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1 Balogh Jó zsef (Gödöllő, 1893–Bu da pest, 1944): pub li cis ta, klasszi ka fi lo ló gus, iro da lom tör té nész. Az 
egye te met Bu da pes ten, Ber lin ben, Mün chen ben és Freiburgban vé gez te, 1918-ban dok to ri ok le ve let szer zett. 
1927-től 1935-ig a Ma gyar Szem le Tár sa ság fő tit ká ra. A Nouvelle Revue de Hongrie és a Hungarian Quarterly 
cí mű la pok fe le lős szer kesz tő je. A Parthenon Egye sü let szer ve ző je a har min cas évek vé gé től. Szer kesz tő je az 
egye sü let két nyel vű klasszi ku sa i nak és ta nul má nya i nak. Eb ben a sorozatban je lent meg Ba logh Jó zsef for dí-
tá sá ban Szent Ágos ton könyve, a Confessiones (I–II. Bp., 1943). Az ó ko ri és kö zép ko ri la tin ság ku ta tá sa kö ré ből 
szá mos cik ke je lent meg a szak lap ok ban. Főbb mű vei: Voces Pa gi na rum. Ada lé kok a han gos ol va sás és írás kér
dé sé hez, Bu da pest, Frank lin, 1921; A klasszi kus mű velt sé gért, Bu da pest, Parthenon, 7, 1934; Szent Ágos ton, a 
le vél író, Bu da pest, Szent István Könyvek, 34, 1926.

Az elekt ro ni kus tech no ló gi ák ál tal köz ve tí tett kom mu ni ká ció (pl. a Com pu ter Mediated 
Communication) sa já tos sá ga it vizs gál va haj la mo sak va gyunk meg fe led ke zni ar ról a tár-
sa da lomtör té ne ti be ágyazott ságról, amely egy tá vo labbi pers pektí vá ból tel jesebb rá látást 
kí nál a ku ta tás tár gyá ra. Pe dig ami kor a poszt el mé le tek er de jé ben ba ran gol va pél dá ul a 
poszt ti pog rá fi á ra hi vat ko zunk, ak kor ér de mes né ha azt is fel idéz ni, hogy mi volt a „poszt” 
előtt, azaz milyen volt a tár sa dal mi érint ke zés az elekt ro ni kus kom mu ni ká ci ót vagy akár 
a nyom ta tott könyv kul tú ráját meg elő ző en.

Ha elekt ro ni kus és be há ló zott kör nye ze tünk re te kint ve – Marshall McLuhan, Walter 
Ong és Eric Havelock nyo mán – azt mond juk, hogy az új vagy má sod la gos szó be li ség ko - 
rá ban élünk, és kul tú rá ink a tipografikus és orá lis min ták sa já tos ke ve ré ké ből épít kez nek, 
ak kor fon tos nak tű nik az írás be li és a szó be li kul tú ra kü lön bö ző jel leg ze tes sé ge i nek ap ró-
lé kos meg fi gye lé se is.

Ami kor Balogh Jó zsef1 so ra it bön gész ve a be szélt és írott kul tú ra kü lönb sé ge i ről ol -
va sunk, óha tat la nul föl me rül a kér dés, hogy a né ma ol va sás és a nyom ta tott szö veg tér-
nye ré sé vel mi ként hal vá nyult el az élő be széd je len tő sé ge. Ho gyan tűnt el a ki mon dás-
ban rej lő öröm a nyom ta tás ban lelt szer ve zett ség ked vé ért? Ho gyan lett ak tív részt ve vő-
ből passzív ol va só? Ho gyan vál to zott a rész vé tel misz té ri u ma szimp la be fo ga dás sá? 
Mind ez ak kor vá lik iga zán ér de kes sé, ami kor föl fe dez zük, hogy nap ja ink kom mu ni ká-
ci ós ten den ci ái ugya nen nek a fo lya mat nak a vissza for du lá sá ról árul kod nak. A rész vé tel-
re épü lő, va lós ide jű, in te rak tív kom mu ni ká ci ós mo del lek ter je dé se az elekt ro ni kus 
kom mu ni ká ció va la mennyi te rü le tén meg fi gyel he tő. Az írás be li ség ről a te le fon, rá dió, 
te le ví zió, hang- és vi de o sza lag ok, va la mint az internet elekt ro ni kus tech no ló gi ái ál tal 
hor do zott má sod la gos szó be li ség re va ló át té rés nek min den nap szem- és fül ta núi le he-
tünk. Az új vagy má sod la gos szó be li ség ter mé sze te sen nem lé tez het ne az írott és nyom-
ta tott szö ve gek nél kül, hi szen fo lya ma to san ezek re tá masz ko dik, rá juk hi vat ko zik, és be - 

A han gos ol va sás tól 
a má sod la gos szó beli sé gig

Be ve ze tés Balogh Jó zsef „Voces paginarum”
cí mű írá sá hoz
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2 Balogh Jó zsef szá zad ele ji fel fe de zé sei nap ja ink ra a kom mu ni ká ció el mé let leg be fo lyá so sabb áram la ta i-
nak alap pil lé re i vé vál tak. Olyan te o re ti ku sok hi vat koz nak rá juk, mint Walter J. Ong, Paul Seanger, T. C. Skeat 
vagy Pierre Riché. Haj nal Ist ván köz ve tí té sé vel azon ban még en nél is jó val szélesebb az a kör, amely re Balogh 
József írá sai ha tás sal le het tek.

3 Ne feledjük, Balogh József 1921-ben írta e sorokat!
4 Lásd például a különféle mnemonikus formulá kat, a jelzős szerkezetű, ismétlődő ritmusú, rímeket tar-

tal ma zó emlékezettechnikai paneleket.

lő lük me rít. Je len tő sé gé nek nö ve ke dé se azon ban azok ra a mély tár sa dal mi össze füg gé-
sek re – a tu dás kog ni tív struk tú rá já ra ma gá ra – kér dez rá, ame lyek re leg ele mibb is me-
re te ink épül nek.

Balogh Jó zsef az el sők kö zött hív ta föl a fi gyel met ar ra a fo lya mat ra,2 amely nek ré vén 
a ha to dik és a ti zen he te dik szá zad kö zött a ke resz tény ko los to rok ból ki in dul va a kö zép-
ko ri tár sa dal mak ban is ál ta lá no san el ter jedt a né ma ol va sás. Ez a for du lat egy me rő ben 
új kom mu ni ká ci ós kul tú ra meg je le né sé ről ta nús ko dik, amely ben egy re na gyobb je len-
tő ség re tesz szert a vi zu á lis tér ben struk tu rált írott, majd ké sőbb nyom ta tott szö veg. 
A két fé le kom mu ni ká ci ós kul tú ra kü lön bö ző sé gé ről Balogh így ír:

A han gos ol va sás ön ként és ter mé szet sze rű en il lesz ke dik be le a hel lén–ró mai ó kor re to ri-
kus vi lá gá ba, ahol köz élet nek, ne ve lés nek és iro da lom nak kö zös alap ja a mű vé szi e sen for-
mált élő és hang zó szó volt. Az ó kor pró zá ja – nem ki sebb el me jött rá er re, mint Nietz sche 
– azért tű nik fel ma né mi képp mes ter kélt nek és ré to ri nak, mert nem volt egyéb, mint a 
han gos be széd vissz hang ja. Ré gi ko rok író ja el ső sor ban a hal ló fül höz for dult, azt akar ta 
meg nyer ni: az ér te lem hez, mint lát tuk, csak a fü lön ke resz tül le he tett hoz zá fér kőz ni. Ma 
már más ként van: aki han go san ol vas, aki fel ol vas, gya kor ta nem ér ti meg az ol va sott szö-
ve get, és né ma ol va sás sal kell vissza tér nie rá, hogy ér tel me fel nyíl jon előt te” (Balogh 1941).

Írá sa i ban Balogh szám ta lan he lyen hang sú lyoz za, hogy az ol va sás el né mu lá sá val a 
kom mu ni ká ci ós for du lat két ség te len elő nyei mel lett sok min den el is ve szett. „Az ó ko ri 
re to ri ka az em be ri szó nak han got és éle tet adott, ér ték ké avat ta; a mai zsur na liz mus3 az 
em be ri szót ólom be tű be te me ti és de val vál ja. Nap ja ink holt be tű jét mél tán kö ve ti nyo-
mon az élet te len né ma ol va sás” (Balogh 1921: 29–30). Az új ko ri né ma ol va sást te hát 
nem üd vöz li fel hőt len lel ke se dés sel, és szá mos he lyen kimondva-kimondatlanul ja va sol-
ja az élő szó ízé nek új ra föl  fe  de zé sét. Év ti ze dek kel ko ráb ban mint egy rá érez ar ra a je len-
ség re, amely a szá zad má so dik fe lé re az elekt ro ni kus hír köz lé si tech no ló gi ák tér hó dí tá-
sá val vá lik ál ta lá nos sá, s ame lyet Walter J. Ong új vagy má sod la gos szó be li ség ként de fi-
ni ál.

Balogh Jó zsef so rai kö zött egy olyan vi lág kör vo na lai bon ta koz nak ki, amely me rő-
ben kü lön bö zött a mi enk től. A szó be li vagy re to ri kus kul tú rá jú tár sa dal mak tag jai egé-
szen más hogy ér zé kel ték a kör nye ze tü ket, mint aho gyan az írás be li és fő ként a nyom-
ta tás ra épü lő kul tú ra tag jai ér zé ke lik. Az írás be li ség előtt nem egy sze rű en nem volt írás, 
ha nem mást je len tet tek a sza vak. Az írást – és fő leg a nyom ta tást – nem is me rő tár sa-
dal mak  szó be li sége olyan gon dol ko dá si sé má kat ala kí tott ki,4 ame lye ket mi, a ti pog rá-
fi ai lo gi kán ne vel ke det tek gyak ran alig-alig va gyunk ké pe sek kö vetni. Né hány év ti ze de 
az is ko lá zott vi lág új ra rá éb redt az el sőd le ges szó be li ség lé te zé sé re, va la mint ar ra, hogy 
a szó be li ség re, il le tő leg az írás be li ség re épü lő kul tú rák mély sé ge sen kü lön böz nek egy-
más tól. Ma már ne héz el kép zel ni, mi ként ke rül het te el oly so ká ig a ku ta tók fi gyel mét 
ez a kü lön bö ző ség.

Walter J. Ong az 1982-ben meg je lent Orality and Literacy (Szó be li ség és írás be li ség) 
cí mű köny vé ben rend kí vül ér zék le te sen mu tat ja be az írás tól még meg nem érin tett vi - 
lág jel leg ze tes sé ge it. Az ilyen vi lág tár sa dal mi vi szo nya i nak le írá sá ra az el sőd le ges szó-
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5 A ritka kivételekről, éppen Baloghot idézve ír Seanger híres munkájában, a Silent reading: Its Impact on 
Late Medieval Script and Societyben (A né ma ol va sás ha tá sa a ké ső kö zép ko ri írás ra és tár sa da lom ra) (Seanger 
1982).

6 „Print situates words in space more relentlessly than writing ever did. Writing moves words from the 
sound world to a world of visual space, but print locks words into position in this space” („A nyom ta tás szi-
go rúb ban he lye zi el a tér ben a sza va kat, mint ahogy az írás va la ha is tet te. Az írás a han gok vi lá gá ból a vi zuá-
li san meg ra gad ha tó tér vi lá gá ba he lye zi át a szavakat, a nyom ta tás azon ban lehor go nyoz za a sza va kat a tér 
bi zo nyos he lye in”) (Ong 1982: 121).

be li ség ki fe je zést hasz nál ja. Az el sőd le ges szó be li ség vi szo nyai kö zött az is me re tek nin-
cse nek le ír va, sőt en nek még a le he tő sé ge sem lé te zik. So ha sen ki nem tud utá na néz ni 
sem mi nek, mert ez a fo ga lom, hogy utá na néz ni, a szó be li ség kul tú rá já ban nem lé te zik. 
A tu dás nem tár gyi a sul könyv for má já ban, ha nem az el hang zás pil la na tá ban meg sem-
mi sül. A vi lág ról szer zett is me re tek meg őr zé se a foly to nos újrakimondással va ló sul 
meg. Tud ni annyit je lent, mint is mé tel ni, az is mé telt fel idé zés hez vi szont em lé ke ze tes 
for má ba kell ön te ni a fon tos gon do la to kat. Er re szol gál nak azok az em lé ke zet tech ni kai 
(mnemonikus) for mu lák, ame lyek ke resz tül-ka sul át szö vik az el sőd le ges szó be li ség 
be szélt vi lá gát. Ilyen em lé ke zet tech ni kai for mu lák a jel zős szer ke ze tek, a pár hu za mos 
mon dat sé mák (ref ré nek), a rí mek stb. Milman Parry – aki rá mu ta tott, hogy a ho mé ro szi 
epo szok nál nem az a fon tos, hogy ki ír ta őket, ha nem az, hogy ezek a szó be li ség vi szo-
nyai kö zött keletkeztek, és csak később ír ták, má so lták mondták tollba őket – szám ta lan 
he lyen hív ja fel fi gyel mün ket az olyan, több tucatszor is mét lő dő rit mi zált frá zi sok ra, 
mint ami lyen a „le le mé nyes Odüsszeusz”, a „ró zsa uj jú haj nal” vagy a „szent fa lú Trója”.

Min den ér zé ke lés idő be ágya zott, de a hang egy sze rű en el vá laszt ha tat lan a je len idő-
től. Ha meg ál lít juk a moz gó ké pet, és ki me re ví tünk egy film koc kát, ak kor egy da rab 
ál ló ké pet ka punk, de ha a hang fu tá sát ál lít juk meg, ak kor „ál ló hang” he lyett csak a 
csend ma rad. Ahogy Ong ír ja: „Sound exists only when it is going out of existence” („A 
hang csak meg szűn té vel lé te zik” – Ong 1982: 32). A hangot nem lehet elvonatkoztatni 
a je len idő től. A szavak pedig, minthogy a hang kel ti élet re őket, mindig jelen idejű 
cselekvést jelentenek. A szavakat cselekedték, nem pedig le ír ták. A szó ily módon 
mindig esemény (volt), nem pedig leírt dolog.

A nyom ta tás el ter je dé sé vel a hang zó sza vak tár gyak ká, térbelileg meg for mált lát-
vánnyá vál tak, ame lyek im már nem kö tőd tek a be szé lő höz, ha nem köny vek for má já ban 
tár gyi a sult gon do la tok ká let tek. A ré gi szel le mi vi lág ban a hal lás volt a meg ha tá ro zó és 
nem a lát vány. A hal lás do mi nan ci á ja még so ká ig – a kéz ira tos kul tú rán át a ko rai 
nyom ta tá sos kul tú rá ig – vál to zat la nul meg ma radt. A vál to zást az úgy ne ve zett né ma 
ol va sá si for du lat (silent reading) hoz ta. Ele in te – ahogy sok kö zép korku ta tó be szá mol 
ró la – az írást is me rő szer ze te sek csak is han go san tud tak ol vas ni, te hát még ak kor is 
han go san ol vas tak, ha ma guk ban vol tak.5 Az ol va sást nem vi zu á lis, ha nem hall ga tói 
fo lya mat ként él ték meg. A be tűk han go kat je len tet tek, nem pe dig lát ványt. A kéz zel írt 
kó de xek ben az írás je lek egyéb ként is rend kí vül sza bály ta la nok vol tak, hi szen ne mi gen 
lé te zett szab vány, il let ve sok-sok, egy más tól füg get len szab vány csí ra lé te zett. Így te hát a 
hang zás alap ján ál la pí tot ták meg, hol kell szü ne tet tar ta ni, vagy hol fe je ző dik be a mon-
dat. A nyom ta tás fo ko za tos el ter je dé sé vel azon ban ez a ha gyo mány las san el tűnt. A 
nyom ta tott szö ve get a kéz zel írot tal szem ben könnyebb volt ol vas ni, mert egy sé ge sebb 
rend szer sze rint ké szült. Azért alakulhatott ki a né ma és fo lya ma tos ol va sás, mert nem 
volt már szük ség a hang zás sze rin ti ér tel me zés re. A nyom ta tás, nem pe dig az írás volt az, 
ami tény le ge sen tár gyi a sí tot ta a sza va kat és ezen ke resz tül a gon dol ko dást.6 A nyom ta-  
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7 „Beszélgető szobák” a hálózaton.
8 Multi User Dungeons, a szövegalapú hálózati szerepjátékok legelterjedtebb típusa.

tás nál a sza vak olyan, elő re el ké szí tett egy sé gek ből ké szül nek, ame lyek lé te zé sük ben 
meg elő zik a szót, ame lyet al kot nak. A nyom ta tás te hát a be tűk egy for ma sá gá val, a sza-
vak lát vá nyá nak se ma ti kus vol tá val, a szö veg vi zu á lis egy sé gek be szer kesz tett sé gé vel azt 
su gall ja, hogy a sza vak ma guk is tár gyak vagy dol gok, és nem csak meg je le né sük az a 
nyom ta tott szö veg ben. Az al fa be ti kus be tű nyom ta tás nál a sza va kat kü lön-kü lön ön tött 
be tűk ből ál lí tot ták össze, ez ál tal a szót pszi cho ló gi a i lag is mé lyen be ágyaz ták az ipa ri 
fej lő dés kul tú rá já ba, hi szen épp úgy ké szí tet ték el, „gyár tot ták le”, mint bár mely más 
ipar cik ket (McLuhan a fu tó sza lag ki fe je zést hasz nálja). A nyom dai fo lya mat tel je sen 
egy for ma tár gya kat ho zott lét re, ame lyek he lyet te sít he tő és pó tol ha tó ré szek ből áll tak. A 
nyom ta tás, il let ve a pon to san meg is mé tel he tő vi zu á lis köz le mény kö vet kez mé nye ként 
jött lét re a mo dern tu do mány, amely nem tesz mást, mint hogy mi nél pon to sabb sza-
vak kal pró bál ja le ír ni sta ti kus nak vélt tár gya it, te hát az „ob jek tív va ló sá got”. A szó be li 
kul tú rá jú vi lág ban az el be szé lő min den al ka lom mal más ként mond ta el ugya nazt a tör-
té ne tet. Nem a tárgy sze rű ség, ha nem a be széd örö me volt a fon tos szá má ra. A hall ga tók 
pe dig köz be szól tak, be ki a bál tak, az az ré sze se i vé vál tak az ese mény nek. A nyom ta tott 
szö ve gek ez zel szem ben a le zárt ság ér zé sét kel tik. A nyom ta tás azt rep re zen tál ja, hogy 
egy szer ző a vég ső for má ba ön ti a sza va it. A már el ké szült, ki nyom ta tott könyv be nem 
le het be le be szél ni. Nem le het hoz zá ten ni, és nem le het el ven ni be lő le; nem le het részt 
ven ni ben ne, és nem le het meg vál toz tat ni azt, csu pán kö vet ni le het a szer ző ál tal sor ról 
sor ra elő írt gon do lat fo lya mot.

Nap ja ink ban egy re in kább te ret nyer nek a han got adó elekt ro ni kus mé di u mok. A te le-
ví zió, a rá dió és a te le fon ré vén az elekt ro ni kus tech no ló gia el ve zet ben nün ket a má sod-
la gos szó be li ség ko rá ba. Az in for má ci ók óri á si há nya dát im már nem nyom ta tott, 
ha nem be szélt szö ve gek ből nyer jük.

Az új szó be li ség fel tű nő ha son ló sá go kat mu tat a ré gi vel: rész vé te li misz ti ká já ban, a kö zös-
sé gi ér zés fo ko zá sá ban, a je len pil la nat ra tör té nő össz pon to sí tá sá ban s még az ál lan dó for-
du la tok hasz ná la tá ban is […], de lé nye gét te kint ve ez akar tabb és tu da to sabb szó be li ség, 
mely ál lan dó jel leg gel az írás és nyom ta tás hasz ná la tá ra ala po zó dik (Ong 1982: 136).

A leg iz gal ma sabb nak ta lán azok a kom mu ni ká ci ós mo del lek te kint he tők, ame lyek ben 
tény le ge sen össze ke ve red nek az írott, il let ve a be szélt nyelv sa já tos sá gai. Ilye nek az 
interneten ta lál ha tó szö veg ala pú (text based), de va lós ide jű (realtime) kom mu ni ká ci ós 
fó ru mok. Eze ken a fó ru mo kon az üze net – bár mo ni tor ra írt szö veg ként je le nik meg – 
olyan gyors re a gá lást igé nyel, mint a be széd, hiszen a le írt sza vak azon nal lát ha tó vá vál nak 
a kom mu ni ká ci ós part ner szá má ra is. Az ilyen szö ve gek hem zseg nek a hi bá san in du ló, 
in ko he rens mon da tok tól, mert a részt ve vők sok kal in kább élik meg a hely ze tet be szél ge-
tés ként, mint struk tu rált le vél írás ként. A rész vé tel örö mé re épü lő spon tán cse ve gést 
nincs ér tel me meg szer kesz te ni, hi szen nem nyom ta tják ki, nem tár gyi a sul, ha nem az 
„el hang zás” után meg sem mi sül, mint a be széd. A részt ve vők fo lya ma to san ref lek tál nak, 
és kö zö sen ér tel me zik az „el hang zot ta kat”. Az ilyen fó ru mo kat vizs gál va (chat roomok,7 
MUD-ok8 stb.) ta lán nem is já runk olyan messze a be ki a bá lá sok kal és köz be szó lá sok kal 
tűz delt han gos ol va sás tól. At tól a han gos ol va sás tól, amely a pil la nat ra ori en tált, lük te tő 
re to ri ká já val – elekt ro ni kus test vé re i hez ha son ló an – élet re kel ti a ho lt be tűt.

Czeizer Zoltán
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