alig volt valami köze az egyházi hivatáshoz. Tömegük csakhamar telített minden
helyet,amitazegyházibeneficiumoknyújthattak:alegtöbbcsakakkorszenteltettemagát
pappá,amikorilybeneficiumhozjuthatott.Mindnagyobbrészefordultaképzettségétillető
megélhetésmásútjaihoz:világiakhoz,városokhoz,ésmagánosokhozszegődtek, írásbeli
teendőkvégzésére,vagyiskolákhoz,mesterekként.
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Mostmáragyakorlatiéletterületéndolgozóemberisérezhette,sbámulhattaisazírás
nak,agyors,pontosfeljegyzésnekhasznátsajátüzemeszámára.Nemcsakavárosiadmi
nisztrációban,hanemazüzletisgazdaságiéletbenismegjelenikazírás.Állami,földesúri,
városi,üzletiösszeírások,könyvekkeletkeznek:alevelezésazügyvitelmindapróbbrész
leteibenjutszerepremindenütt.Azállamterületeket,sőtnagyüzletivállalkozásokatszerve
zőírásmunkamegkezdődikésönmagátfejlesztitovább.

Eleintealatinnyelvhezvoltkötveazegészírástanítás,azegészírásbeliség:agazdasági
területen is.Egész természetszerűlegment e tehertől való szabadulás.AXIII. sz. elején
nyugatonmár jogiérvényűoklevelek isakadnaknépnyelven írva:aszázadvégétőlmár
mindenütttömegesséválikanépnyelvenvalóoklevelezés.Azíráshasználatterjedéséredön
tőjelentőségű:amitazelőtt,csakisfelsőiskolákon,scsakisalatinstúdiummalkapcsolat
ban, éve kig kel lett ta nul ni, azt most hó na pok alatt el le he tett sa já tí ta ni.

UgyancsakaXIII.sz.folyamánjöttközhasználatbaapapiros,adrágapergamenhelyett:
azírásnépszerűsödésekényszerítettekietechnikaiújítást,sazírástovábbinépszerűsödését
szol gál ta az. 

AzegyetemekegyedülivezetőszerepeazírásfejlesztésterénaXIII.sz.végénmegszű
nik:azírástazéletmagaviszitovább.Aklerikusokmárnemisigenszámítanakegyházi
érvényesülésre:televanavilágvelük,kínáljáktudásukat,íráskészletüketmindenfelé.Ván
dormódra,párhónapranyitnakiskolákatkülönbözőhelyeken:akisebbpolgáriosztályból
valók is igyekeznek olcsó pénzen hozzájutni az íráskészséghez. Nagyapáik idejénmég
nimbusszalövezett,fölényesművészet,előkelőkörökbirtoka:mostaköznapiéletgyakor
latieszköze.Agazdaságiéletkaputánaalegsietősebben.

Ott,aholazírásbeliséggondolatahamarosabbanmegszokottávált,sholegyúttalagaz
daságiéletcsakalaposszervezőkészséggelvoltösszefogható,ottlátunkigenkoránszéles
körű írásbeliséget s egyúttal szinte megmagyarázhatatlan méretű gazdasági előtörést:
NémetalföldönésFirenzében.Németalföld,igaz,közvetítővidékabritszigetekésakonti
nensközött:deföldrajzihelyzeteeddigmégsohasemtettenaggyá.Vizektőlszétrongyolt
földterület,lakóinehéz,tervszerűösszetartómunkáhozvoltakszokva.Agyapjúipar,angol
gyapjú feldolgozása a kontinens számára, ezernyiműhelyben folyik.AXII. sz. elejétől
megjelenik az új szervező elem, az írás.A szétszórtmunka hirtelenmegtalálja amaga
közös,nagyeredményekkelkecsegtetőcéljait:kétévszázadonbelülNémetalföldEurópa
leggazdagabbvidékévélett,azújkorelejénvilághatalommá.Mégpedigkülönösebbpoliti
kaiösszefogásnélkülis:államszervezetearánylaglazamaradtmindvégig.–Ésazírásbeli
ségegészenszokatlan,koraielterjedésétfigyelhetjükmegittegyúttal.Akicsinyírnitudás
üzemeittjelentkezikelőször:innenindulnakkisterjednekelaXIII.sz.bannémetterület
reazugiskolák,azegyházihatóságoküldözéseellenéreis.IttalakulnakmáraXIV.sz.ban
jámbortestvériségek,amelyekIstentelsősorbankönyvmásolással,könyvekszervezettter
jesztésévelakartáktisztelni:slegkegyesebbtettnekazttartották,hamásokatmegtaníthattak
azírásmesterségére.–AnémetalföldividékekkelösszefüggőanémetHansamegalakulása
ésgyorsnövekedésekereskedelmiéspolitikainagyhatalommá:aHansatörténeténekleg
modernebbgazdaságtörténetikutatójaegyenesenazírásbeliségalkalmazásáttartjaehirte
lenkifejlődésvégsőokának.

FirenzeugyancsakátmenővidékItáliaésazészakibbEurópaközött:aXII.sz.igmégis
csakjelentéktelenvároska.Nemtengerpartján:smáreléggéhegyes,nemkülönösentermé
kenyvidéken.Ittisagyapjúezernyiapróműhelye:akeménymunkaszükségessége.De
szinténolyvidék,mintNémetalföld:azúj, egyetemi írásfellendülésközvetlen területén.
Szinteúgytűnikfel,hogy,hatengerikereskedővároslettvolnarégóta,sohasemhathatott
volnaegyúj,szervezőelemevárosfejlődéséreannyira,silyhirtelen:azedzett,keménytömeg 
apró munka szervezése csodákat művelt. Firenze egy századév alatt Európa bankárjá 
válett,majdegyújeurópaiműveltségszülővárosáváésvezérévé.Studomásunkvanarról,
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hogyavárosbanmáraXIV.sz.banúgyszólvánmindencsaládfenntartóférfitudottírni:s
a gyer me kek tízezrei jár tak is ko lá ba.

Azírástehátkikerültazegyházköréből,amelyfelnevelőjevolt.Segyúttalkikerültaz
előkelőtársadalmirétegekkörébőlis:anagyúrmégaközépkorvégénsemtartottamagához
méltónak az írnitudást. Ellenben a lehető legmélyebb alapot, a gyakorlati életet ragadta
meg,abbavegyültbeleszervezőelemként.

Ésezzeltettemegazírásbeliségfejlődéseadöntőlépést.Arégikultúrákisírásbeliek
voltak:deúgyEgyiptomban,mintIndiában,Kínábanegyeskiváltságostársadalmirétegek
hez tapadva élt az írás, sőt az írástudás alakított ki néhol ily kiváltságos rétegeket.Egy
bizonyosfokonmegisállotttehátazírásfejlődés:Akiváltságosrétegnekérdekevolt,hogy
általános érvényű, mindenki által használható írás ne keletkezzék.Az antik kultúrában
viszontavagyonhozéselőkelőséghezkötődöttazírás,mertarabszolgaírásisvagyonttéte
lezettfel:mármozgékonyabbalap,márfejlettbetűírásbólindultki,dehiányzottazírásbe
liség egyöntetűsége.Az egyház kezében sem vált volna talán oly egységes érintkezési
eszközzé,haazegyházegyegyetlenzártpolitikaiszervezetűállampapiosztályalettvolna
csupán:nemlettvolnaolyszükségeegyilyenszilárdanbeágyazottosztálynakegyegységes
érintkezésieszközre:vagy,haigen,igyekezettvolnaaztmagánakmonopolizálni.Azonban
egyföldrészmesszetájaitáthálózva,különbözőállamalakulatokbanszerepelve,azegysé
gesírásaszociológiaiemberköztiviszonybelsőtörvényeinélfogvafejlesztetteönmagát:s
gyakorlatialkalmazásrakialakulva,folytkiazegyházkezébőlszétatömegekközé.

Ittamagyarázataannak,hogymiértépazírásbeliségszerepéttartjukatörténetifejlődés
megfigyelendőalapjának, smiértnemazoktatásügy fejlődését.Mertnemakultúrjavak
céltudatosátadásaújgenerációkszámára,tehátazoktatás,alényeges:hanemlényegesaz
életetidővelmindenapróságábankísérőéssegítőelemiszervezőfunkció,azírás.Olymoz
gal ma kat okoz ez, ame lyek kel szem ben az ok ta tás gyak ran kon zer va tív, el len ál ló funk ci ó
naktűnikfel.

Anagytömegekdöntőbevonásaazújérintkező,szervezőhatásaalámáraXIV.század
banmegtörtént.A könyv nyomtatás feltalálásamár csak zseniális alkalmazkodás volt a
tömegfejlődéshez.Segyúttalújtempótdiktáltannak:olyfejlődést,amelyhezhasonlótkul
túralakulásazelőttfelnemmutathatott.Aformálisannem,deabetűáltallényegesenmégis
megszervezetttársadalomminderősebbenkiszabadultahelyhezkötöttszervezettségalól:
újközösségekkeletkeztek,egymástsohasemlátva,egymássalsosemérintkezve,abetűbe
foglaltgondolatokhatásaalatt.–

–AXII.sz.tólkezdve,mintemlítettük,a történetiélet terénmindenüttúj fejlődések
tapasztalhatók,mindiggyorsulóhaladással.Atermészetesközösségküzdmégazúj,írásos
közösséggel:aközépkorvégénolyjelenségekmutatkoznak,amelyekarravallanak,hogy
márilyszervezettségönmagaisképesarra,hogyEurópáraszólóhatásokatidézzenfel:a
humanizmus,arenaissanceésareformáció:vagyaFöldeurópaimeghódításánakkezdete.

Világosdolog,hogyazÚjkortörténetét,eseményeit,államának,társadalmának,szellemi
életének,gazdaságánakjelenségeitnemazírásbeliségfejlődésénekkörülményeibőlfogjuk
magyarázni.Atartalmatmindenüttazéletadja:mindenerő,szín,boldogságéstragikum
csaktőlevaló.Mindennekhatalmasésváltozatosjátékátazonbanazírásbanátszőttéleten,
emberiségenvonultatjukát:aközösségalakulásoknakésfejlődéseknekcsakújdinamikáját
kíséreljükmeg ez eleven alapszövedék alapjánmegérteni.Megfigyelésünk, előadásunk
emberierőtmeghaladótárgyaésgyönyörűségemindigmagaazemberiéletmarad.


