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Körper und S t i m m e  leiht die Schrift dem stummen Gedanken.
Durch der Jahrhunderte Strom trägt ihn das r e d e n d e  B l a t t .

Schiller

I.
A PROBLÉMA.

Lukiánosz egy Kr. u. 170 kö rül irt pamf let jé ben „a ta nu lat lan könyv gyűj tő” el len for
dul, aki vá lo ga tás nél kül vá sá rol ja a ko pott, szú et te köny ve ket, anél kül, hogy tar tal muk
ról csak sej tel me is vol na:

Ám tegyük fel, – ír ja – hogy meg tudod kü lön böz tet ni, amit Kallinosz oly szépen s a hí res 
Attikosz annyi gond dal írt: mit érsz, cso daem ber, kin cseddel [könyv tárad dal], mi kor nem 
ér ted, mi a szép ben ne s épp oly kevés sé élvez he ted, mint ahogy nem gyönyör ködhe tik a 
vak em ber ked vese szép ségé ben? Hi szen l á  t o d  te tágranyílt sze med del a köny veket, 
bi zony Is ten, csö mör lé sig lá tod és egy s mást nagysietve ol va sol is bennök, s  k ö z  b e n 
s z e  m e d  m e g  e l ő  z i  s z á  j a  d a t .  De né kem ez nem elég, ha nem lá tod át min den egyes 
rész let helyes sé gét vagy hi bá ját és nem ér ted az egész nek ve le jét, a sza vak mód játrend jét…
(Adv. ind. 2.)1
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* „Voces paginarum” – „A la pok hang jai”. Meg je lent Bu da pes ten, 1921ben a FranklinTársulat Ma gyar
Irod. In té zet és Könyv nyom da ki adá sá ban. A szö ve get szó sze rint, a ko ra be li he lyes írás nak meg fe le lő en kö zöl
jük.

Az ere de ti ben sze rep lő gö rög, la tin, angol, olasz, fran cia és né met idé ze tek for dí tá sa Áb ra hám Zol tán mun
ká ja. A ma gyar for dí tást szög le tes zá ró jel ben [* *], a meg fe le lő ide gen nyel vű szö veg után he lyez tük el.

1 ob sÝ de ¢newgmšnoij to‹j Ñfqalmo‹j költÐr´j t¦ bibl…a n¾ D…a katakÒrwj kaˆ ¢nagignèskeij œnia
p£nu ™pitršcwn fq£nontoj toà Ñfqalmoà tò stÒma. (A Kpr.)

A for dí tó meg jegy zé se: 1. Ahol le het sé ges, a be vett ma gyar for dí tást idé zem. 2. A gö rög ne vek át írá sá ban a Ke mény-
fé le ha gyo mányt kö ve tem, ami meg egye zik a Kapitánffy-féle gö rög–ma gyar szó tár átírási mód já val.

«Voces paginarum»

Adalékok a hangos olvasás és irás kérdéséhez*

Balogh József
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Ha te hát a ta nu lat lan könyvsnob hang ja nem ér a sze me nyo má ba, a mű vel tebb 
em ber nyil ván úgy ol va sott, hogy s z e m  é s  h a n g  p á r  h u  z a  m o  s a n  k ö  v e t  t e  a z 
í r á s t :  va gyis a mű velt em ber Lukiánosz ide jén f e n n  h a n  g o n  o l  v a  s o t t .  Wie land, 
aki 1788–99 közt Lukiánosz mű ve it né met re for dí tot ta, fel is mer te az öt szó ban rej lő 
prob lé mát s egy lap szé li jegy ze té ben ezt ír ja:

Diese Stelle beweist, dünkt mich, deutlich genug, dass die Alten (wenigstens die Griechen) 
alle Bücher, die einen Wert hatten, l a u t  z u  l e s e n  p f l e g t e n  und dass es bei ihnen 
Regel war, ein gutes Buch müsse laut gelesen werden. Diese Regel ist so sehr in der Natur 
der Sache begründet, und daher so indispensabel, dass sich mit bestem Grunde behaupten 
lässt, alle Dichter und überhaupt alle Schriftsteller von Talent, und Geschmack müssen 
laut gelesen werden, wenn nicht die Hälfte ihrer Schönheiten für den Leser verloren gehen 
sollen. (Neuausgabe v.H. Floerke München, G. Müller, 1911. Bd. V. S. 75. Anm. 3.) [*„Ez a 
hely, úgy lá tom, elég vi lá go san bi zo nyít ja, hogy a régiek (leg aláb bis a gö rö gök) min den ér té
kes köny vet fenn han gon ol vas tak, és sza bály volt ná luk az, hogy a jó köny vet han go san kell 
ol vas ni. Ez a sza bály annyi ra a do log ter mé sze tén ala pul, s ezért annyi ra el ke rül he tet len, 
hogy a leg jobb ok kal ál lít ha tó: min den köl tőt s egyál ta lán, min den írót, aki nek te het sé ge és 
íz lé se van, han go san kell ol vas nunk, ha nem akar juk, hogy a ben nük ta lál ha tó szép ség fe le 
az ol va só szá má ra ve szen dő be men jen.”*]

A tu do mány Wieland jegy ze tét mai na pig nem vet te ész re, de a Lukiánoszmondatot 
sem ér tet te meg (1898ban új ra föl kel lett fe dez ni) és a han gos ol va sás prob lé má já ra is 
csak száz év vel utóbb lett fi gyel mes Nietz sche, aki (is mét csak egy jegy zet egyet len mon
da tá ban) 1885ben ezt ír ja:

Welche Marter sind deutsch geschriebene Bücher für den, der das d r i t t e  Ohr hat!… Wie 
wenig der deutsche Stil mit dem Klange und mit den Ohren zu tun hat, zeigt die Tatsache, 
dass gerade unsere guten Musiker schlecht schreiben. Der Deutsche liest nicht laut, nicht 
fürs Ohr, sondern bloss mit den Augen, er hat seine Ohren dabei ins Schubfach gelegt. 
D e r  a n t i k e  M e n s c h  l a s ,  wenn er las – es geschah selten genug – s i c h  s e l b s t 
e t w a s  v o r ,  u n d  z w a r  m i t  l a u t e r  S t i m m e ,  m a n  w u n d e r t e  s i c h ,  w e n n 
j e m a n d  l e i s e  l a s  u n d  f r a g t e  s i c h  i n s g e h e i m  n a c h  G r ü n d e n .  M i t 
l a u t e r  S t i m m e :  das will sagen, mit all den Schwellungen, Biegungen, Umschlägen des 
Tons und Wechseln des Tempos an denen die antike ö f f e n t l i c h e  Welt ihre Freude 
hatte. (Jenseits von Gut und Böse 247. jegyzete. N’s. Werke, Taschenausg. Leipzig, 1916. 
Bd. VIII. S. 215.) [*„Mi cso da kín szen ve dés a né me tül írott könyv an nak, aki nek meg van az 
a bi zo nyos har ma dik fü le! […] Hogy a né met stí lus nak mi lyen ke vés kö ze van a hang hoz és 
a fül höz, mu tat ja az a tény, hogy ép pen jó mu zsi ku sa ink ír nak rosszul. A né met nem han
go san ol vas, nem a fül szá má ra, pusz tán a sze me i vel: a fü le it köz ben a fi ók ba rak ta. Az 
an tik em ber, ha ol va sott – elég rit kán tör tént – fel ol va sott ma gá nak, még hoz zá emelt han gon; 
el cso dál koz tak, ha va la ki hal kan ol va sott, s tit kon tör ték a fe jü ket az okán. Emelt han gon: ez 
annyit tett, hogy a hang súly nak mind az zal a hul lám zá sá val, haj lá sá val, át csa pá sá val és tem
pó vál tá sá val, amely ben az an tik nyil vá nos vi lág az örö mét lel te.” 246/247. Tö re dék. In Túl 
jón és rosszon. Ta tár György for dí tá sa, Bu da pest: Ikon 1995.*]

Nietz sche jegy ze te a Wielandénak sor sá ra ju tott: a prob lé mát sen ki szem ügy re nem 
vet te, sőt hosszú éve ken át a „Jenseits von Gut und Böse” ol va só i nak nyil ván az is ért
he tet len volt (ha ugyan tör te va la ki ezen a fe jét), mi re cél zott Nietz sche, mi kor azt ír ta: 
„man wunderte sich wenn jemand leise las und fragte sich nach Gründen”. Ma már 
tud juk, hogy ezek a sza vak szent Ágos ton Kon fesszi ó i nak egy he lyé re vo nat koz nak, 
amely az óta – Nietz sché től füg get le nül – hí res sé vált, sőt a prob lé má nak „locus 
classicus”a lett.

Szent Ágos ton 384ben (két év vel meg té ré se előtt) Milanóba ke rül; a manichéizmus 
té ve dé se i vel le szá molt, de még ko ránt sem katholikus ke resz tény. A nagy mi lá nói püs
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2 Sed am legebat, oculi ducebantur per paginas et cor intellectum rimabatur, vox autem et lingua quiesce-
bant, sæpe, cum adessemus – non enim vetabatur quisque ingredi aut ei venientem nuntiari mos erat – sic 
eum legentem vidimus tacite et aliter nunquam sedentesque in diuturno silentio – quis enim tam in tento esse 
oneri auderet? – discedebamus et coniectabamus eum parvo ipso tempore, quod reparandæ men ti suæ 
nanciscebatur, feriatum ab strepitu causarum alienarum nolle in aliud avocari et cavere for tasse, ne auditore 
suspenso et intento, si qua obscurius posuisset ille quem legeret, etiam exponere esset ne cesse aut de 
aliquibus difficilioribus dissertare quæstionibus atque huic operi temporibus inpensis mi nus quam vellet 
voluminum evolveret, quamquam et causa servandae vocis, quæ illi facillime obtun de ba tur, poterat esse iustior 
tacite legendi. Quolibet tamen animo id ageret, bono utique ille vir agebat.

[*A for dí tó meg jegy zé se: a láb jegy zet a fő szö veg „de ami kor ol va sott…” kez de tű ré szé től a be kez dés vé gé ig 
ter je dő rész nek fe lel meg. A for dí tás Balogh Jó zsef mun ká ja: Szent Ágos ton Val lo má sai. I–II. Bu da pest, 
Franklin, 1943.*]

pök nek, szent Amb rus nak buz gó hall ga tó ja lesz. A nagy pré di ká tor ban a ré tort el ső sor
ban a szó nok ér dek li, de Amb rus nagy sze rű sza vai a hit alap ja it is meg ve tik Augustinus 
szivében. Fi lo zó fi ai mű velt ség, szek tá ri us ha gyo má nyok, gyer me ki ke gye let, de fő ként 
de ren gő hit küz de nek itt egy más sal. Augustinus csak azt áhít ja, hogy Amb rus nak két
sé ge it elő ad has sa, de ép pen er re nem nyí lik al ka lom:

Még nem só haj toz tam s nem kér tem, hogy jöj jél se gít sé gem re, ha nem a lel kem gond ja a 
ke re sésku ta tás volt és nyug ta la nul vágy tam a vi tat ko zás ra. Ambrosiust ma gát pe dig a vi lág 
mér té ke sze rint bol dog em ber nek tar tot tam, mert nagy ha tal mas sá gok annyi ra meg be csül
ték: csu pán a nőt len éle te lát szott ter hes nek. De hogy mily re mé nyei vol tak, hogy nagy ál lá
sá nak kisértései el len mily küz del met kel lett vív nia és bal sor sá ban mi volt a vi gasz ta lá sa, 
hogy rej tett szá ja, amit a szivében hor dott, a Te ke nye red ből mily édes örö mö ket él ve zett, 
nem gya nít hat tam s ma gam so ha nem ta pasz tal tam. De ő sem tu dott iz gal mam ról s ve sze
del mem mély sé gét nem is mer te. Mert nem kérd het tem meg tő le, amit akar tam, mi vel 
fü lé től és szá já tól az ügyesba jos em be rek egész tö me ge vá lasz tott el, akik nek gyá mo lat lan
sá guk ban szol gá la tá ra volt. Ab ban a rö vid idő ben pe dig, amit nem töl tött ezek kel, vagy 
tes tét üdí tet te fel az zal, ami az élet fenn tar tá sá ra szük sé ges, vagy lel két ol va sás sal. D e 
a m i  k o r  o l  v a  s o t t ,  s z e  m e i  a  l a  p o  k o n  j á r  t a k ,  e l  m é  j e  a z  o l  v a  s o t  t a k  é r  t e l 
m é  b e  h a  t o l t ,  a  h a n g  j a  a z o n  b a n  é s  a  n y e l  v e  p i  h e n t .  Gyak ran, ami kor ott 
vol tunk, – mert sen ki nek sem volt ti los a be lé pés és nem volt szo kás, hogy az ér ke ző ket 
be je lent sék, – így lát tuk őt, amint n é  m á n  o l  v a  s o t t  és so ha más ként. Hossza san ül tünk 
ott, csönd ben, – ki mert vol na ter hé re len ni, mi kor így el me rült ol vas má nyá ba, – az tán 
el men tünk és ta lál gat tuk: hogy ab ban a rö vid idő ben, amit el mé je fel üdí té sé re si ke rült for
dí ta nia, nyil ván bé kén akart len ni a má sok ba já nak lár má já tól s nem óhaj tot ta, hogy fi gyel
mét más von ja el. Ta lán at tól is tar tott, hogy a sza ván csüg gő, fi gyel mes hall ga tó nak kény
te len lesz egy s más he lyet, ahol az író, aki nek mű vét ol vas ta, kis sé ho má lyo sab ban fe jez te 
ki ma gát, meg ma gya ráz ni s né hány ne he zebb kér dés ről vi táz ni s ez a mun ka az tán annyi 
időt von el, hogy ke ve sebb köny vet ol vas hat, mint akar ja. Bár ha az is, hogy hang ját, – amely 
könnyen el re kedt, – kimélje, ele gen dő ok lett vol na a né mán ol va sás ra. De bár mi szán dék
kal tet te is ezt, biz to san jó szán dék volt. (Conf. VI. 3.)2

Az an tik stí lus prob lé mák el ső rend sze res fel dol go zá sá ban, Eduard Norden nagy 
„Antike Kunstprosa”jában (1898) vég re tu do má nyo san is meg ál la pí tást nyert a „han gos 
ol va sás”. A mű be ve ze té sé ben Norden a töb bi közt ar ról ír, hogy az ó ko ri em ber mily 
mér ték ben volt fo gé kony az élő szó szép sé ge iránt; ez zel kap cso la to san utal a fent idé zett 
szentágostoni hely re, amely re Otto Seeck hív ta fel fi gyel mét:

Eine vielleicht wenigen bekannte Tatsache ist es – ol vas suk itt – dass man in Altertum laut 
zu lesen pflegte. Über derartige Dinge, die in den Augen der Menschen, die sie treiben, 
selbstverständlich sind, pflegt eine Tradition zu fehlen und so ist es denn in diesem Falle 
auch bezeichnend, dass an der einzigen Stelle, an welcher diese Sache erwähnt zu werden 
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3 Az ed dig is már is mert bi zo nyí tó he lyek idé zé se al kal má val mind ig meg je lö löm, hol kö zöl tet tek ré geb
ben. A kpr.: Norden Antike Kunstprosájának Nachträgeit je len ti, SS pe dig Siegfr. Sudhaus fentidézett cik ké re 
utal. E két jegy zet egyéb iránt a kér dés egész ed di gi iro dal ma.

Ama bi zo nyí tó he lyek, ame lyek nek provenienciája nincs fel tün tet ve, a ma gam gyüjtéséből szár maz nak és e he lyen 
kö zöl tet nek el ső íz ben.

4 E he lyen ro vom le há lás kö szö ne te met egy ko ri ta ná ra im nak: Norden Eduard dr. úr nak, a ber li ni egye tem 
ta ná rá nak, aki adatgyüjtésemet 1913 óta szün te len fi gye lem mel kisérte, el ső ada lé ka im nak az Antike 
Kunstprosaban he lyet adott és e dol go zat meg írá sá ra buz dí tott, va la mint Némethy Gé za dr. egyet. ta nár úr nak, 
aki e dol go za tot kéz irat ban el ol vas ni szí ves ke dett.

scheint, von dem leisen Lesen eines Mannes, als einer Abnormität gesprochen wird, 
wodurch die Stelle für uns um so lehrreicher und beweisender ist. (6. 1.) [*„Ta lán ke ve sek 
szá má ra is mert tény, hogy az ó ko ri em ber ál ta lá ban han go san ol va sott. Az olyan dol gok kal 
kap cso lat ban, ame lyek a több ség sze mé ben ma guk tól ér te tő dők nek lát sza nak, ál ta lá ban 
nem is ma rad fenn ha gyo mány; így hát eb ben az eset ben az is jel lem ző, hogy az egyet len 
he lyen, ahol úgy lát szik, er ről a do log ról, va gyis egy em ber csen des ol va sá sá ról tör té nik 
em lí tés, mint ab nor mi tás ról esik szó ró la, mi ál tal is a hely szá munk ra an nál ta nul sá go sabb 
és an nál na gyobb a bi zo nyí tó ere je.”*]

1898ban te hát a han gos ol va sás még csak egyet len adat tal volt bi zo nyít ha tó. Husz év 
alatt – bár a je len ség ter mé sze te a rend sze res ku ta tást ki zár ta – a bi zo nyí tó he lyek szá
ma meg sza po ro dott. 1906ban Siegfried Sudhaus egy ro kon je len ség ről, a han gos imá
ról írt dol go za tá ban (Archiv f. Rel. Wiss. IX. 190. k.) tett köz zé né hány ada lé kot. Az 
Antike Kunstprosa II. (1909.) és III. (1915.) le nyo ma tá ban Norden a ve le idő köz ben 
kö zölt bi zo nyí tó he lye ket so rol ja fel. Mind ez azon ban vaj mi ke vés. Az a 15–20, an tik 
írók ból vett rész let, ame lyet ed dig pub li kál tak, kü lön bö ző ér té kű és bi zo nyí tó ere je is 
más és más.

El ső íz ben kisérlem itt meg, hogy mind azt, amit er ről a sa ját sá gos je len ség ről 
tu dunk, össze fog lal jam s meg told jam a ma gam ada ta i val, ame lye ket 1913 óta gyűj töt
tem.3 A kér dé sek, ame lyek re a dol go zat ban a vá laszt ke re sem, ezek:

bi zo nyít ha tóe, hogy az ó kor ban mind azt, amit ma ön ma gunk nak né mán ol va sunk, 
f e n n  h a n  g o n  ol vas ták?

mennyi ben ter jeszt he tő ki ez a je len ség a k ö  z é p  k o r  r a ?
fel te he tőe, hogy eb ben a kor ban az í r á s  is han gos mű ve let volt?
mi e sa ját sá gos je len ség nek a m a  g y a  r á  z a  t a ? 4

II.
A BI ZO NYÍ TÓ HE LYEK.

Ha vé gig né zünk az an tik és kö zép ko ri írók ból vett két tu cat idé ze ten, ame lyek már 
ed dig is is me re te sek vol tak, vagy ame lyek e cikk ben kö zöl tet nek el ső íz ben, egé szen 
sa ját sá gos ol va sóíró ala kok ele ve ned nek meg előt tünk. He lyes Norden meg jegy zé se, 
hogy olyan dol gok ról, ame lyek a kor tár sak sze mé ben ter mé sze te sek, rend sze rint hi ány
zik a ha gyo mány. En nek kö vet kez mé nye, hogy a han gos ol va sást el ső sor ban olyan 
he lyek kel bi zo nyít hat juk, ame lyek a b  n o r  m i  t á  s o k  r ó l  em lé kez nek meg, olyan ese
tek ről, ami kor va la kit kü lö nös okok bír tak rá, hogy az ál ta lá nos szo kás tól el té rő en 
né mán ol vas son, vagy mi kor va la kit a han gos ol va sás fo lya ma tos sá gá ban egy s más 
kö rül mény meg gá tolt. Fen tebb rá mu tat tunk, hogy ép pen ezek az ese tek irá nyí tot ták a 
prob lé má ra a tu do mány fi gyel mét.
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5 Szent Ágos ton Kon fesszi ó i ról szó ló dol go za tom ban („Vasa lecta et pretiosa” Bpest, Franklin, 1918.) 
bő veb ben fog lal ko zom e rész let tel. „Így a „tolle lege” [*vedd fel és ol vasd*] vi lág tör té ne ti vé vált nagy je le ne te 
nem csak a val lá sos kon ver zió be tel je sü lé se, ha nem a for má lis meg té rés nek [= Augustinus el tá vo lo dá sa a tra
di ci o ná lis iro dal mi mű velt ség től] is szin te szimbólikus zá ró kö ve lett. Augustinus egész ed di gi éle té nek tar tal
ma a szó no ki for ma kul tu sza volt; en nek a kul tusz nak a tár gya s az esz kö ze: a szó. Nem csak egy mé lyen – 
mű velt sé gé ben és íz lé sé ben – gyö ke re ző ide ál ritusa, ha nem egy még mé lyeb ben – az ön tu dat alatt – fész ke lő 
szo kás sza kad meg foly to nos sá gá ban, ami kor szent Ágos ton a t o l l e  l e  g e  per cé ben az apos tol igé it n é  m á n  ol vas sa. 
A ré gi ide ál he lyé be új lép: nem verba [*szavak [nyilván: ’élőszó’*], ha nem sententiae, nem lingua exercitata 
[*tkp be széd, az az ’a nyelv gya kor la toz ta tá sa’*], ha nem cor castum [*tisz ta szív*], nem a hang, ha nem az ér zés 
ve zet az új bi ro da lom ba: nouit non esse uocem ad aures dei nisi animi aflectum [*(a hí vő) tud ja, hogy is ten csak is 
a lé lek ér zé sét hall ja meg, nem a ki mon dott szót.*]. De catech. rud. 9. I. (II. 1.)

6 A Kpr.; a helyre R. Gottwald fi gyel mez tet te Nordent.

Lát tuk már sz. Amb rust, aki szo bá já ban ül és – meg ma gya ráz ha tat lan okok ból, ta lán 
to rok ba ja mi att – n é  m á n  ol vas; ügyesba jos em be rek jár nak ki s be, áhí tat tal áll nak 
meg egy perc re, mi kor az ol vas má nyá ba me rült püs pö köt meg pil lant ják, hogy az tán 
tá voz tuk ban meg hány jákves sék egy más közt ezt a – szá muk ra oly cso dá la tos – je len sé
get, ame lyet egy szemtanu: sz. Ágos ton jegy zett fel szá munk ra. De ma ga sz. Ágos ton is 
éle te for du ló pont ján: meg té ré se per ce i ben, hall ván a szó za tot: vedd és ol vasd, – né mán 
fut vé gig a Bib lia ama ver sén, amely re ép pen pil lan tá sa esik: „arripui (codicem), aperui 
et legi in silentio capitulum, quo primum coniecti sunt oculi mei”. [*„Meg ra gad tam, s 
föl nyi tot tam és el ol vas tam né mán a sza kaszt, amely re leg elébb esett pil lan tá som” (Szent 
Ágos ton Val lo má sai. Balogh Jó zsef ford. Bu da pest: Franklin, 1943).*] (Conf. VIII. 29.)5 
Sz. Ágos ton hang ját az iz ga lom vág ja el eb ben a sors dön tő perc ben, nazianzi sz. Ger ge
lyét egy meg rá zó él ménnyé vált ol vas mány. Va la hány szor csak Je re mi ás si ral ma it ol va
som – ír ja ma gá ról Or. 6. e. 18. (Migne I. 191.) – e l  a k a d  a  h a n  g o m .

™gë goàn Ðs£kij ¥n taÚthn ¢nal£bw t¾n b…blon kaˆ to‹j qr»noij suggšnwmai — sugg…gnomai 
de Ðs£kij ¥n eÙhmer…an swfron…sai ™qel»sw tù ¢nagnèsmati, — ™gkÒptomai t¾n fwn»n. 
[*„Ne kem leg aláb bis, ahány szor csak fel eme lem a köny vet, zo ko gás vesz raj tam erőt – s ez 
mind ig be kö vet ke zik, ami kor csak az ol va sás sal, ha jól megy a so rom, em lé kez tet ni aka rom 
ma gam az el len ke ző le he tő ség re is –, és el akad a han gom.”*]6 

Lát tuk fen tebb Lukiánosz könyvsnobját, aki nek hang ja nem ér a sze me nyo má ba, – 
va gyis aka doz va ol vas – de Szokrateszről is fel je gyez te a ha gyo mány, hogy ilyen ne héz
sé gek kel küz dött: írásolvasás köz ben ne vet sé ge sen da do gott, mint a gyer me kek.

…¢ll/ e‹nai gelo‹on, Ópote de dšoi ½ gr£yai ½ ¢nagnînai, battar…zonta, ésper t¦ paid…a. 
[*„…de ne vet sé ges volt, ami kor ír nia kel lett vagy fel ol vas nia, mert ak kor gyer mek mód já ra 
da do gott.”*] (Theodoretus, Græcar, affect. curatio. 1. 29. ed. Ræder, p. 13.)

A né mán ol va sás kü lö nös ese tét emliti Suetonius Augustuséletrajzában (39). Augus
tus bi zo nyos „iga zo lóel já rást” rend sze re sí tett: a lo va gok egy bi zott ság – Augustus és tíz 
sze ná tor – előtt tar toz tak meg je len ni és be szá mol ni vi selt dol ga ik ról. A bi zott ság bün te
té se ket vagy meg ro vá so kat osz tott. A meg ro vás leg eny hébb ne me az volt, hogy a vét kes
nek író táb lát ad tak a ke zé be, amely re hi bái vol tak fel je gyez ve és ame lyet nyom ban 
né mán kel lett el ol vas nia.

Impetratisque a senatu decem adiutoribus unum quemque equitum rationem vitæ reddere 
coegit atque ex imprebatis alios pœna, alios ignominia notavit, plures admonitione sed 
varia. Lenissimum genus admonitionis fuit traditio coram pugillarium, quos taciti et ibidem 
statim legerent; notavitque aliquos quod pecunias louioribus usuris mutuati grauiore 
fænore collocassent. [*„A senatus tag jai kö zül ki vá lasz tott tíz em ber köz re mű kö dé sé vel 
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7 SS.
8 E horatiusi hely kapcsán Sudhaus még Dracontius következő soraira utal:

Sed ne mæsta canens concludat carmen amoris
Post hæc vota parens quid sit factura Dione,
M u r m u r e t  o s  t a c i t u m ,  Carales cum coeperit iri.
[*„Ám hogy ne szo mo rú an éne kel ve ér jen vé get a sze rel mi köl te mény,
fel tár ván, hogy e fo ga dal mak után mit fog ten ni Dione,
mond ja el né mán a száj…”*]

(„Ein bezeichnender Ausdruck, den Drac. von seiner dichterischen Production gebraucht.” Sudhaus. 
[*„So kat mon dó ki fe je zés, amely Dracontius köl tői ké pes sé ge i ről árul ko dik”*])

min den lo va got kény sze rí tett, hogy ad jon szá mot éle té ről; a meg ro vást ér dem lők kö zül 
né me lyik re pénz bün te tést rótt, má so kat meg bé lyeg zett, is mét má so kat kü lön fé le fi gyel
mez te tés ekben ré sze sí tett. Az ef faj ta in te lem leg eny hébb vál fa ja az volt, hogy át adott egy 
írást, s azt a ki sze melt lo vag hal kan, csak ma gá ban, de ott a hely szí nen kö te les volt el ol vas ni. 
Egyikmá sik azért ka pott meg ro vást, mert ol csó ka mat ra pénzt vett köl csön, hogy az tán 
ma ga sabb össze gért to váb bad ja.” In Casearok éle te, Kis Ferencné ford. Bu da pest: Eu ró pa, 
1964.*] (Suet., Cæs. Oct. Aug. 29.)

Hogy a t a c i t i t kü lön ki eme li Suetonius, vi lá go san bi zo nyít ja, hogy a nor má lis ol va
sás h a n  g o s  volt. Nyil ván a kí mé let egy ne me, hogy a bűn lajst ro mot, ame lyet az ítél
ke ző ta nács tag jai ter mé sze te sen is mer tek, a vád lott még is né mán ol vas hat ta el: taciti 
[*né mán*], mint hogy a leg eny hébb, és statim [*azon nal*], mint hogy b ü n  t e  t é s  volt.7 

Ho ra ti us egy he lyen – Sat. I. 6. 122. – kü lön ki eme li, hogy „né ki a né ma ol va sás ban 
te lik örö me”:

ad quartam iaceo, post hanc vagor aut ego lecto
aut scripto, quod me tacitum iuvet unguor olivo.
[*„Fek szem egész tí zig, majd kó szá lok, s iro gat va, 
ol vas gat va idő zöm. A tes tem drá ga ke net tel
dör zsö löm.

(In Horatius összes mű vei. Bede An na ford. Bu da pest: Eu ró pa, 1989.)*]

A ma gya rá zó nak ez a jegy ze te: „tacitum: gemeint ist, dass Horaz während seinen 
Studien von niemand gestört wird” [*„tacitum: ar ra utal, hogy Ho ra ti ust sen ki sem 
za var ja”*] (L. Müller) vagy az ilyen for dí tás: „was im Stillen mich belustigt” [*„Ami 
ne kem nyu ga lom ban örö met okoz”*] (Wieland) ér tel met len.8

Egy má sik szatirában a né ma ol va sás nak sa ját sze rű, fi no man mo ti vált ese té vel ta lál
ko zunk. A II. könyv 5. szatirájában Tiresias kö rül mé nyes ta ná csok kal lát ja el Ulixest, 
mi ként kell „zül lött va gyo ni vi szo nyo kat” egy dús örök ség se gít sé gé vel „ren dez ni”; az 
ok ta tás so rán két szer esik szó a meg vál tó vég ren de let ről. Egy szer ál ta lá nos ság ban: ha 
al kal mad nyí lik is rá – úgy mond Tiresias, – hogy a vég ren de le tet, amely gaz dag gá tesz 
majd, meg is merd, há rítsd el ma gad tól, de úgy, hogy be lé ban dzsíts és a leg fon to sab bat 
ki ra gadd be lő le: ott álle ne ved a „má so dik sor ban” (az örö kö sök közt); se bes pil lan tás sal 
győ ződj meg ró la, van nake tár sa id az örök ség ben?

qui testamentum tradet tibi cumque legendum
abnuere et tabulas a te removere memento,
sic tamen ut l i m i s  r a p i a s  quid prima secundo
cera velit versu, solus multisne coheres
veloci percurre oculo. (51–55.) 
[*„Bár ki is ad ja ne ked vég ren de let ét, hogy ol vasd
légy okos és add vissza a táb lács kát, uta sítsd el,
köz ben azért san dítsd be le, hogy mit mond a leg el ső
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 9 Ér de kes, hogy Wieland p.o. – hogy e je le ne tet a mo dern ol va só val meg ér tes se, – a tacitust „ver stoh len
er weise”vel [*lop va*] kény te len for dí ta ni.

10 N é  m á n  ol vas sa még Kydippe is Akontiosz le ve lét. (Ovid. Heroid. XXI. 1.) Er re a no vel lá ra alább más 
kap cso lat ban még vissza té rek.

lap ket tes so ra: egy ma gad állsz, vagy több örö kös van?
fusd át gyors pil lan tás sal.”

(In Horatius összes mű vei. Bede An na ford. Bu da pest: Eu ró pa, 1989.)*]

Nyil ván va ló an va la mely meg tör tént eset re cé loz Ho ra ti us, mert az öt le té re alább még 
egy szer vissza tér. Most már sze münk elé ál lít egy olyan je le ne tet, ami nő re a fen ti ta ná
csok szól tak. Az örök ség va dász (Nasica) nagy rá be szé lés re vé gül még is ke zé be ve szi a 
vég ren de le tet, n é  m á n  fut vé gig raj ta és lát ja, hogy – ki sem miz ték.

…tabulas socero dabit atque
ut legat orabit; multum Nasica negatas
accipiet tandem et t a c i t u s  l e g e t ,  invemetque
nil sibi legatum præter plorare suisque (66–69.)
[*„Ek kor a vő – vég ren de let ét oda ad ja ke zé be
Ké re ti egy re ma gát Nasica, de vé gül is ér te
nyúl, és míg ol vas sa ma gá ban, lát ja, hogy őrá
és az övé i re mást nem tes tált az, csak a sí rást…”

(In Horatius összes mű vei. Bede An na ford. Bu da pest: Eu ró pa, 1989.)*]

Az előb bi idé zet az utób bit ma gya ráz za: a „limis oculis rapere” és a „veloci oculo 
percurrere” vé gül is a t a c i t e  l e g e r e  [*né mán ol vas ni*] ak ci ó já ban egye sül. A szél
há mos előbb ké re ti ma gát, majd el fo gad ja a vi asz táb lát, de kö zöm bös sé get szín lel és 
csak ké sőbb – egy ked ve ző pil la nat ban – vil lám gyors pil lan tás sal (amely re annyi ra 
ké szült, hogy csak a lé nye ge set lát ja) szin te „be lé mar kol” (rapit) az írás ba; is mert 
szinpadi je le net ez, amely ből az an tik em ber azt tart ja a leg sa ját sá go sabb nak és a leg jel
lem zőbb nek, ami ne künk fel sem tű nik, hogy – n é  m a .9

Az itt fel so rolt ese tek ben a han gos ol va sást va la mely ok ból a n é  m a  (aka do zó, szak
ga tott, da do gó) ol va sás vál tot ta fel.10

Ez ese tek nek pendantja két je le net, amely ben a han gos ol va sás el len ke ző leg szen ve
dé lyes re ci tá ci ó vá emel ke dik. Az egyi ket sz. Ágos ton Kon fesszi ó i ban ta lál juk, amely nek 
már két bi zo nyí tóhe lyet kö szö nünk, a má si kat nazianzi sz. Ger gely nél.

Augustinus meg té ré se után szent any já val és a hí vő Alypiussal egy ba rát já nak bir to
ká ra, Cassiciacumba vo nul vissza: itt – eb ben a mé lyen val lá sos kör nye zet ben – ol vas sa 
elő ször Dá vid zsol tá ra it. Ágos ton ban to vább él a köl tő, a fi lo zó fus, a ré tor. A köl tőt meg
döb ben ti en nek a köl té szet nek egé szen új sze rű szép sé ge. A zsol tá ros nak Is ten nel va ló 
pár be szé de a di a lek ti kust lel ke sí ti fel. A ré tor pe dig szó nok lat nak ér zi Dá vid imá it: az 
egész vi lág hoz szó ló szim bo li kus ön élet rajz egy ne mé nek, amely az ő sor sát is pél dáz za 
(hi he tő leg ek kor szü le tik meg a Kon fesszi ók alap gon do la ta): „mi nő han go kat hal lat tam 
előt ted, Is te nem – ír ja Conf. IX. c. 4. – mi kor Dá vid zsol tá ra it o l  v a s  t a m !  M i  n ő 
h a n  g o  k a t  h a l  l a t  t a m  a m a  z s o l  t á  r o k  b a n  s mint lán gol tam fel tő lük, mint 
ég tem a vágy tól, hogy el sza val jam azo kat, – ha le het – az egész föld ke rek ség nek…”

Azt kivánja, bár ha val lá sos té vely gé sé nek osz tály tár sai: a manichéusok va la hol je len 
vol ná nak és – sz. Ágos ton tud ta nél kül – meg fi gyel het nék ar ca el vál to zá sát, h a l  l a  n á k 
h a n g  j á t, ami kor a ne gye dik zsol tárt o l  v a s  s a :  „Vaj ha, – úgy mond, – hal la nák, anél
kül, hogy én tud nám, hogy ők hall ják és nem hin nék, hogy mi at tuk mon dom mind azt, 
amit a zsolt árok igéi közt mond tam, amint hogy va ló ban nem mond tam vol na, ha érez
tem vol na, hogy ők lát nak és hal la nak…”
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11 'Egë toàto mÒnon aÙtoà dihg»somai, kaˆ d…a glèsshj fšrw, mšta toà kt…stou g…nomai, kaˆ ginèskw kt…
sewj lÒgouj, kaˆ qaum£zw tÕn kt…sin plšon ½ prÒteron, Ôyei mÒnV didask£lw crèmenoj. (In Basil. Epitaph. 
LVII. I.)

12 Az ó ko ri ke resz tény írók ez „egy ség” el len vál tig küz döt tek, a for ma je len tő sé gét el mé le ti leg is két ség be 
von ták, de az ó ko ri em ber ter mé sze tes haj lan dó sá gai és az iro dal mi ha gyo má nyok az el mé let nél is erő seb bek
nek bi zo nyul tak. L. er ről alább a nolai sz. Paulinus le ve lé ből idé zett rész le tet.

13 Augustinus an ti té zi se i ről l. Vasa lecta et pretiosa c. dol go za tom 29 kk., a foris-intus for mu lá ról az 54. kk. 
lap ja it.

A ha tal mas je le net raj zá ból vi lá go san ki tű nik, hogy szent Ágos ton e g y e  d ü l  van 
szo bá já ban: hi szen azt kí ván ja, bár ha el len fe lei ott vol ná nak, no ha – fű zi hoz zá a lé lek
ta ni rész le tek re annyi ra ügye lő iró – két ség te le nül más ként be szél ne, ha bár ki is hal la
ná. Te hát egye dül van és f e n n  h a n  g o n  o l  v a s  s a  a zsol tá ro kat („quas tibi noces 
dabam in psalmis illis” [*„Mi nő han gon fo hász kod tam hoz zád a zsol tár okban!”*], „et 
audirent uoces meas, quando legi psalmum” [*„hal lot tá tok vol na a han go mat, mi kor a 
zsol tárt ol vas tam”*], „et exclamabam legens haec foris et agnoscens intus” [*„Ki ál tás tört ki 
be lő lem, mi köz ben kí vül ol vas tam, és be lül fel is mer tem”*], „et clamabam in consequenti 
uersu clamore alto cordis mei” [*„S a kö vet ke ző vers ol va sá sa kor fel ki ál tot tam szí vem 
mé lyé ből”*]), köz benköz ben tu laj don in du la ta it és gon do la ta it éke li a zsol tár ver sei 
kö zé, ezt is han go san, hi szen a manichéusok meg hall hat nák, ha ott vol ná nak („quæ 
inter hæc uerba dixerim” [*„mind azt, amit e sza vak kal mond tam”*], „et hæc omnia 
exibant per oculus et uocem meam…” [*„És mind ez ki tó dult sze me men és han go mon 
át”*], „et insonui multa graviter et fortiter, quæ utinam audissent, qui…” [*„Bár csak meg
hal lot ták vol na azt, ami sú lyo san és erő tel je sen hang zott ben ne, azok, akik…”*]).

Ha son ló an szen ve dé lyes re ci tá ci ó ról ír nazianzi sz. Ger gely mes te ré ről, Basiliusról szó
ló mű vé ben. Sor ra ve szi Basilius egyes mun ká it s le ír ja a reá tett ha tá su kat: ez a ha tás 
ha son lít a misz ti ku sok ex tá zi sá hoz. Basilius eti kai tar tal mú mű vei sz. Ger gely nek tes tét
lel két meg tisz tít ják, temp lom má avat ják őt, amely al kal mas Is ten be fo ga dá sá ra, szer szám
má, amely meg érint vén a sz. Lel ket, az is te ni di cső ség és ha ta lom da lát játssza. Rit mus és 
har mó nia kél az ol va só ban, me rő ben más lénnyé vál to zik: is te ni át ala ku lá son megy át:

Ha a Hexaémeront a ke zem be ve szem s f ö n n  h a n  g o n  ol va som, a Te rem tő elé ke rü lök, 
át lá tom a te rem tés ér tel mét s most na gyobb a Te rem tő iránt ér zett bá mu la tom, mint volt 
előbb, ami kor csak ab ból okul tam, amit sze mem mel (e vi lág ból) lát tam…”11

A han gos ol va sás prob lé má já nak szem pont já ból a „d…a glèsshj fšrw” [*„fönn han gon 
ol va som”*] fon tos bi zo nyí ték. De a bi zo nyí ték nál is fon to sabb szá munk ra a hát te re: lát
juk, mi ként vált az an tik em ber szá má ra a for mai és a tar tal mi él ve zet, az ér te lem és a 
pá tosz egyet len el vá laszt ha tat lan egy ség gé.12 Az a stí lus, ame lyet az ol va só így é l t  át, az 
író tól is más ter mé sze tű al ko tó mun kát kí vánt meg, mint né mán ol va só ko runk ban. A han
gos ol va sás sal együtt két ség te le nül ve szen dő be ment a stí lus for mai tö ké le tes sé ge iránt 
va ló ér zék is, egy ben az író mű vé sze té nek egyik fe le, amely ma már csak egyegy ké sei 
hu ma nis tá nál éled új ra, így Flaubertnél és Walter Paternél, akik ről alább még szó lesz.

A Confessionesnek ama fe je ze té ből, amely Augustinus extátikus ol vas má nyá ról szól, 
fen tebb ezt a mon datrész le tet idéz tem: „et exclamabam legens hæc foris et agnoscens 
intus…” Ez a min den kép pen ti pi kus augustinusi an ti té zis13 kü lö nö sebb fi gyel met ér de
mel. „Kí vül ol vas ván, be lül át ért vén” [*A mi for dí tá sunk ban: „Kí vül ol vas tam, és be lül 
fel is mer tem” – a szerk.*], – az ér zé ki és ér tel mi mű ve let nek olyan el ha tá ro lá sa és is mét 
olyan egye sí té se, amely csu pán a han gos ol va sás ese té ben vá lik egé szen ért he tő vé. Hogy 
az an tik em ber ol va sá son hár masegy funk ci ót ér tett, Augustinus egy le ve lé nek (VI.) kez
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14 L. erről alább az „akusztikus” tartalmú bizonyító helyeket.
15 kaˆ “doÝ ¢n¾r A“q…oy eÙnoàcoj dun£sthj Kand£khj basil…sshj A“qiÒpwn, Ój Ãn ™pˆ p£shj tÁj g£zhj 

aÙtÁj, [Ój] ™lhlÚqei proskun»swn e“j `Ierousal»m, Ãn de Øpostršfwn kaˆ ka»menoj ™pˆ toà ¤rmatoj aÙtoà 
kaˆ ¢neg…nwsken tÕn prof»thn `Hsa…an. e‹pen de tÕ pneàma tù Fil…ppw: prÒselqe kaˆ koll»qhti tù ¤rmati 
toÚtw. prosdramën de Ð F…lippoj ½kousen aÙtoà ¢naginèskontoj `Hsa…an tÕn prof»thn, kaˆ e‹pen: ¥ra ge 
ginèskeij ¤ ¢naginèskeij; Ð de e‹pen: pëj g¦r ¨n duna…mhn ™¦n m» tij Ðdhg»sei me; parek£lesšn te tÕn F…
lippon ¢nab£nta kaq…sai sÝn aÙtù.

de te iga zol ni lát szik: „Le ve led re úgy fo gok vi gyáz ni, – ír ja Nebridiusnak – mint a 
szememfényére. Mert a stí lu sa oly szép, hogy h a l  l a  n i  öröm, oly rö vid le ve led, hogy 
könnyű át ol vas ni, s oly bölcs, hogy üd vös az ér te lem re.”

Epistulas tuas perplacet ita servare, ut oculus meos. Sunt enim magnæ, non quantitate, sed 
rebus et magnarum rerum magnas continent probationes. Illæ mihi Christum, illæ 
Platonem, illæ Plotinum s o n a b u n t .  Erunt igitur mihi et ad a u d i e n d u m  propter 
eloquentiam dulces et ad legendum propter brevitatem faciles, et ad intelligendum firopter 
sapientiam salubres. [*Balogh itt a le ve let rö vi dít ve for dít ja. Tel jes for dí tá sa: Le ve led re úgy 
fo gok vi gyáz ni, mint a szememfényére. Ugya nis rend kí vü li nagy sá gú ak, ám nem ter je de
lem re, ha nem tar tal muk ra néz vést: ugya nis nagy je len tő sé gű dol gok ról tar tal maz nak fon tos 
meg ál la pí tá so kat. Le ve led krisz tu si, plá tói és plotinoszi re mi nisz cen ci á kat éb reszt. – Itt 
Balogh ki csit el tér a szö veg től, mert itt és eb ben a kon tex tus ban a kö vet ke ző for dí tás pon to
sabb ta lán: „Úgy han goz nak szá mom ra, hogy szin te hal lom Krisz tust, Platónt és Plótinost.” 
– A ford. – Ne kem te hát eze ket édes lesz hal la nom, rö vid sé gük mi att könnyű lesz ol vas nom, 
s böl cses sé gük mi att üd vös ha tá sú ak lesz nek gon do la ta im ra.” (In Szent Ágos ton Val lo má
sai. Balogh Jó zsef ford. Bu da pest: Franklin, 1943.)*]

E mon da tok el ső sor ban per sze a „han gos ol va sás” mel lett tanuskodnak, nem csak az 
„ad audiendum propter eloquentiam dulces” rész let tel, ha nem az zal a for du lat tal is, 
amely ben ezt a gon do la tot óhajt ja az író ki fe jez ni: „Le ve led krisz tu si, plá tói és plotinuszi 
re mi nisz cen ci á kat éb reszt.” Az ó ko ri em ber ben az írott be tű el ső sor ban akusz ti kus ké pet 
kelt, hi szen az írást min de nek előtt hall ja s ezért a le vél ha tá sát a sonare [*hang zik*] igé
vel ér zé kel te ti.14 De má sod sor ban az audirelegereintelligere [*hallásolvasásmeg ér tés*] 
hár mas mű ve le tét vi lá git ja meg e le vél rész let. Is mét csak Lukiánosz könyv bo lond já ra 
kell gon dol nunk, aki az írást szem mel lát ja ugyan, de hang gal nem kö vet he ti már, s mily 
messze van a meg ér tés től! Az ol va sás hár masegy funk ci ó já ra egyéb iránt vissza kell majd 
tér nünk, ami kor a han gos ol va sás ma gya rá za tát ke res sük.

Az ed dig fel so rolt ab nor mi tá sok bi zo nyí tó erejüek ugyan, de az ol va sás nor má lis 
tech ni ká já tól töb béke vés bé el tér nek. Min den na pos ol va sás sal van dol gunk az itt kö vet
ke ző öt je le net ben, ame lye ket csak azért je gyez tek fel, mi vel mind egyik eset ben a ma gá
nos ol va sót má sok le pik meg, akik ily ként f ü l t a n u i  lesz nek az ol vas mány nak.

A leg meg le pőbb s egy ben leg szebb ezek kö zül az a je le net, ame lyet az Apos to lok cse
le ke de te i ben ta lá lunk (8, 26.):

Az Urnak pe dig an gya la szól vala Filepnek, mond ván: „Kelj fel és menj el dél fe lé, a já rat lan 
úton, amely Jerusálemből Gá za vá ros ába alá megyen. ő annakokáért fel kel vén, elméne; és 
imé egy Sze re csen Fő em ber, Szerecsenország ki rály né asszo nyá nak, Kandakesnek ko mor
nyik ja, ki min den gaz dag sá gá val bír vala, és ment vala Jérusálembe imád koz ni. Megyen vala 
ha za, ül vén az ő sze ke ré ben és ol vas sa vala Ésaiás pró fé tát. Mon da pe dig az Is ten Lel ke 
Filepnek: Já rulj oda és menj kö ze lebb a sze kér hez. Filep ezért oda fu ta mod ván, hal lá, hogy az 
ol vas ná Ésaiás pró fé tát és mon da: Valyon ér tede amit ol vassz? És mondá az: Mi mó don ér te
ném, ha nem ha va la ki meg ma gya ráz ná né kem. És kéré Filepet, hogy fe lül ne és ő mel lé ül ne.15
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16 A Cassianusidézet még egy szem pont ból ér de mel fi gyel met. A tu do mány nem tisz táz ta még a kér dést, 
vaj jon a klasszi kus multnak s ál ta lá ban a mű velt ség nek ápo lá sa mi kor vált a nyu ga ti szer ze tes ség mun ka tervé nek 

Norden utal rá, hogy a bib lia ma gya rá zók a han gos ol va sás je len sé gét nem is mer vén, 
ezt a he lyet is (mint annyi mást) fél re ér tet ték.

Mæcenast egyegy egy sze rű em ber – gyak ran ma ga Ho ra ti us is – „ol va sás vagy né ma 
mé lá zás” kö ze pet te za var ta meg:

simplicior quis et est qualem me sæpe libenter
obtulerim tibi, Mæcenas, u t  f o r t e  l e g e n t e m
a u t  t a c i t u m  impellet quovis sermone molestus:
„communi sensu plane caret” inquimus. (Hor. Sat. I. 3. 63. kk.)

E ho ra ti u si so ro kat Norden a han gos ol va sás bi zo nyí té ka ként el fo gad ta. Va ló ban sok 
érv szól amel lett, hogy a „legentem a u t  tacitum” an ti té zis. De a mon dat ban, nem kell 
szük ség sze rű en el len té tet lát nunk: „ol va sott vagy né mán mé lá zott” a mai ol va só szá má
ra sem feltünő.

Egé szen ha son ló rész le tet ta lá lunk Johannes Cassianusnál (400 kö rül), aki az óke
resz tény szer ze tes kö zös sé gek szer ve ze té vel és szo ká sa i val fog lal ko zik „De institutis 
cœnobiorum” cí mű mű vé ben.

A ba rá tok, ír ja egy he lyen (IV. 12.) az imá ra szó lí tó hang nak nyom ban en ge del mes
ked ni tar toz nak. Aki ír, betü kö ze pén tegye le a pen nát. Az en ge del mes ség eré nyét a 
ba rá tok min den nél több re tart ják: nem csak a mun ká nál és az ol va sás nál vagy pe dig a 
csend nél és a cel la né ma sá gá nál, – ha nem min den erény nél is több re be csü lik.

…non tam operis compendia lucrave sectetur quam oboedientiæ virtutem exsequi toto 
studio atque æmulatione festinet quam [sc.virtutem] non solum operi manuum seu lectioni vel 
silentio et quieti cellae, verum etiam cunctis virtutibus ita præferunt, ut huic iudicent omnia 
postponenda et universa dispendia subire contenti sint, dummodo hoc bonum in nullo 
violasse videantur. [*„…ne annyi ra a hasz not és nye re sé get haj hássza, mint in kább ar ra 
tö re ked jék tel jes ere jé ből, hogy az en ge del mes ség eré nyét gya ko rol ja. És ezt [ti. az erényt] 
nem csu pán a ke ze mun ká já nál és az ol va sás nál vagy a cel la csend jé nél, ha nem min den más 
erény nél is több re ér té ke lik úgy, hogy íté le tük sze rint min dent e mö gé kell he lyez ni ük, és 
az eb ből fa ka dó min den hát rányt vál lal nak, csak hogy ez a jó sem mi ben se károsodjék.” *]

Míg a fen ti Ho ra ti usidé zet ese té ben még né mi két ség fo rog ha tott fenn, vajjon an ti
té zis sel vane dol gunk, a Cassianusrészlet fél re ért he tet len el len té ten épült fel: o l  v a 
s á s  vagy c s e n d!  De a mon da tot ér de mes lesz ala po sab ban szem ügy re ven nünk. Mi 
a silentium s a quies cellae a ba rát nak? A me di tá ció. Már az idé zett fe je zet ele jén ta lál ko
zunk a „mun kame di tá ció” el len té té vel:

Itaque considentes’ intra cubilia sua et operi ac meditationi studium pariter impendentes, 
cum sonitus… audierint … unusquisque prorumpit… [*„Így te hát, ami kor há ló szo bá ik ban 
van nak, és a me di tá ció mun ká já nak szen te lik ma gu kat, mi helyt … meg hal lot ták … a han got, 
mind egyi kük si et ve elő jön…”*]

Ezt az an ti té zist az tán a to váb bi ak so rán ta gol ja. A mun kát írás ra (opus manuum) és 
ol va sás ra (lectio) bont ja s ez zel szem be ál lít ja a csen det és mint hogy a paralle lisz ti kusan 
épí tett la tin mon dat egyen sú lya meg bom la nék, ha a mon dat má sik fe le egy ta gú ma rad
na, hoz zá fű zi a cel la né ma sá gát (quies cellæ). Így a pár hu za mos mon dat egyik fe lén két 
han gos, má sik fe lén ele me i re bon tott ket tősegy né ma ak ció sze re pel. Vé le mé nyem 
sze rint e mon dat ban a han gos írás má so dik ér de kes bi zo nyí té ká val van dol gunk.16
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(16. folyt.) szer ves ré szé vé. Két ség te len, hogy sz. Be ne dek programmjában ez a gon do lat még nem sze re pelt. 
(V. ö. Norden, A Kpr. 665.l.) Wattenbach (Schriftwesen im Mittelalter, Lpz. 1896, 428. 1.) ada tok kal bi zo nyít
ja, hogy az el ső szá za dok ban a pap ság a klasszi ku sok má so lá sá val még nem fog lal ko zott; az el ső je le ket er re 
Hieronymusnál (Ep. 125.) és Sulp. Severusnál (S. Mar ti ni Vi ta c.7.) vé li fel fe dez ni. Az itt idé zett rész let Cass. 
mű vé ből amel lett tanuskodik, hogy már a IV. szá zad ban a kal lig rá fia a ko los to rok ren des fog lal ko zá sai kö zé 
tar to zott. Még ér de ke sebb erészben a De inst. cœnob. egy má sik rész le te (V. 39.), ahol egy Egyptomba ve tő dött 
itá li ai szer ze tes ről van szó, aki csak egyet len mes ter sé get ért: a má so lást („quo respondente nihil se nec nosse 
nec prævalere ex his, quæ illic exercebantur a fratribus operari praeter librariam manum” [*„… aki azt vá la
szol ta, hogy mind azok ból, ami itt a test vé rek szo ká sos te vé keny sé gei kö zé tar to zik, a könyv má so lá son kí vül 
sem mit sem is mer, sem mi ben sem ki vá ló.”*]). Er re meg kap ja a kal lig rá fi á hoz szük sé ges anya got és hoz zá lát 
egy Bib liakéz irat irásához. (Nyil ván em lé ke zet után ír ja, mert la tin Bib lia nem áll ren del ke zé sé re.)

17 S. Sudhaus (az 1915ben szá za dos ként hő si ha lált halt kieli egyet. ta nár) 1914ben ezt ír ta ne kem: „dass 
Kydippe das letzte Wort auf der Inschrift des Apfels ¹m…fwnon spricht, scheint mir einer Notiz wert. Sie spricht 
also das Wort 'Akont…w halblaut”. [*„az zal kap cso lat ban, hogy Kydippé az al mán sze rep lő írás utol só sza vát 
fél han go san (¹m…fwnon) ol vas sa, csak annyi lát szik meg jegy zés re ér de mes nek, hogy te hát az 'Akont…w 
[Akontioszhoz] szót ol vas sa fé lig han go san.”*]

Ez a meg jegy zés ket tős té ve dé sen alap szik. Az utol só szó: gamoàmai [*férj hez me gyek*], nem ‘Akont…w 
[*Arkantioszhoz*]. Ezt azon ban nem fél han go san ej ti Kydippe, ha nem – mint fent em lí tet tem – e l  h a  r a p  j a . 
Ez vi lá go san ki tű nik e sza vak ból: ¹m…fwnon katalšloipe lšxin t¾n ™p’esc£tw keimšnhn a szó tá rak és Hercher 
la tin for dí tá sa sze rint is v o x  d i m i d i a t a ,  ami egyéb iránt bi zo nyí tás ra sem szo rul; a lšloipe [*(ab ba) hagy
ta*] ige és a kö vet ke ző sza vak: ¤te diamnhmoneÚousan g£mon, Ón semn¾ parqšnoj k¥n ˜tšrou lšgontoj »rouqr…
ase [*„mi vel a há zas sá got em lí tet te, ami től az is ten fé lő lány, még ha más ol vas ta vol na is, el pi rul”*] emel lett 
ta nus kod nak. Sudhauss té ve dett.

E ki té rés után új ból a „ki hall ga tóje le ne tek” tí pu sá hoz for du lok vissza. A har ma dik 
ilye tén bi zo nyí tóhe lyet az ötö dik szá zad ero ti kus le vél író já nál, Arisztainetosznál fe dez
te fel Sudhaus (I, 10. – Hercher, p. 140.). A szép Akontiosz be le sze ret a tün dé ri 
Kydippébe. El ha tá ro zá sa: Kydippe vagy a ha lál. Sze rel me tár gyát egy kert ben le si meg; 
Kydippe szol gá ló ja elé hir te len egy al ma gu rul, amely be írás van kar col va. A lány 
kiváncsian fel ve szi a gyü möl csöt és át ad ja asszo nyá nak. Kydippe pe dig – s ez volt 
Akontiosz kör mön font ter ve – t e r  m é  s z e  t e  s e n  f e n n  h a n  g o n  – ol vas sa az írást: 
„Artemiszre es kü szöm, Akontiosz fe le sé ge le szek!”

¹ de kÒrh komisamšnh kaˆ to‹j Ômmasi periqšousa t¾n graf¾n ¢neg…nwsken œcousan 
ïde /m£ t¾n ”Artemin 'Akont…w gamoàmai/. œti diercomšnh tÕn Órkon e“ kaˆ ¢kous…on te 
kaˆ nÒqon, tÕn ™rwtikÕn dÒlon ¢pšrriyen a“doumšnt', kaˆ ¹m…fwnon katalšloipe lšxin 
t¾n ™p'esc£tw keimšnhn, ¤te diamnhmoneÚousan g£mon, Ón semn¾ parqšnoj k¥n ˜tšrou 
lšgontoj »rouqr…ase – – e‡pen ¹ pa‹j, ¢k»koen ”Artemij. [*„A lány pe dig fi gyel me sen 
át fut va sze mé vel fel ol vas ta az írást, amely így szólt: »Artemiszre es kü szöm, hogy fe le sé
gül me gyek Akontioszhoz«. Mi u tán pe dig aka ra ta el le né re ki mond ta a csa lárd es küt, 
szé gyen kez ve el ha jí tot ta a sze rel mi csel tár gyát, és fé lig ki mond va el ha rap ta az írás hát
ra le vő ré szét, mi vel az a há zas sá got em lí tet te, ami től az is ten fé lő lány, még ha más 
ol vas ta vol na is, el pi rul. Így be szélt a lány, Ar te misz nél pe dig meg hall ga tás ra ta lált.”*]

A bizonyítóhely interpretálása igen finom: nem az a döntő itt, hogy Kydippe 
fennhangon olvassa a felírást (hiszen szolgálója jelen van, ő adta át az almát és kéri meg 
úrnőjét, olvassa el, mi áll rajta), hanem, hogy Akontiosz egész csele azon az egészen 
természetes feltevésen épült fel, hogy a szokás törvénye szerint a lánynak mindenképpen 
hangosan k e l l  majd olvasnia az esküt. Hiszen mihelyt rájő Kydippe, m i t  olvas, 
mintha elvágták volna a hangját: az utolsó szót elharapja: gam…17 

Ezt a novellát folytatja Ovidius. Az önkéntelen eskü után Akontiosz levelet ír Kydip
pé nek. A lány válaszát azzal kezdi, hogy Akontiosz írását, újabb cseltől tartva, rémülettel 
fogadta, s okulva a multon, n é m á n  olvasta el.
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18 H. Mertel ér tel me zé se (Bibl. d. Kirchenvät. Athan. II. 1917.) „Wenn wir vorlesen, sagen sie bisweilen wie 
ein Echo dasselbe, was vorgelesen wurde” [*„Ami kor fel ol va sunk, köz ben mint egy vissz hang ként mond juk 
ugya nazt, amit fel ol vas tunk.”*] – ön ké nyű és va ló szí nűt len. A dé mo nok a ma gá nos szer ze test kisértik meg. 
Egyéb iránt itt is ugya nar ra a ne héz ség re üt kö zünk, mint a leg több ó ko ri író nál, aki ol va sás ról ír: az „ol va sás” és 
a „fel ol va sás” közt az ó kor ban nem érez tek, te hát nem is tet tek sem mi fé le kü lönb sé get; a két fo ga lom ra a la tin 
s a gö rög nyelv nek nincs kü lön ki fe je zé se (¢nag…gnwskw, lego). A kö zép kor ban a la tin ter mi no ló gia egé szen 
bo nyo dal mas. Mennyi re küzködtek ve le, mu tat ja Hugo St. Victor Didascalionának egy sa ját sá gos mon da ta:

„Lectio est enim cum ex his quæ scripta sunt, regulis et præceptis informamur. Trimodum est lectionis 
genus, docentis, discentis vel per se inspicientis. Dicimus enim: lego librum illi, lego librum ab illo, et lego 
librum. [*„Az ol va sás ugya nis az, ami kor az írot tak ból sza bá lyok és elő írá sok ál tal nye rünk is me re tet. 
Há rom faj ta ol va sás van: a ta ní tóé, a ta nu lóé vagy az egye dül ol va sóé. Ugya nis eze ket mond juk: köny vet ol va
sok ne ki, köny vet ol va sok tő le, köny vet ol va sok.”*] – Eh hez meg jegy zi Robert, L’Enseignement de la 
Théologie, Paris, 1909. 53. l.: On le voit, legere désigne à la fois l’acte d’un professeur qui lit un livre, celui 
de l’éléve qui l’écoute, et celui de quelqu’un qui lit seul. Aussi Jean de Salisbury, trouvant le mot équivoque, 
proposait il d’appeler la lecture du maître praelectio et la lecture particulière simplement lectio, mais il ne 
semble pas qu’on ait alors adopté cet usage. [*„Lát juk, hogy a legere egy szer re je lö li a ta nár te vé keny sé gét, 
aki ol vas sa a köny vet, a ta nu ló ét, aki hall gat ja őt, s azét, aki egye dül ol vas. Ezért John of Salisbury is, mi vel 
több ér tel mű nek ta lál ta a szót, azt ja va sol ta, hogy a ta nár ol va sá sát praelectiónak ne vez zék, az egyé ni ol va sást 
pe dig egy sze rű en lectiónak, de nincs nyo ma an nak, hogy ezt a ja va solt hasz ná la ti mó dot el fo gad ták vol na.”*] 
(Salisbury Metalog. I. XXIV. col. 853.)

Míg Antonius ese té ben az ár má nyos szel le mek két ség kí vül a ma gá no san ol va só re me te hang ját hall ják és 
vissz han goz zák, ad dig Tertullianus egy ha son ló he lyé nek, – amely ben ugyan csak ol va sást hal ló dé mo nok ról 
van szó, – ilye tén ér tel me zé se hi bás, mert fél re ér té sen ala pul.

Tertullianus az Apologeticumban (XXII. 9.) a min de nütt je len lé vő és min dent ki kém le lő dé mo nok ról azt 
ír ja, hogy még Is ten ren del ke zé se it is ki ku tat ják: ré geb ben a pró fé ták hir det te igék ből, ma „az ujra fel hang zó 
bib lia ol vas má nyok ból sze dik össze:

„Dispositiones etiam dei et tunc prophetis contionantibus excerperunt et nunc l e c t i o n i b u s 
r e s o n a n t i b u s  carpunt.” [*„Még az is ten ren de lé se it teg nap is és ma is össze gyűj töt ték és össze gyűj tik [ti. 
a dé mo nok]: ré geb ben a pró fé ták éne ké ből, ma az új ra meg új ra fel hang zó fel ol va sá sok ból.”*]

F. Di Capua: „L’Evoluzione della prosa metrica latina nei primi secoli” c. ta nul má nyá ban (Didascaleion 
1913. I.p.) ta lál tam meg ezt az ál lí tó la gos bi zo nyí tó he lyet. Di Capua ezt ír ja ró la:

„Frai i molti pasi degli antichi che dimostrano quest’uso [leggere ad alta voce] voglio citarne uno curioso 
dell’Apologetico. Quivi Tertulliano dice che i demoni possono annunziar prima alcuni avvenimenti, perche li 
conoscono dalle profezie che i cristiani leggono sonoramente a d  a l t a  v o c e ,  nell’ loro a d u n a n z e.” [*„A 
sok an tik locus kö zül, ame lyek ezt a szo kást [ti. a fenn han gon ol va sás szo ká sát] bi zo nyít ják, egy kü lö nös helyet 

pertimui scriptumque tuum sine murmure legi
luraret ne quos inscia lingua deos.
[*„Még is el ol vas tam, hang nél kül, fél ve, hogy es küt
mond aka rat lan majd aj kam egy is ten előtt”

(Ovidius: Hős nők le ve lei, Muraközy Gyu la for dí tá sa. Bu da pest: He li kon, 1985).*]
(Heroid. XXI. 1–2.)

Szent An talt a Thebais re me té jét, a dé mo nok még ol vas má nya köz ben is meg le pik: 
ek hó ként is mét lik az ol va só sza va it. Szent Athanasius je gyez te ezt fel Antonius
életrajzában; ab ban a nagy be széd ben, ame lyet a remete az el ső szer ze te sek hez in téz, 
így szól a dé mo nok ról:

„Dòloi de e“si kai ›toimoi prÕj p£nta metab£llesqai kaˆ metaschmat…zesqai. Poll£kij 
goàn kaˆ y£llein met’òdÁj prospaioÚntai m¾ fainÒmenoi kai mnhmoneÚousi tîn ¢pŐ tîn 
grafën lexšwn. Œsti de Óte kaˆ ¢nagninwskÒntwn ¹mîn, eÙqÚj ésper ½cw lšgousin aÙtoˆ 
t¦ aÙt¦ poll£kij ¤per ¢nšgnwstai...” [*„Ezek meg té vesz té sek, és ké szek ar ra, hogy min
den fé le ala kot ölt se nek és át vál toz za nak. Leg aláb bis gyak ran ész re vét le nül együtt pen dül
nek az ének lés sel [a szö veg össze füg gés sze rint tkp. a fel ol va sás sal – a ford.], és az írot tak ra 
em lé kez tet nek. Mi köz ben fel ol va sunk, azon nal mint egy vissz hang ként gyak ran ol vas sák 
azt, amit mi fel ol vas tunk…”*] (Migne, vol. XXVI. col. 881.)18 
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( 18. folyt.) sze ret nék idéz ni az Apologeticumból. Úgy ta lál tam, hogy Tertullianus azt mond ja, hogy a dé mo nok 
azért tud nak ko ráb ban meg mon da ni egyes ese mé nye ket, mert ér te sül nek azok ról a pró fé ci ák ról, ame lye ket a 
ke resz té nyek össze jö ve te le i ken jól hall ha tó an, fenn han gon ol vas nak.”*]

Az itt szóbanforgó l e c t i o n e s  az istentiszteleti szertartás keretében – a kereszténységnek ősi idejétől 
fogva – szokásos szentirásolvasmány. (L. erről Kraus, Realenc. d. christl. Altertümer. II. 292. „Lesungen” 
címszót.) Ezt Di Capua is tudja, hiszen ezt írja: nelle adunanze. Csak természetes, hogy az istentiszteleti lectio 
fennhangon történt, hiszen felolvasás volt. („Lectio dicitur quia non cantatur ut psalmus vel hymnus, sed 
legitur tantum. Illic enim modulatio, hic sola pronuntiatio quæritur. [*„Ol va sás nak mond juk, mi vel nem éne
kel jük, mint a zsol tárt vagy a him nuszt, ha nem csak ol vas suk. Ab ban van a kü lönb ség, hogy itt csak a ki mon-
dás ra tö rek szünk.”*] Isidor. Hispal. Etymolog. 6, 19, 9. V. ö. Gihr, Das hl. Messopfer, Frbg. 1902. 396. kk. ll.) 
Egé szen vi lá gos te hát, hogy ez a tertullianusi mon dat, amely temp lo mi fel ol va sás ról szól, nem bi zo nyí té ka a 
han gos ol va sás nak, – nem is ide tar to zik. 

A lectiones resonantes egyéb iránt va ló ban fo gas prob lé ma. Né ze tem sze rint Waltzing for dí tá sa hely te len: a 
resonareben az ak ció is mét lő dé se rej lik, a szer tar tá sos lectioban ujra fel hang zik a pró fé ták igé je. Kellner új 
for dí tá sá nak alap gon do la ta he lyes, de ne héz kes ki fe je zés mód ja szin te ért he tet len né te szi; ér de kes, hogy 1882
es for dí tá sa még hi bás e pon ton.

19 F. Jakoby. (A Kpr.)
20 A Kpr. – Er re a hely re P. Ans. Manser O. S. B. fi gyel mez tet te Nordent: köz lé se, amely egy szö veg kri ti

kai meg jegy zést is tar tal maz, az A Kpr. 1915ös ki adá sá ban is meg ma radt, ho lott köz ben meg je lent Cuthbert 
Butler an gol ben cés kitünő ki adá sa (S. Benedicti Re gu la Monachorum. Editionem adorn. D. Cuthb. Butler, 
Frbg., Herder. 1912), amely az itt kö zölt alak ban ál la pít ja meg a szö ve get. Ez zel Manser meg jegy zé se tárgy ta
lan lett. He lye sen utal Butler (138. l.) a „sibi legere” ki fe je zés pendantjára a „sibi orare”ra: a né ma ol va sás és 
a né ma ima egykép ki vé te le sek vol tak ab ban az idő ben.

A fültanujelenetek sorát egy késői idézettel zárhatjuk le. Grimmelshausen gyermek 
Simplicissimusa a Remetét hangos Bibliaolvasás közepette lepi meg:

Als ich das erste Mal den Einsiedel in der Bibel lesen sahe, konte ich mir nicht einbilden, 
mit wem er doch ein solch heimlich und meinem Bedüncken nach sehr ernstlich 
G e s p r ä c h  haben müste. I c h  s a h e  w o l  d i e  B e w e g u n g  s e i n e r  L i p p e n , 
h ö r t e  a u c h  d a s  G e b r u m m e l ,  hingegen aber sahe und hörte ich niemand, der mit 
ihm redete, und o b z w a r  i c h  n i c h t s  v o m  L e s e n  u n d  S c h r e i b e n  g e w u s t ,  so 
merckte ich doch an seinen Augen, dass ers mit etwas im selbigem Buch zu thun hatte. 
(Buch I. Kap. 16.) [*„Amikor a remetét először láttam Bibliát olvasni, el nem tudtam kép
zel ni, ki vel is folytathat oly titkos, és úgy véltem, nagyon komoly beszélgetést. Láttam: 
mo zog az ajka [és hallottam mormolását is – az én kiegészítésem. A ford.], de senkit [nem 
lát tam és nem is hal lot tam – az én kiegészítésem. A ford.], aki hozzá beszélt volna; és ha 
nem is tudtam semmit az írás rólolvasásról, a szeme járásán mégis észrevettem, hogy 
valamivel ab ban a bizonyos könyv ben lehet dolga.” Johann Jakob Christoffel von 
Grimmelshausen: A ka landos Simplicissimus. Háy Gyula fordítása. 31. o. Budapest: Európa, 
1984.*]19

A „Simplicius Simplicissimus” 1670ben je lent meg. Va jon a han gos ol va sás szo ká sa 
ily ké sőn élte még, e kér dés re nem tu dunk meg fe lel ni.

A han gos ol va sás nak azon ban nem csak fültanui vol tak, ha nem ter mé szet sze rű en 
ál do za tai is, olya nok, akik pi he né sük vagy más ter mé sze tű fog la la tos sá guk kö ze pet te 
kény te lenkel let len hall gat ták egyegy fenn han gon ol va só mor mo lá sát. Ezt az ese tet örö
kí ti meg sz. Be ne dek Re gu lá i nak egyik mon da ta (c. XLVI II. 12): „Mi kor a ha to dik óra 
után a frá te rek fel kel nek az asz tal tól – ren de li sz. Be ne dek – tel jes csend ben pi hen je nek 
ágya i kon; vagy ha va la ki ne tán ol vas ni óhaj ta na, ö n  m a  g á  n a k  ú g y  o l  v a s  s o n , 
h o g y  m á s t  n e  z a  v a r  j o n . ”

Post sextam autem surgentes a mensa, pausent in lectis suis cum omni silentio; aut forte 
qui voluerit legere, sibi sic legat ut alium non inquietet.20

De úgy tű nik fel, hogy a né ma ol va sás kí mé le tes sé gé re csak eb ben az egy órá ban 
kö te lez te a rend tör vé nye a frá te re ket. Egy ko los tor ol va só ter mé nek a 8. v. 9. szá zad ból 
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21 Birt meg jegy zé sé re Domony Pé ter hív ta fel fi gyel me met.

szár ma zó fel ira ta tanuskodik ró la, hogy a kö zép kor de re kán a han gos ol va sás ál ta lá nos 
ko los to ri szo kás volt, s nem csak a Bib li á ra ál lott fenn, ha nem min den más könyv re is, 
– így a szen tek éle té re és a ren di tör vé nyek re is – s szín he lye nem csak a ba rá tok cel lá ja, 
ha nem a könyv tár s az ol va só te rem is. A ver ses fel irat így hang zik:

In Lectorio.
Hic normam saneti r e c i t a t  lector Benedicti.
Ac Christi eloquium, plurima gesta patrum.

[*„Az olvasóteremben.
Itt Szent Benedek normáját [mércéjét, reguláját] olvassa fel az olvasó.
És Krisztus ékesszólását, az atyák sok tettét.”*]

(Carm. Centulensia CXVI. Pœtæ Lat. Aevi
Car. III. 2. 1. p. 343. – Mon. Germ. Hist. 6.)

No ha va ló szí nű, hogy a recitare itt nem csak a ma gá nos, ha nem a ba rá tok e g y ü t  t e s 
ol vas má nyá nak, te hát a fel ol va sás nak meg je lö lé sé re is szol gál, a fel ira tot még is jel lem
ző nek tar tom.

Kü lön cso port ba fog lal tam itt a bi zo nyí tó he lyek egy so ro za tát; eze ket a rö vid ség ked
vé ért „akusz ti kus ada lé kok nak” fo gom ne vez ni. Míg az ed di gi bi zo nyí tó he lyek ből 
mind ig egyegy ol va só je le net le fo lyá sát si ke rült re konst ru ál nunk, – amely ről több vagy 
ke ve sebb biz tos ság gal meg ál la pít ha tó volt, hogy han gos volt – ad dig az itt kö vet ke ző 
idé ze tek ben egyegy rej tett szó jel zi a szö veg akusz ti kus h a  t á  s á t .

Ha Ho ra ti us egyik ódá já ban (II.1.) ar ról szól, hogy Asinius Pollio a má so dik pol gár
há bo rút tár gya ló tör té ne ti mun kán dol go zik s er ről ezt ír ja:

a u d i r e  magnos iam videor duces
[*Úgy tű nik ne kem, hogy már hal lom a nagy ve zé re ket.*] (21),

ak kor né mi jog gal utal rá Birt (Kritik u. Hermeneutik, Beck, Mchn. 1913. 102.l.), hogy 
ilye tén ké pet el ső sor ban a han gos ol va sás szo ká sa ma gya ráz meg.21

Eb be a ka te gó ri á ba tar to zik a sz. Ágos ton ról szó ló egy ko rú emlékepigramm, ame lyet 
ta nít vá nya Possidius idéz (Vi ta Aug. c. 2. 21).

Vivere post obitum vatem vis nosse viator?
Quod l e g i s  ecce loquor, v o x  tua nempe mea est.
[*„Aka rod úgy tud ni, uta zó, hogy a vates él a ha lál után is?
Amit ol va sol, íme én be szé lek, tud ni il lik a te han god az enyém.”*]

A vers két sé gen kí vül han gos ol va sás ra han go san író dott. Milevei Optatus (400 
kö rül Kr. u.) ezt a gon do la tot: a Szent írást szél té ben ol vas sák, – a kö vet ke ző moz gal mas, 
ja va rész ben akusz ti kus kép pel fe je zi ki:

bibliothecæ refertæ sunt libris; nihil deest ecclesiæ; per loca singula divinum sonat ubique 
præconium; n o n  s i l e n t  o r a  l e c t o r u m ;  manus omnium codicibus plenæ sunt; nihil 
deest populis doceri cupientibus. [*„A könyv tá rak du gig van nak köny vek kel; az egy ház sem
mi ben sem szen ved hi ányt; az egyes he lye ken min de nütt is te ni ige hir de tés hang zik; nem 
hall gat az ol va sók szá ja; min den ki nek a ke zé ben kó de xek van nak; sem mi sem hi ány zik a 
ta nul ni vá gyó né pek nek.”*] (CSEL. Vol. XXVI. p. 165.).

Sa ját sá gos az az akusz ti kus kép is, amellyel sz. Ágos ton él, hogy a kö vet ke ző gon do
la tát ér zé kel tes se: Egy – kü lön ben éleseszű, jótollú – eret nek (donatista, aki az egy ház 
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22 Ezt a sa ját sá gos és eb ben a kap cso lat ban le for dít ha tat lan igét p. o. Georges nem vet te fel. Vergiliusnál 
ezt az ana lóg he lyet ol vas hat ni: assiduis hinc atque illinc vocibus heros tunditur. [*„in nen és on nan is ki fogy
ha tat la nul sza vak kal zak lat ják a hőst.*]

23 Ál ta lá no san hasz nált ki fe je zés. P. Hieronym. Epist. 8. 1.: „quasi aliud littera sonet, aliud spiritus 
clausum teneat.” [*„Mi vel más képp hang zik a szó, s más képp őr zi meg az el me.”*]

katholicitását két ség be von ja) ad digad dig for gat ta a Szent írást, míg meg győ ző dött ró la, 
hogy a katholicizmus ál lás pont ja a he lyes, eret nek sé ge ká bu la tá ból fel ri asz tot ták a 
Szent írás lap ja i ról fe lé je zú gó han gok.

Tychonius enim omnibus sanctarum paginarum uocibus circumtunsus evigilavit et vidit 
ecclesiam dei toto terrarum orbe diffusam, sicut – – – prædictum est. [*„Tychonius ugyan
is a szent la pok min den sza vá tól sar kall va22 éj sza ká zott, és az egész egy há zat lát ta a föld ke
rek sé gen szét ter jed ni, mint ahogy meg jó sol ta tott.”*] (Co. Epist. Parmen. I. 1.)

Az an tik em ber szá má ra a könyv lap já nak (sőt a holt be tű nek is) el ső sor ban hang ja 
volt: pagina loquitur aut silet, littera sonat.23

Így Luxorius epig ram má i nak gyüjteményét az zal ajánl ja ol va só ja fi gyel mé be, hogy 
ver secs kéi – rö vi dek: köny vé nek „lap ja” alig „sze re pelt”, má ris „el hall gat.”

Nec mea continuo sic pagina displicet actu
Finito citius carmine clausa silet.
[*„Így az én kis köny vem nem is okoz ké nyel met len sé get sok for ga tá sá val:
a vers gyors el ol va sá sa után be csuk va hall gat.”*]

(Bährens, PLM., vol. IV. pag. 388.)

Sz. Je ro mos egy le ve lé ben fel pa na szol ja, hogy a ke resz tény pap ság tel jes ség gel el me
rül a po gány írók él ve ze té ben.

At nunc etiam sacerdotes dei, omissis Evangeliis et Prophetis, videmus comœdias legere, 
Bucolicoruum versuum verba cantare, tenere Vergilium, et id quod in pueris necessitatis est, 
crimen in se facere voluptatis. [*„Ám azt lát juk, hogy most még az is ten pap jai is, el vet vén 
az evan gé li u mo kat és a pró fé tá kat, ko mé di á kat ol vas nak, bu ko li kus ver sek sza va it ének lik, 
Vergiliust tart ják em lé ke ze tük ben, va gyis a gyö nyör nek azt a bű nét kö ve tik el ma guk el len, 
ami az if jú kor ban a szük ség ből fa kad.”*] (Ep. XXI. 13., 8. Hilberg.)

Két ség te len, hogy e mon dat há rom igé je egy ér té kű és egy ér tel mű: legere = cantare = 
tenere s az akusz ti kus elem, amely a cantareben fog lal ta tik, mind há rom ol va sómű ve let
re ki ter jeszt he tő.

Az itt tár gyalt je len ség nek szép bi zo nyí té ka ol vas ha tó egy kö zép ko ri pél dá ban. 
Jacques de Vitry (megh. 1240) – más for rás nyo mán – fel em lí ti egy re me te ese tét, aki a 
le ve le ket, ame lye ket ha zá já ból küld tek meg ne ki, min de nes től el éget te, „beléjök sem 
né zett, ne hogy olyas mit h a l l  j o n ,  ami lel ke nyu gal mát meg za var hat ná.”

De heremita qui combussit fasciculum litterarum.
In Vita Patrum legitur de quodam solitario quod fasciculum litterarum sibi de patria sua 

transmissarum igne cremavit et noluit i n t u e r i ,  n e  a u d i r e t  aliqua quibus eius 
animus turbaretur et inquietudine rumorum a spirituali exercicio impediretur. Sabbatum 
quidem curiositatis et ocii atque torporis sancti homines valde metuunt. 

[*„A re me té ről, aki el éget te a le vél kö te get.
Az Atyák életében azt ol vas suk egy re me té ről, hogy a ha zá já ból ne ki kül dött le ve lek kö te

gét el éget te, mi vel nem akart be le néz ni, ne hogy va la mi olyas mit hall jon, ami lel két fel ka var
hat ná és az eset leg nyug ta lan sá got kel tő hí rek mi att lel ki gya kor la tá ban akadályoztassék. A 
szent em be rek ugya nis rend kí vül fél nek a friss hí rek, a sür gésfor gás és az el tom pu lás 
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el ha ra pó zá sá tól.”*] (Jakob von Vitry, Die Exempla a. d. Sermones feriales et comm. hg. v. 
Greven, Heidlberg, Winter 1914. p. 33.)

Kü lö nö sen fi gye lem re mél tó vá te szi ezt az ada lé kot a stí lus na i vi tá sa; az író az intuerit 
az audirevel köz vet len kap cso lat ba hoz za: az írott lap ra rá pil lan ta ni és hal la ni az ol va sot
ta kat egy és ugya naz még a kö zép ko ri em ber szá má ra is. 

Szent Fe renc cel zár hat juk le az akusz ti kus bi zo nyí té kok tar ka so ro za tát. Mi ként ol va
sott? Er re a két kér dés re két élet rajz író ja azo nos vá laszt ad, a két rész let szö ve ge zé se 
azon ban bi zo nyos mér ték ben el té rő.

A
Legebat quandoque in sacris libris, et quod 
animo semel iniecerat indelebiliter scribe
bat in corde. Memoriam pro libris habebat, 
quia non frustra semel capiebat auditus 
quod continua devotione rumi na bat affec
tus. Hunc discendi legendique modum 
fruc tuosum dicebat, non per millenos 
evagari tractatus. [*„Olykor olvasott szent 
köny vekből, s amit egyszer értelmével 
fölfogott, szilárdan beírta a szívébe [értsd: 
me mó riájába – a ford.]. Memóriáját könyv 
gya nánt használta, mivel nem hiába értette 
meg a hallottakat, amennyiben hogy fo lya
ma tos odaadással rágódott a tartalmukon. 
Az olvasva tanulásnak ezt a módját mond
ta termékenynek, s nem azt, ha ér te ke zé
sek ezreit kóboroljuk át.”*] (Thomas da 
Ce la no, S. Franc. Ass. Vita et Mirac. Rec. 
E. Alen coni en sis, Romæ 1906. 246. l. c. 
LXVIII. 102.)

B
Legebat quandoque in sacris libris, et quod 
animo semel iniecerat tenaciter impri me
bat memoriae, quia non frustra mentalis 
at ten tionis per cipiebat auditu, quod con ti
nuæ devotionis ruminabat affectus. [*„Oly
kor olvasott szent könyvekből, és amit 
egyszer értelmével fölfogott, mara dan dó an 
bevéste memóriájába, mivel nem hiá ba 
észlelt a szellemi figyelem hallásával, 
amennyi ben folyamatosan rágódott tar tal
mu kon.”*] (S. Bo naventuræ, Legendæ 
Duæ, Qua racchi 1898.p. 112.)

E mon da tok meg le he tő sen bo nyo lul tak, ami fő ként ak kor de rül ki, ha le akar juk for
dí ta ni. Tar tal muk ez: Szent Fe renc nagy rit kán ol va sott, de mind ig fi gyel me kü lö nös 
meg fe szí té sé vel; mind azt, amit ol vas ván hal lott, ezer szer el is mét li el mé jé ben s ar ra 
tö rek szik, hogy le he tő tel jes sé gé ben meg őriz ze. Így ta nult, így ol va sott!

Mi jo go sít fel ar ra, hogy a kü lönkü lön mon dat ba fog lalt l e g e b a t  és a u d i t u s  sza
va kat össze von juk s így ért sük: „ol vas ván hal lott”? Az idé zet fi gyel mes elem zé se.

Vé le mé nyem sze rint az A szö veg két mon da ta parallesztikus, amit az is bizonyit, 
hogy Celano át dol go zó ja, Bonaventura a két mon da tot össze von ta (B: quia). A mon da tok 
sé má ja ez:

 a mondat: b mondat:
 I. animo iniecerat = auditus capiebat.
 II. scribebat in corde =  affectus ruminabat.

Mind két mon dat ban – mint lát ni va ló – két ho má lyo san jel lem zett ak ció sze re pel: I.: 
„legebat” és II.: „memoriam pro libris habebat”. Ben nün ket a „legere” rész le te zé se ér de
kel: „animo iniecerat” kb. annyit je lent het, mint „meg ér te ni, fel fog ni” (=percipere); 
te hát az ol va sás ér tel mi ré szét ír ja kö rül; „auditus capiebat” el len ben az ér zé ki ré szét. 
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24 L. er ről „Vasa lecta et pretiosa. – Szt. Ágos ton kon fesszi ói” (Bpest, 1918) c. dol go za tom 16. kk. ll.it.

Ér de ke sen iga zol ja az itt ki fej tet te ket, hogy Bonaventura sem lát ta át Celano komp li kált 
gon do lat me net ét, egyes sza va kat ki ha gyott, má so kat meg vál toz ta tott, vé gül a „legere” 
ér tel mi és ér zé ki funk ci ó ját össze gez te és ezt ír ta:

non frustra mentalis attentionis (I. a) percipiebat auditu (I. b),

„legere” te hát egy szer smind „audire”. Fel ol va sás ról itt nem le het szó: az idé zet ilye tén 
ér tel me zé sét ki zár ja a mon dat kez de te: „legebat quandoque in sacris libris…” Szent 
Fe renc te hát még két ség te le nül han go san ol va sott s Szent Bonaventura szá má ra ez még 
egé szen ter mé sze tes volt.

Az akusz ti kus ada tok kal ro kon az a há rom bi zo nyí tó hely, ame lyet itt kü lön cso port ba 
fog lal tam össze. Az el sőt az ötö dik, a má so di kat a ki len ce dik, a harmadikat a ti zen ha to
dik szá zad egy köl tő jé ből idé zem. Kö zös vo ná suk: mind há rom az ol va só hoz in té zett 
uta sí tást tar tal maz, amely a han gos ol va sás bi zo nyí té kát rej ti ma gá ban.

Az el ső idé zet szer ző je S. Paulinus Nolanus, Augustinus egy kor tár sa. Egy ba rát ja, 
Romanianus fi á hoz, az ifjú Licentiushoz buz dí tó ver set in téz; a ver set meg elő ző le vél 
vé ge így hang zik:

Uereor, fili, ne aures tuas asperitate temerarii sermonis offenderim et per aures animo 
etiam tuo tædii mei uulnus intulerim. sed in mentem uenit epistulæ tuæ, qua te musicis 
familiarem modis intellexi, a quo studio ego ævi quondam tui non abhorrui. itaque mihi ad 
tuam mentem, si in aliquo exulcerassem, deleniendam remedium litteras tuas recordatus 
repperi, ut te ad dominum harmoniæ omniformis artificem modulamine carminis 
cuocarem, quæso te, ut a u r e  a u d i a s  neque causam salutis tuæ in uerbis meis spernas, 
sed piam curam et mentem paternam etiam in despiciendis sermonibus libenter accipias… 
[*„Fé lek, fi am, hogy az el ha mar ko dott be széd ér des sé gé vel ne sért sem meg fü le det, és a 
füleden ke resz tül még az el mé den is se bet ejt sek, szé gye nem re. Ám eszem be jut epistolád, 
amely ál tal meg ér tet tem, hogy jár tas vagy a mú zsai mód sze rek ben, amely ta nul mány tól 
egy kor nem tar tot ta lak vissza. Így te hát, ha lel ke den va la mi vel se bet ej tet tem vol na, fel idéz
vén kép zett sé ge det, ta lál tam meg nyug ta tá sá ra or vos sá got, még pe dig azt, hogy a min den fé
le for má ban írt ver sek har mó ni á já nak al ko tó urá hoz szó lí ta lak; kér lek te hát té ged, hogy 
hall va hall gass, és a te üd vöd ügyét az én sza va im ban ne vesd meg, de fo gadd szí ve sen ró lad 
va ló ke gyes gon dos ko dá so mat és atyai ér zü le te met, még ha si lány sza vak ba van nak is öl töz
tet ve.”*] (Aug. ep. XXXII. 5.)

Amit a le vél kí mé let len hang ja „Licentius fü le” el len vé tett, tegye jó vá a vers; a ver set 
pe dig h a l l  v a  h a l l  g a s  s a  az if jú, fo gad ja szivesen a köl tő atyai ér zé sét, ame lyet 
„si lány sza vak ba” öl töz te tett. Itt is, mint a ke resz tény ó kor ban gya kor ta, a for má ért va ló 
po gány ra jon gás küzd az zal a kö zöm bös ség gel, amellyel a ke resz tény ség a klasszi kus 
for ma hiú tö ké le tes sé gét szem lé li.24

Nagy Kár oly köl tő jé től, Alcuinustól va ló a má sik uta sí tás, egy ver se vé gén ol va só já hoz 
for dul:

Tuque valeto legens, tibi maxima cura legenti
sit precor, ut recto resones caelestia sensu
verba Dei Christi, merces tibi magna manedit.
[*„Te pe dig, ol va só, élj bol do gul
kér lek, ne ked, aki ol va sod a leg na gyobb gon dod
az le gyen, hogy he lyes ér zés sel vissz han gozd
Krisz tus, az Is ten égi sza va it, így ma ra dan dó nagy dí jat nyersz.”
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25 A fel ki ál tó jel nek egyik leg el ső, ér de ke sen meg okolt al kal ma zá sa ez. Az in ter punk ci ó nak tör té ne tét még 
nem ír ták meg. A leg ré gibb könyv, amely ben „!” sze re pel, 1536ban je lent meg Pá rizs ban. Alois Bieling: Das 
Prinzip d. deutschen Interpunkt. c. dol go za tá ban 1573at ha tá roz za meg, mint az ezt kö ve tő dá tu mot. Ily ként 
a La Franciade 1572ből szár ma zó fent idé zett elő sza va eb ből a szem pont ból is fi gyel met ér de mel. Itt em lí tem 
meg, hogy Lehmann, (Aufgaben u. Anregungen d. lat. Philol. d. MA’s, SB. d. bay. Akad. d. W. 1918. 8. Abhdl. 
33. l.) Erigenus Puteanust tart ja az el ső te o re ti kus nak, aki a fel ki ál tó je let elő ír ja. Idé zi Puteanus „Fa cu la 
distinctionum” Löwen 1610 c. mun ká ját. Ugya nen nek az író nak egy, két év vel ko ráb ban írt mű vé ben: 
„Comus, sive Phagesiposia” Löwen 1608 már meg ta lál tam a je let.)

26 L. er ről Th. Rucktäschel, Einige Arts poétiques aus der Zeit Ronsards etc. Lpz., Fock 1889. 22. l. 
„Charakteristisch für Ronsard’s Anschauungen ist, dass er keine Buchpoesie haben wollte, sondern meinte, 
dass die Gedichte laut und öffentlich gesprochen oder gesungen werden müssten. Der Dichter ist für ihn ein 
wirklicher Sänger, die Dichtkunst eine musikalische Kunst. Er gibt den vortrefflichen Rat.: de hautement 
prononcer tes vers, quand tu les feras, ou plus tost de les chanter, quelque voix que puisses avoir, car cela est 
bien une des principales parties que tu dois le plus curieusement observer.” [*„Jel lem ző Ronsard nézeteire 
az, hogy nem könyv köl té sze tet akart mű vel ni, ha nem úgy gon dol ta, hogy a köl te mé nye ket han go san és nyil
vá no san kell fel ol vas ni vagy éne kel ni. Szá má ra a köl tő iga zi éne kes, a köl tői mű vé szet ze nei mű vé szet. A 
kö vet ke ző jó ta ná csot ad ja: nyo ma ték kal kell ki ej te ned a ver se i det, ami kor írod, vagy még in kább éne kel ned 
kell, aho gyan tu dod, ugya nis ez az egyik leg fon to sabb sza bály, amit a leg szi go rúb ban be kell tar ta nod.”*] 
(Hauser A. dr. szíves közlése, 1914.)

[A for dí tás azt föl té te le zi, hogy az idé zet utol só sza va, a „manedit” el írás a „manebit” 
he lyett, ilyen gyak ran elő for dul, te hát a for dí tás ban coniecturát al kal maz tam – a ford.]*] 
(Pœtæ Lat. Aevi Car. Vol. II. p. 285. – LXVI. 20. k.)

Az utol só uta sí tás Ronsard mű vei élén áll:

„Je te supliray seulement d’une chose, lecteur, de vouloir bien p r o n o n c e r  mes vers et 
a c c o m o d e r  t a  v o i x  à leur passion, et non comme quelques uns les lisent, plustost à la 
façon d’une missive, ou quelques lettres royaux, que d’un p o ë m e  b i e n  p r o n o n c é  et 
te supplie encore de rechef, ou tu verras cette marque »!«25 vouloir un peu eslever ta voix 
pour donner grace à ce que tu liras.” [*„Csak arra az egyre kérnélek, olvasó, hogy hangosan 
ejtsd ki soraimat, és igazítsd a hangodat a szenvedélyükhöz, s ne úgy tegyél, mint egyes 
olvasók, akik inkább mint levelet vagy királyi okmányt olvassák, mint hangosan kiejtett 
költeményként, s kérlek, kezdj új mondatot ott, ahol azt látod, hogy »!« jel megkívánja tőled, 
hogy emeld meg kissé hangodat, azért, hogy nyomatékot adhass annak, amit mondani 
fogsz.”*]

(Oeuvres, éd. Blanchemain, Paris, 1857. Tome III, La Franciade, „Au Lecteur” (La 
première préface de la Franc.)26

Be fe je zé sül a han gos í r á s  bi zo nyí tó he lye it fog la lom össze. Hár mat fen tebb a han
gos ol va sás kap csán tár gyal tam, ezek: Hor. Sat. I., 6, 122, Theodoretus és Johannes 
Cas sia nusból vett idé ze tek.

Mig az ol va sás nál a szem és a száj tár sul tak, itt a száj a kéz mun ká ját egé szí ti ki: 
manus et lingua. Nolai sz. Paulinus egyik le ve le (XXXII.) egész kis könyv vé da gadt, 
amint ez már gya ko ri volt az óke resz tény le vél iro da lom ban. A könyv élén azon ban egy 
le vél szin te hí vo ga tó an üres ma radt; ez az üres le vél – ír ja – ar ra sar kal ta „nyel vét és 
ke zét”, hogy reá is ír jon va la mit.

Insertis his versiculis patens pagina sollicitauit linguam et manum, ut occuparet vacantia, et 
succurrit animo, esse quod scriberem. [*Az üres lap ar ra sar kall ta nyel ve met és ke ze met, 
hogy e vers so ro kat ide il lesszem, hogy be tölt se az üres sé get, s eszem be ju tott, hogy van mit 
ír jak.*]

Kempis Ta más egy ér te ke zé sét, amely cí me sze rint: le vél, – így fe je zi be:
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27 Kétszáz évvel később az írás e két alkotóeleme már valószínűleg elvált egymástól: az írás elnémult. V. 
ö. Boileau VII. szatirájának végét:

„Mais c’est assez parlé, prenons un peu d’haleine,
Ma main pour cette fois commence à se lasser.
Finissons. Mais demain, Muse, à recommencer.
[*„De ele get be szél tünk, vegyünk egy kis lé leg ze tet
ke zem most fá rad ni kezd.
Hagy juk ab ba. De hol nap, Mú zsa, új ra kezd jük.”*]

A „parler”nak itt már nincs akusztikus értelme, mint Kempisnél a „loqui”nak: „elég a szóból!”, 
mondanánk ma és írásra gondolnánk.

28 A hangos olvasás természetesen nemcsak görögrómai, hanem keleti szokás is. A hangos olvasásról a 
zsidóknál l. Krauss, Talmudische Archäologie III. 163., 181., 227., 242. és 243. ll.it.

29 A szir eredetit sajnos nem értem s így a legújabb német fordítás szövegét közlöm: Ausgew. Schriften 
d. syr. Dichter. aus d. Syr. übs. v. PSLandersdorfer, Bibl. d. Kirchenvät., Kösel, Kempten, 1912, 201. l.

Et quia excessum l o q u e n d i  feci ad portum silentii iam remeo: l i n g u a  ergo manusque 
s c r i b e n t i s  simul hoc iam fine silescant. [*„És mi vel so kat be szél tem, most a hall ga tás 
ka pu já hoz té rek vissza: te hát az író nyel ve és ke ze egya ránt meg pi hen nek vé gül.” [Kempis 
te hát így fo gal maz: manus silescit, az az e l  h a l l  g a t  a kéz – a ford. megj.]*] De solitud et 
silent. II. (Pohl IV. 444.)

A le vél írá sát Kempis b e  s z é d nek ér zi (excessus loquendi); a kéz s a száj együt tes 
mun ká ja ez (si mul). Meg le pő a pa ra dox m a n u s  s i l e s c i t : a kéz író mun ká ja még a 
XVI. szá zad ban sem volt el vá laszt ha tó az írás akusz ti kus ré szé től.27

Fo ko zot tabb mér ték ben áll ez a re to ri kus ó kor ról: az í r á s  a csend nek épp úgy el len
té te, mint a b e  s z é d .  Tyanai Apolloniust egy íz ben meg kér dez te Euxenus, hogy bölcs és 
ékestollú em ber lé té re mért nem ír köny vet. „Még nem él tem né ma ság ban” – volt Apol
lo nius vá la sza. S et től a nap tól fog va kö te les ség sze rű hall ga tás ba me rült; hang ját el né
mí tot ta, de sze me és el mé je sok min dent be fo gad tak s em lé ke ze te mind ezt meg őriz te…

‘Eromšnou de pote tŐn ‘Apollènion tou Eùxšvou, t… dÁta oÙ yuggr£foi kaˆtoi genna…wj 
dox£zwn kaˆ ¢paggel…a crèmenoj dok…mw kaˆ ™ghgermšnV /Óti/, ™fÁ, /oÜpw ™sièphsa/ kaˆ 
™nqšnde ¢rq£menoj siwp©n ò»qh de‹n, kaˆ t¾n men fwn»n kate‹cen, oƒ d’Ñfqalmoˆ kaˆ Ð noàj 
ple‹sta men ¢neg…gnwskon, ple‹sta de ™j mn»mhn ¢nelšgonto. [*„Ami kor egy szer meg kér
dez te Euxenosz Apollónioszt, hogy mi ért nem ír hát, no ha olyan ne mes a gon dol ko dás mód
ja, és ki vá ló és kép zett ki fe je ző kés zség gel ren del ke zik, azt mond ta, hogy „mi vel még so sem 
hall gat tam”. S et től fog va el kel lett fo gad ni, hogy hall ga tás ba me rült; a hang ját vissza tar tot
ta, a sze me azon ban és az el mé je sok min dent be fo gad tak, s em lé ke ze te eze ket meg őriz
te.”*] (Philostr. Vita Ap.: I. c. 14.)

Az az idé zet, amellyel a bi zo nyí tó he lyek szin te bi zar ran tar ka so rát le zá rom, ke let re28 
visz el ben nün ket. Antióchiai sz. Izsák nak, – a szirnyelvű iro da lom leg je le sebb egy há zi 
köl tő jé nek – „a szer ze te si tö ké le tes ség ről” szó ló ver se ze té ben29 a han gos ol va sás nak és 
írás nak szép és meg le pő bi zo nyí té kát ta lál juk:

Dies, mein Jünger, habe ich in geheimnisvoller Weise zu dir geredet: suche nun in das 
Verständnis einzudringen! In Gleichnissen habe ich dir diese Wahrheiten dargestellt, mein 
Sohn, gib mir nun dein Herz! H ö r e  auf meine Worte, wie sie g e s c h r i e b e n  sind, 
vernimm sie nach dem Sinn, der unter dem Gleichnis verborgen ist! Unterrichte dich über 
ihren Inhalt, denn sie haben viele Gesichter. D e i n  M u n d  möge l e s e n ,  was offen da 
liegt dein Herz möge erforschen, was unter den Worten verborgen ist. Prüfe sie, wie im 
Glu tofen und durchsuche sie, wie mit einer Lampe! Denn auch ich habe sie beim Lam pen
scheine g e s c h r i e b e n  und i n  s t i l l e r  Z e l l e  v o r  m i c h  h i n  g e f l ü s t e r t .  Bei 
Nacht hat die Zither g e t ö n t ,  was du bei Tag liesest. – Dein Geist möge meine Worte 



 
replika246
 
replika246

30 Itt sze ret ném fel hív ni a fi gyel met Celsus or vos tu do má nyi mű vé nek (I. e. 2. ed. Vedrénes, Par. 1886 p. 
43) egy egé szen sa ját sze rű rész le té re, amely ben „a han gos szó val va ló ol va sást” az egész ség re üd vös s p o r t 
k é n t  em lí ti meg, egy vo nal ban a ví vás sal, lab da já ték kal, sé tá val stb.

„Quem interdiu vel domestica vel ciuilia officia tenuerunt, huic tempus aliquod seruandum curationi 
corporis sui est. Prima autem curatio exercitatio est… Commode vero exercent c l a r a  l e c t i o ,  arma, pila, 
cursus, ambulatio…” [*„Akit nap köz ben a há zi vagy a pol gá ri kö te les sé gek vissza tar tot tak, an nak va la mennyi 
időt kell for dí ta nia tes te ápo lá sá ra. A test ápo lás el ső mód ja a test gya kor la toz ta tá sa. […] Meg fe le lő gya kor lást 
je lent a han gos ol va sás, a ví vás, a lab da já ték, a fu tás és a sé ta…”*]

Mi en nek az alap ja? E kér dés re vá la szol ni nem tu dok; azt sem tu dom, fog lal ko zotté va la ki e  hellyel, két
ség te len nek tar tom azon ban, hogy a c l a r a  u o c e  több a n o n  t a c i t a  l e c t i onál, nem han gos, ha nem 
szin te ki ál tó szó val va ló ol va sás ra gon dolt itt Celsus s et től ta lán a tü dő tisz tu lá sát vár ta.

31 L. er ről a köv. két mun kát: EBHuey, The Psychology and Pedagogy of Reading, NewYork 1908 és 
EJaval, Die Physiologie d. Lesens u. Schreibens. Dtsch. v. Haass Lpz. 1907.

nicht so eng auffassen, wie sie von den Lippen gelesen werden, sondern gib dir vielmehr die 
Mühe, ihren zweifachen Sinn zu verstehen, damit du ihren wahren Inhalt durch schaust!” 
[*„Ezt mond tam ne ked tit kon, fi am: pró bálj meg be ha tol ni az ér te lem be. Ha son la tok ban 
áb rá zol tam ne ked eze ket az igaz sá go kat, fi am, most add a szí ved. Hall gass a sza va im ra, 
ahogy le van nak ír va fogd fel őket a sze rint az ér tel mük sze rint, ahogy az a ha son lat ban el 
van rejt ve. Ta nuld meg az ér tel mü ket, mert sok ar cuk van. Ol vas sa a szád, ami nyi tot tan ott 
fek szik előt ted, für késsze a szí ved, ami a sza vak kö zött rejt ve van. Tedd pró bá ra, mint ha 
iz zó kály há ba vet néd, s vizs gáld meg úgy, mint ha mé cses sel vi lá gí ta nád át. Eze ket ugya nis 
én is mé cses fé nyé nél ír tam, és egy csen des szo bá ban ma gam elé sut tog tam. Es te hang zott az 
a kithara, amit te nap pal ol va sol. Szel le med ne olyan szű ken fog ja fel sza va i mat, mint ahogy 
a száj ról le ol vas tat nak, ha nem in kább szánj ar ra fá rad sá got, hogy értsd meg ket tős ér tel mü
ket, hogy át lát hasd iga zi tar tal mu kat.”*]30

III.
A HAN GOS OL VA SÁS TER MÉ SZET RAJ ZÁ HOZ.

Az ada lé kok hosszú so ra bi zo nyít ja, hogy az ol va sás s az írás az ó kor ban s min den 
va ló szí nű ség sze rint a kö zép kor ban is h a n  g o s  m ű  v e  l e t  volt, bár el vét ve az új kor ból 
is ren del ke zé sünk re áll egyegy ha son ló szo kás ról tanuságot te vő hely, ma még nem 
ál la pít ha tó meg, mi ként ala kult át az egy ko ri han gos ol va sás a mo dern n é  m a  ol va sás
sá.

A kisérleti pszi cho ló gia az ol va sás lé lek ta ná ról ed di ge lé csu pán az ele mi té nye ket jel
lem ző ta pasz ta la to kat gyüjtött.31 A kisérletek a szem ol va sómun ká já nak meg fi gye lé sé re 
s a mo dern né ma ol va sást kí sé rő úgy ne ve zett „bel ső be széd” (inner speech) mi ben
létének fel de rí té sé re szo rít koz tak. A han gos ol va sás té nyé vel – tu do má som sze rint – a 
lé lek tan nem fog lal ko zott. Bár e dol go zat író ja a kisérleti pszi cho ló gia is me ret kör ében 
nem já ra tos, va ló szí nű nek kell tar ta nia, hogy a han gos ol va sás át ala ku lá sá nak („el né mu
lá sá nak”) ma már két ség te len té nye fi gye lem re mél tó lé lek ta ni prob lé mát is rejt ma gá
ban.

Ma gá tól ér te tő dik, hogy a han gos ol va sás az ol va sás nak ere de ti és ter mé sze tes for má
ja. Az írás az élő be széd meg rög zí té se; az ol va sás a „meg der medt” szót új ból élő be széd
dé old ja fel. Az írás az ó ko ri fel fo gás szá má ra vol ta kép pen – hang jegy.

Ezt a gon do la tot tö ké le te sen és fél re ért he tet le nül fe je zi ki sz. Ágos ton.

Min den szó – han gos. Mert ami kor írás ban van, nem szó, ha nem a szó nak csu pán j e  l e 
(„hang jegy”). A b e  t ű  lá tá sa az ol va sót hir te len a meg fe le lő h a n g  r a  em lé kez te ti. Az írott 
be tű nek tud ni il lik ket tős ha tá sa van: ön ma gát az ol va só sze me elé tár ja, de ön ma gán felül az 
ol va só ér tel me elé tár ja – a han got.
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32 Les romanciers naturalistes, Paris, Charpentier 1881. p. 210.
33 Flaubert kö ve tő je a stilus tech ni ká já ban az an gol Walter Pater. „It may be said, then, that Pater really 

struck out a new line in English prose, working on the principles enunciated by Flaubert in a widely different 
region. The essence of his attempt was to produce prose that had never before been contemplated in English, 
full of colour and melody, serious, exquisite, ornate. He devoted equal pains both to construction and 
ornamentation. His object was that every sentence should be weighted, charged with music, haunted with 
echoes; that is should charm and suggest, rather than convince or state. The triumph of his art is to be metrical 
without metre, rhythmical without monotony. To such as can apprehend, feel, enjoy, there is the pleasure of 
perfected art, of language that obeys and enriches the thought, of calculated effect, of realisation, with a 
supreme felicity of the intention of the writer.” [*„Azt le het te hát mon da ni, hogy Pater új ös vényt vá gott az 
an gol pró zá ban, még pe dig a Flaubert ál tal egé szen más he lyen ki mon dott elv alap ján. Lé nye gi leg ar ra tö re ke
dett, hogy an go lul még so ha sem hal lott faj ta pró zát al kos son, amely te le van szín nel, dal lam mal, ko moly, 
pon tos, rétorikailag ki dol go zott. A gon do lat me ne te meg szer kesz té sé re és rétorikai ki dol go zá sá ra egya ránt 
nagy gon dot for dí tott. Az volt a cél ja, hogy min den mon da ta ze ne i leg te lí tett le gyen, mind ig vissz hang kí sér je; 
az az in kább el va rá zsol jon és su gall jon, mint sem meg győz zön és ki je lent sen. Mű vé sze te szá má ra az a győ ze lem, 
ha met rum nél kül met ri kus, ha mo no tó nia nél kül rit mi kus. Azok szá má ra, akik meg ér tik ezt, rá érez nek er re és 
él ve zik, a tö ké le tes ség re vitt mű vé szet nek, a gon dol ko dás nak en ge del mes ke dő és azt gaz da gí tó nyelv nek, a 
ki szá mí tott ha tás nak és az írói szán dék ma gas szin tű meg va ló sí tá sá nak a gyö nyö rét nyújt ja.”*] (Benson: 
Walter Pater, London 1906. 214. 1.)

34 Les Italiens d’aujourd’hui, 3e éd. Paris, Lévy, 1894, p. 50–51. 

„Omne uerbum sonat. cum enim est in scripto, non uerbum, sed uerbi signum est; 
quippe inspectis a legente litteris occurit animo, quid u o c e  p r o r u m p a t .  quid, enim 
aliud litteræ scriptæ, quam se ipsos oculis et præter se uoces animo ostendunt.” (de dialect. 
V. 11.)

Norden eb ben a fon tos rész let ben szto i kus doktrinát vél fel fe dez het ni, ame lyet 
Augustinus ta lán Varro köz ve tí té sé vel is mert meg. Én in kább úgy gon do lom, hogy sz. 
Ágos ton, aki a lé lek éle té nek éles meg fi gye lő je volt, itt – mint mű vei annyi más he lyén 
– csu pán tu laj don bő sé ges ta pasz ta la tá ból me rí tett. Fi gye lem re mél tó nak tar tom, hogy 
sze rin te a be tű az ol va só el mé jé ben nyom ban és ösz tön sze rű en ala kul át hang gá; ezt ér zé
kel te tik a se bes és erő sza kos moz gást jel ző igék: occurit animo, quid voce prorumpat.

A fenn han gon ol va sás ösz tön sze rű vol tát, ter mé sze tes sé gét és ere de ti sé gét bi zo nyít ja 
az is, hogy gyer me kek nél és egy sze rű ta nu lat lan em be rek nél – p. o. pa rasz tok nál – ma 
is meg ta lál juk. De meg ta lál hat juk nap ja ink ban, mint a ma gas ren dű mű vé szi él ve zet s a 
mű vé szi te rem tés tu da tos vagy ön tu dat lan esz kö zét, fő ként re to ri kus tempera men tumú 
né pek nél, el ső sor ban a la ti nok nál. Két pél dát em lí tek itt meg:

Egy mo dern író:
„Flaubert – ír ja Zo la32 – nem a szem nek írt, nem an nak az ol va só nak, aki a kály ha kuc

kó ban ül ve a te kin te té vel ol vas, ha nem olyan nak, aki sza val, aki fenn han gon vág ja oda a 
mon da to kat; eb ben áll tkmunkájának egész rend sze re. Hogy mon da ta it érez ze, egye dül 
ül vén asz ta lá nál o r  d í  t o t  t a  őket s csak ak kor volt meg elé ged ve, ha az zal a ze né vel hagy ták 
el a mon da tok tor kát, ame lyet szá muk ra ke re sett. Croissetben [Flaubert fa lu ja] ezt a mód
szert jól is mer ték, a cse lé dek uta sí tást kap tak, hogy ne za var tas sák ma gu kat, ha az urat 
ki a bál ni hall ják, csak a polg árok áll tak meg az úton kí ván csi an és so kan „fis ká lis”nak hív
ták, két ség te le nül ab ban a hit ben, hogy az ékes szó lást gya ko rol ja. Vé le mé nyem sze rint 
sem mi sem jel lem zőbb, mint ez a vá gya ko zás a har mó nia után. Nem is mer jük Flaubert 
stilusát, ha mon da ta it nem „or dít juk” el, mint ő tet te. Sza va lás ra írott stilus ez. A sza vak 
hang za tos sá ga, a rit mus ter je del me cso dá la tos ha tal mat ad nak a gon do lat nak, né ha a lirai 
bő ség, né ha ko mi kus el len tét ál tal.”33

Mo dern ol va sók:
René Bazin olasz or szá gi út ján egy sze ná tor csa lád já hoz ke rül Vicenzában. „A ven dé get 

– ír ja34 – ha ma ro san meg ha tó an ked ves in ti mi tás ba fo gad ják. A vá lasz tá sok ról is szó esik 
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35 A han gos ol va sás nak ill. ro kon je len sé ge ik nek né hány új ko ri kü lön le ges ese tét je gyez te fel köny vé ben. 
Cím (Le Livre, Paris 1905. Vol. II. p. 53. k.). „Comme preuve de »d’encouragement« donné par la parole, citons 
l’exemple du poète et philosophe anglais Pope, qui »ne composait jamais rien d’intéréssant sans être obligé 
de déclamer longtemps à haute voix, et d s’agiter en tous sens pour exciter sa verve.«” (Xavier de Maistre, 
Expédition nocturne autour de ma chambre VII. 118). Et Xavier de Maistre ajoute: „J’essayai à l’instant de 
l’imiter (Pope). Je pris les poésies d’Ossian et je les récitai tout haut, en me promenant à grands pas pour me 
monter à l’enthousiasme. Je vis, en effet, que cette méthode exaltait insensiblement mon imagination, et me 
donnait un sentiment secret de capacité poétique, dont j’aurais certainement profité pour composer…” etc. 
– „Relire, chaque matin, même au besoin se réciter à haute voix certaines pages favorites d’auteurs 
classiques… Chaque matin, pendant une on deux demiheures il faut commercer avec les modèles, afin de se 
tenir l’oreille et la main constamment habituées au son pur et au pur tour de la langue française”: tel est le 
conseil donné „à un journaliste” par J. J. Weiss. – Gustave Mouravit (Napoléon bibliophile, Revue biblio
iconogr. 1904. II.) nous apprend, que Napoléon „aimait à lire à haute voix”, Surtout des tragédies, celles 
notamment dont il savait de grandes tirades par cœur.: Cinna, le Cid, la Mort de César.” [*„A be széd ál tal adott 
»bá to rí tás« bi zo nyí tá sá ra idéz zük fel az an gol köl tő és fi lo zó fus Pope pél dá ját, aki »majd nem sem mi ér de ke
set sem al ko tott, anél kül, hogy kény te len lett vol na hosszan, fenn han gon dek la mál ni, és min den ér te lem ben 
him bál ni ma gát, hogy fel szít sa ih le tét.«” (Xavier de Maistre, Expédition nocturne autour de ma chambre VII. 
118). Xavier de Maistre pe dig hoz zá fű zi: „Azon nal meg pró bál tam őt (ti. Popeot) utá noz ni. Vet tem Ossian 
köl te mé nye it, s tel je sen fenn han gon ol vas tam őket, mi köz ben nagy lé pé sek kel jár kál tam, hogy a lel ke sült ség
be emel jem ma gam. Lát tam, hogy va ló ban, ész re vét le nül föl he ví tet te fan tá zi á mat, és a köl tői ké pes ség olyan 
tit kos ér zé sét ad ta ne kem, amely ből bi zo nyo san pro fi tál ni fo gok a vers írás nál…” stb. – „Min den reg gel el ol
vas ni, sőt szük ség ese tén fenn han gon ol vas ni klasszi kus auk to rok ked venc lap ja it. Min den reg gel fél vagy egy 
órán ke resz tül érint kez ni kell a pél da ként szol gá ló szö ve gek kel, azért, hogy a fü lünk és a ke zünk ál lan dó an a 
fran cia nyelv tisz ta hang zá sá hoz és for du la ta i hoz le gyen szok va.” – ezt a ta ná csot ad ta J. J. Weiss ‘egy új ság
író nak’. – Gustave Mouravit (Napo léon bibliophile, Revue biblioiconogr. 1904. II.) ar ról tá jé ko ztat ben nün
ket, hogy Napoléon ‘fenn han gon sze re tett ol vas ni’, min de nek előtt tra gé di á kat, je le sül azo kat, ame lyek nagy
mo no lóg ja it kí vül ről tud ta: Cinna, Cid, Caesar ha lá la.”*]

előt te, ame lyek nek né hány ered mé nye már is me re tes. Gyak ran hoz nak sür gönyt vagy le ve
let, amely egyegy ba rát si ke rét vagy bu ká sát je len ti. A hí re ket az ál ta lá nos öröm vagy saj nál
ko zás ki tö ré sei kö ve tik. A sze ná tor ce ru zát vesz ke zé be s egy jegy ző könyv lap já ra rá ír ja a 
vá laszt, egyegy mér le gelt, meg szer kesz tett, csi nos mon da tot, ame lyet csa lád já nak fel ol vas, 
mi e lőtt az inas nak át ad ná: va ló sá gos re me kei ezek an nak a la pi dá ris stí lus nak, amely nek 
– ta pasz ta la tom sze rint – az ola szok min den fe lé annyi ra innyesei. A for du la tos le ve let kós
tol gat ják, örö mük te lik ben ne, hogy el sza val hat ják, s hogy így job ban él ve zik a har mó ni á ját. 
„Mi lyen jól hang zik!” – mond ják s kéz rőlkéz re ad ják a fe hér la pot, egyik a má si ká nak, mint 
va la mi bonbonnièret.”

Ezek a rend kí vül szór vá nyos mo dern pél dák35 rá ve zet het nek ben nün ket, hogy a fenn
han gon ol va sás nak k e t  t ő s  g y ö  k e  r e  van: míg az ol va sás ban já rat lan em bert (gyer
me ket, pa rasz tot) a mű ve let ne héz sé ge, te hát t e c h  n i  k a i  o k o k  hajt ják a han gos ol va
sás ra, ad dig egyegy fo gé kony ol va só még ma is a r e  c i  t á  c i ó  út ján fér kő zik kö ze lebb 
az írás mű sti lá ris szép sé ge i hez. Az ó ko ri ol va sót te hát nem csak ösz tö ne, ha nem t e c h 
n i  k a i  é s  e s z  t é  t i  k a i  o k o k  összes sé ge is a han gos ol va sás ra kész tet ték. E tech ni kai 
és esz té ti kai okok olyan je len sé gek kel kap cso la to sak, ame lyek kel egy fe lől a pa le og rá fia, 
más fe lől a re to ri ka s a met ri ka fog lal ko zik. Itt ele gen dő lesz nagy ál ta lá nos ság ban a főbb 
pon tok ra rá mu tat ni. 

I. Az ókori könyv olvasását módfelett megnehezítette a sorok tagolatlansága, az a 
körülmény, hogy a szavak nem voltak egymástól elválasztva s hogy az interpunkció is 
felettébb lassan fejlődött. A szem olvasómunkájának megfigyelése a modern 
pszichológiát arra az eredményre vezette, hogy egyegy sor olvasása „lökésszerűen” 
történik, szabályos ütemekben. – A szem minden normális hosszúságú könyvsoron 
öthatszor állapodik meg, az olvasás nem a szem mozgásának, hanem a pauzáknak 
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36 V. ö. Huey i. m.nak 17 kk. llit.
37 Mily súlyt ve tet tek az ó ko ri is ko lá ban a fo lya ma tos és hi bát lan ol va sás ra, ar ról sok is mert pél da mel lett 

e so rok is tanuskodnak:
inde de hippodromo et palæstra ubi reuenisses domum
cincticulo præcinctus in sella apud magistrum adsideres:
quom librum legeres, si unam peccauisses syllabam 
fieret corium tam maculosum quam est notricis pallium.

(Plautus, Bacchides 431.kk.)

idején történik.36 Egyegy lökés 10–12 betűvel viszi tovább a szemet. Kétségtelen, hogy 
a lökés határát egyegy szó vége szabja meg, azaz a pauza egy a betűk közt nyiló résnél 
– esetleg egyegy interpunkciónál – következik be. Ezek a mesterséges tagolóeszközök 
az ókori olvasónak nem álltak rendelkezésére. A helyes és folyamatos olvasáshoz ilyként 
nem volt elégséges a betűk leolvasása, hanem szükség volt e szókép gyors felismerésére is. 
Ez a körülmény az olvasás készségét hosszú gyakorlattól tette függővé (e gyakorlatot az 
iskola adta meg;37 csupán így vált lehetővé, hogy az olvasás kettős érzéki művelete, a 
szem s a száj munkája háborítatlan egységbe forrjon össze, párhuzamosan haladjon, – 
vagy Lukiánosszal – a száj a szem nyomába érjen. Meglepő, hogy az ókor, amely 
lélektani megfigyelésekben oly szegény, már tudatában volt annak, hogy a folyamatos 
olvasásnál két, különkülön ütemű művelet összehangolásáról van szó. Quintilianus az 
írásolvasás didaktikájáról szólva, a sietős, hebehurgya olvasás kárait fejtegeti és kiemeli, 
hogy az olvasásnak elsőbben alaposnak és biztosnak kell lennie s csak utóbb törekedjék 
az olvasó folyamatosságra; a lassú olvasásból a gyakorlat útján lesz hibátlan és gyors 
olvasás. Azáltal, hogy az olvasónak jobbfelé kell pillantani s előre látnia azt, ami 
következik, „a f i g y e l e m  m e g o s z l á s a” áll be, mert „mást mível hangjával, mást 
pedig szemével” az olvasó:

Incredibile est quantum moræ lectioni festinatione adiiciatur; hinc enim accidit dubitatio, 
intermissio, repetitio, plus quam possunt audentibus, deinde quum errarunt, etiam iis, 
quæ iam sciunt, diffidentibus. Certa sit ergo imprimis lectio, deinde coniuncta; et diu 
lentior, donec exercitatione contingat e m e n d a t a  u e l o c i t a s .  Nam prospicere in 
dextrum, quod omnes praecipiunt et prouidere, non rationis modo, sed usus quoque est quoniam 
sequentia intuenti priora dicenda sunt; et quod dificillimum est, dividenda intentio animi, ut 
aliud uoce, aliud oculis agatur. [*„Hi he tet len, mennyi idő vesz te ség gel jár az ol va sás ban a 
si e tés; eb ből adó dó an kö vet ke zik be in kább ugya nis a bi zony ta lan ság, a ki ha gyás és az 
is mét lés a gyors ol va só nál, mint an nál, aki hall ja is, amit ol vas. Leg elő ször is te hát biz tos 
le gyen az ol va sás, azu tán össze füg gő; so ká ig las sabb, míg nem a gya kor lás sal be kö vet ke zik 
a most már hi bát lan gyors ol va sás is. Ugya nis jobb ra elő re néz ni – aho gyan mind annyi an elé be 
si e tünk a szö veg nek – és elő re lát ni, nem csu pán az ér te lem, ha nem a szo kás dol ga is – 
mi vel az ol va só nak előbb a köz vet len kö vet ke ző ket kell ki mon da nia, s ami még ne he zebb: 
a fi gyel mét meg kell osz ta nia úgy, hogy mást és mást cse le ked jék a hang és a szem.”*] 
(Inst. Or. I. 1, 30.)

Ez a „diuisa intentio animi” [*a lé lek meg osz tott fi gyel me*], amely az ol va sás kez det
le ges fo kát jel lem zi, a gya kor lat tal las san ki kü szö bö l[ő d]ik, he lye seb ben a két mű ve let 
oly gyor san kö ve ti egy mást, hogy az ütem be li kü lönb ség már nem ész lel he tő. Ez volt 
alig ha nem az ó ko ri fel fo gás sze rint az ol va sás tech ni ká já nak tö ké le tes sé ge. Petronius 
par ve nü je: Trimalchio annyi ra el van ra gad tat va író de ákrab szol gá já tól – aki mel les leg 
csi nos fiú – hogy a ven dég ség kö ze pet te nya ká ba bo rul:

Puerum basiaui frugalissimum – magyarázza, mikor kitör a felháborodás – non propter 
formam, sed quia frugi est: decem partes dicit l i b r u m  a b  o c u l o  l e g i t… [*„Meg csó kol
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38 Az ab oculot – mi vel egyes nyel vek re szószerint le for dít ha tat lan – ál ta lá ban fél re ér tik. Tel je sen csak az 
an gol fe lel meg az ere de ti nek: „he can do division and read books at sight.” (Heseltine ford. London 1913. 149. 
l.) Ama for dí tá sok kö zül, ame lyek az ér de kes ki fe je zést va la mi képp kö rül ír ni kény te le nek a legközelebb jár a 
he lyes ér tel me zés hez („fo lyé ko nyan”) Friedländer: „ohne zu stocken”. Révay Jó zsef („hi ba nél kül”, Esz ten dő 
1919. febr.) olyas mit ma gya ráz be lé, ami nin csen ben ne: Petronius nem h i  b á s ,  ha nem e l  a k a  d ó  ol va sás
ra gon dolt. Forcellini szó tá rá ban e ki fe je zés így sze re pel: „in un colpo d’occhio” (=coup d’œil), va gyis „szem
pil lan tás alatt”: ez ala pos fél re ér tés.

39 De a fo lyé kony ol va sás (fel ol va sás) még ké sőbb is ne héz sé gek be üt kö zött. Egyegy fel ol va sás ra vo nat ko
zó uta sí tás ból lát hat juk ezt. Kü lö nö sen kö rül mé nyes ta ná csok kal lát ja el de ák ját Gyraldus (1479–1552), De 
poetis nostr. temp. (hg. v. Wotke, Blin 1894. 5. l.):

„Ades puer et ex schedis adfer huc quem dicit dialogum Antimachus et illum perlege alta [fenn han gon] et 
clara voce [han go san, te hát ért he tő en] ac distincte, nec, ut soles, traÚlize [nyelv hi ba, ta lán az r és az l be tű 
össze ve té se], et cave, quanto amplius potes, a tuo cappacismo [g és k felcserélése?], sed expedite pronuntia.” 
[*„Gye re ide, fi am, és a pa pír lap ok kö zül az Antimachosz c. di a ló gust han go san, ért he tő en, fenn han gon ol vasd, 
ne pe dig szo ká sod sze rint raccsol va, s pró báld meg el ke rül ni, amennyi re tu dod, azt, hogy a gk he lyett kkat 
mondj, te hát tisz tán ol vasd ki!”*]

40 Mel les leg em lí tem itt meg, hogy az ol va sás az ó kor ban még más szem pont ból is ne héz kes mes ter ség 
volt. A könyv te kercs hosszú, sú lyos szallag volt, ame lyet óva to san, nagy gya kor lat tal kel lett ke zel ni. Mint hogy 
az ó kor ban nem csak fenn han gon, ha nem jár vakel ve (hi he tő leg gesz ti ku lál va is) ol vas tak, a föld re ej tett és 
le per gő te kercs bosszan tó – sőt egy szeregy szer „élet ve szé lyes” (Plin. Ep. II. 1. 8.) aka dállyá vál ha tott. Ezt a 
sú lyos te ker cset azon fe lül sza ba don kel lett tar ta ni, test hez szo rí ta ni, térd re fek tet ni nem volt sza bad. Ezek ről az 
itt számbajövő ap ró sá gok ról Birt bő ven ír: Die Buchrolle i. d. Kunst. Lpz. 1907. 16566. la po kon.

tam ezt a re mek szol ga gye re ket, per sze nem azért, mert csi nos, ha nem mert na gyon de rék 
fiú. Tud tíz zel osz ta ni, pusz tán a sze mé vel is el ol vas egy köny vet.” In Petronius: Sa ty ri con. 
Hor váth Ist ván Kár oly for dí tá sa. Bu da pest: Ma gyar He li kon, 1963.*] (Petr. Sat. 75.)

A fo lyé kony ol va sás, íme, rit ka do log volt. Fi gyel met ér de mel Trimalchio ki fe je zé se, 
mert ma gá ban fogl al ja az ol va sás (itt fel ol va sás) mű ve le té nek elem zé sét: „ab oculo” 
más ként fo gal ma zott el len té te a „diuisa intentio animi”nek. Ze né ről szól va, azt mon da
nók: „lap ról – ol vas”, va gyis egye sí ti a szem s a száj (hang szer) mun ká ját.38

Itt kell meg em lí te nem az ó kor ban s fő ként a kö zép kor ban divó r ö  v i  d í  t é  s e  k e t , 
ame lyek két ség kí vül je len tő sen meg ne he zí tet ték az ol va sást.39

Mi a ta nul ság mind eb ből? Köz na pi ta pasz ta lat, hogy az ol va sás min den ne héz sé gé
nek le küz dé se – ide gen sze rű, is me ret len, ne he zen ol vas ha tó szö veg ki be tű zé se – ösz
tön sze rű en han gos mű ve let té lesz ma is. A gyer mek és a ta nu lat lan ol va só pél dá já ra 
már fent hi vat koz tam. Va ló szí nű te hát, hogy az ol va sás e ma nap ság jó for mán is me ret
len tech ni kai ne héz sé gei hoz zá já rul tak a han gos ol va sás elő idé ző oka i hoz.40

II. De tel jes ség gel hely te len és fél re ve ze tő vol na, ha a han gos ol va sás szo ká sát, amely 
az an tik em ber lel ke mé lyén gyö ke re zik, csu pán ilye tén tech ni kai ap ró sá gok kal akar nók 
meg ma gya ráz ni. A han gos ol va sás ön ként és ter mé szet sze rű en il lesz ke dik be lé a hel lén-ró mai 
ó kor re to ri kus vi lá gá ba, ahol köz élet nek, ne ve lés nek, iro da lom nak és tu do mány nak kö zös 
alap ja a mű vé szi e sen for mált élő és hang zó szó volt. Az ó ko ri em ber re to ri kus 
prædisponáltságáról és ar ról a ha tás ról, amellyel ez a ter mé sze tes, majd szá za dok 
mű velt sé gé vel fej lesz tett haj lan dó ság az iro da lom ra – a pró za fej lő dé sé re – volt, Norden 
nagy mű ve után nem kell bő veb ben szól ni. Áll jon itt né hány jel lem ző s a lé nye ges rész
le te ket fel fe dő sor Nietz sche egy 1874ben tar tott kol lé gi u má ból:

„Rhetorisch” nennen wir einen Autor, ein Buch, einen Stil, wenn ein bewusstes Anwenden 
von Kunstmitteln der Rede zu merken ist, immer mit einem leisen Tadel. Wir vermeinen, 
es sei nicht natürlich und mache den Eindruck des Absichtlichen. Nun kommt sehr viel auf 
den Geschmack des Urteilenden an und darauf, was ihm gerade „natürlich” ist. Im 
Allgemeinen erscheint uns, die wir rohe Sprachempiriker sind, die ganze antike Literatur 
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41 Az ez irá nyú rend kí vül széleskörű ku ta tás ered mé nye it Ernst Bickel fog lal ta össze a leg rö vi deb ben 
(GerckeNorden: Einleitg. i. d. Altert. Wiss. I. (1912), 612615 ll.) U. i. l. a vo nat ko zó iro dal mat is. – A pró za
rit mus bi zo nyos fo kig ter mé sze te sen a mo dern nyel vek ben is meg ta lál ha tó, így a ma gyar nyelv ben is. L. er ről 
a kér dés ről Hor váth Já nos (saj nos igen rö vid, na gyobb dol go zat va la me lyes tö re dé ke ként ha tó) cik két az „Új 
Nem ze dék” 1921. I. szá má ban („Rit mus a pró zá ban.”)

42 A toll ba mon dás ról és a dictare ér de kes je len tés vál to zá sa i ról lásd Norden össze ál lí tá sát A Kpr. 953. kk. ll.
43 A fel ol va sá sok ról l. Gaston Boissier össze fog la lá sát a Daremberg és Saglioféle Dict. des Antiquités 

„Lector” cím sza va alatt. (III. 1012–14.)

etwas künstlich und rhetorisch, zumal die römische. Das hat auch darin seinen tieferen 
Grund, dass die eigentliche Prosa des Altertums durchaus Wiederhall der lauten Rede und an 
deren Gesetzen sich gebildet hat: während unsere Prosa immer mehr aus dem S c h r e i b e n 
zu erklären ist, unsere Stilistik sich als eine durchs L e s e n  zu percipirende giebt. Der 
Lesende und der Hörende wollen aber eine ganz andere Darstellungsform, und deshalb 
klingt uns die antike Litteratur „rhetorisch”: d. h. sie wendet sich zunächst ans Ohr, um es 
zu bestechen: ausserordentliche Ausbildung des rhytmischen Sinnes bei Griechen und 
Römern, im Hören des Gesprochenen bei ungeheurer fortwährenden Übung. Es steht hier 
ähnlich, wie bei der Poesie – wir kennen Litteraturpoeten die Griechen wirkliche Poesie 
ohne Vermittlung des Buches. Wir sind viel blasser und abstrakter. [*„»Ré to ri kus nak« 
ak kor ne ve zünk – mind ig eny he rosszal lás sal – egy szer zőt, köny vet vagy stí lust, ha ész re
ve he tő en a be széd re jel lem ző mes ter sé ges esz kö zö ket al kal maz. Úgy vél jük, hogy ez nem 
ter mé sze tes, ha nem in kább a szán dé kolt ság be nyo má sát kel ti. Már most sok függ az íté lő 
íz lé sé től, ne ve ze te sen at tól, hogy mi »ter mé sze tes« szá má ra. Ál ta lá nos ság ban az egész 
an tik iro da lom, ki vált képp a ró mai, mű vi ként és rétorikusként je le nik meg szá munk ra, akik 
nyers nyel vi empirikusok va gyunk. En nek mé lyebb oka ab ban is van, hogy az ó kor tu laj don
kép pe ni pró zá ja tel jes egé szé ben a han gos be széd vissz hang ja, s an nak tör vé nyei alap ján fej lő
dött ki, míg a mi pró zánk egy re in kább az írás ból ma gya ráz ha tó, sti lisz ti kánk ol va sás ál tal 
fel fog ha tó nak mu tat ko zik. Az ol va só és a hall ga tó azon ban egé szen el té rő áb rá zo lá si for mát 
kí ván, s ezért hang zik szá munk ra az an tik iro da lom »rétorikusnak«: va gyis elő ször a fül höz 
for dul, hogy meg nyer je ma gá nak; a rend kí vül hosszan foly ta tó dó gya kor lás so rán ez zel a 
rit mus ér zék rend kí vü li ki fej lő dé se jár együtt a gö rö gök nél és a ró ma i ak nál. Ha son ló a hely
zet a köl té szet ese té ben is: mi iro dal mi köl tő ket is me rünk, a gö rö gök a köny vek köz ve tí té se 
nél kü li, va ló di köl té sze tet. Sok kal hal vá nyab bak és el von tab bak va gyunk.”*] (Werke, Lpz. 
Kröner 1912. Bd. XVIII. S. 248.)

Az utób bi év ti ze dek fi lo ló gi ai ku ta tá sa tel je sen fel de rí tet te az an tik rit mi kus pró za 
lé nye gét és sza bá lya it. Ma már is mer jük a gö rögla tin pró za „pro zó di á ját”, a pe ri ó du sok 
ta go ló dá sá nak és a rit mi kus mon dat vég ző dé sek nek ki épí tett rend sze rét.41

En nek a re to ri kusrit mi kus szel lem nek ter mé ke a r e  t o  r i  k u s  ó ko ri könyv, a m e 
l y e t  h a n  g o  s a n  í r  t a k  a  h a n  g o  s a n  o l  v a  s ó  n a k .  Az írói mun ka köz na pi for má ja 
a t o l l  b a  m o n  d á s  (dictare),42 az ol va sá sé el len ben a f e l  o l  v a  s á s  (recitare) volt.

Az író és fel ol va só rab szol ga ál ta lá no san is me re tes alak ját már fen tebb lát tuk. Egé
szen más ter mé sze tű volt az iro dal mi mű vek nyil vá nos fel ol va sá sa, ahol a szer ző vál lal
ta a recitátor sze re pét.43 Ez akusz ti kus (rit mi kusre to ri kus) je len sé gek lán co la tá ba a 
ma gá nos ol va só nak han gos írásol va sá sa ter mé sze te sen és lo gi ku san kap cso ló dik be lé.

A kö zép kor ra a han gos ol va sás át örök lő dött bár, de ere jé ből je len tő sen ve szí tett. 
Im már nem az an tik re to ri ká nak, ha nem csu pán a szo kás nak ta la já ban gyö ke re zik. A 
mű velt ség ele me i nek, az írás nak és ol va sás nak fő ként a ko los to rok ban akad tak mű ve lői; 
de a ko los to ri élet esz mény me rő ben antiretorikus volt. A szer ze te si tö ké le tes ség egyik 
fel té te le a c s e n d, a misz ti ku sok s i l e n t i u ma. A ko los tor fa lai közt az írás el ső sor ban 
m á  s o  l á s  s á ,  s ily ként mes ter ség gé (leg jobb eset ben kép ző mű vé szet té) vált. Ön ként 
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44 A humanista levelek az olvasó f ü l é n e k  íródtak: Scaliger Casaubonusnak 1604. szept. 7ikén: „Scio 
me in ære tuo esse, qui tot litteras tibi debeo. Sed inoptus sim, si causas scripsero, quae indignae sunt oculis et 
auribus tuis.” [*„Tu dom, hogy meg be csü lés ben ré sze sü lök ná lad, aki től oly sok min dent ta nul tam. De le gyek 
mél tat lan er re, mi helyt majd olyan dol go kat ír tam, ame lyek mél tat la nok a sze med hez és a fü led hez.”*] – Fo ko
zot tabb mér ték ben fen náll ez a hu ma nis ta köl tők mű ve i re néz ve. Ti pi kus pél da ként uta lok a ma gyar hu ma
niz mus egy vers fa ra gó já ra, az olasz Ugolinus Verinusra, aki nek köl te mé nye it Ábel Je nő tet te köz zé (Irod. tört. 
Em lé kek II. köt. Bpest, Akad. 1890.) Ver ses könyv ének szája van (348. l. „Ad librum”: „ore salutes” [*a könyv
höz: a szád dal üd vö zölj*]) és így beszélni tud (352. l. „Ad librum”: „dices, quæ tibi cause, viæ est” [*a könyv höz: 
mondd meg, mi a te ér tel med*]); egyébiránt felettébb gyenge versezeteit így ajánlja Mátyás királynak:

Si quando, armipotens, tibi cessat bellica cura,
Ocia cum fuorint, carmina nostra lege.
Hic nihil obscenum inuenies, quod principis aures
Offendat, sed quæ virgo Catoque legat.
[*„Ha va la mi kor, tő led, aki most fegy ver ben vagy, tá vo zik a ha di gond,
ha majd el jött a nyu ga lom ide je, ol vasd a ver se in ket.
Ben nük sem mi er kölcs te lent nem ta lálsz, ami a fe je de lem fü lét
bánt hat ná, csak is olyat, amit a szűz és Cato is ol vas na.”*]
és alább:
Nil præter Christum carmina nostra sonant.
[*Sem mi mást, csak Krisz tust zen gik da la ink.*] (343. l.)

ér te tő dik, hogy a má so ló – aki hosszan idő zött egyegy be tű nél – nem írt fenn han gon. 
Már az ötö dik szá zad ból ér de kes bi zo nyí té kunk van rá, hogy a ko los to ri má so lómun ka 
csu pán az el mét, a ke zet s a sze met fog lal koz tat ta, – a han got nem. Périgueuxi Paulinus 
(+470 kö rül) ver ses sz. Már ton élet raj zá ban a má so lóírást ily ként jel lem zi:

Exercere artem prohibet, conceditur unum
s c r i b e n d i  studium, quod m e n t e m ,  o c u l o s q u e  m a n u s q u e
o c u p e t ,  atque uno teneat simul o m n i a  puncto
a s p e c t u m  uisu, c o r  sensibus, ordine d e x t r a m .
[*„Művészetet űzni tilos. Egyedül az írás
művelése engedtetik meg, hogy az lekösse az értelmet, a szemet és a kezet,
mindent egyszerre egy feladatra irányítson:
a látás képességét a nézésre, a memóriát a jelentésre, a kezet pedig a sorok rendjére.”*]

(Paul. Petricordiæ, de vita Martini II. 119 kk.
Pœtæ Christ. Min. I., CSEL. Vol. XVI.)

A fo lya ma tos írás s fő ként az ol va sás azon ban to vább ra is han go san tör tén tek. A 
hu ma niz mus ér dek lő dé se új ból az ó ko ri iro da lom re to ri kus szép sé gei fe lé for dult, s – 
bár ezt ada tok kal ma még bi zo nyí ta ni nem tu dom – két ség te len nek kell tar ta nom, hogy 
Pet rar cá tól Erasmusig a ma gá nos ol va só fenn han gon ol vas ta és él vez te Ci ce rót, mon da
ta it gon do san ta gol ta, pe ri ó du sok, kolonok és kommák sze rint.44

A 16ik szá za don túl az ol va sás tech ni káját jel lem ző ada tok nem áll nak ren del ke zé sem
re. Va ló szí nű nek tar tom, hogy a könyv nyom ta tás e rész ben is je len tős vál to zá sok for rá
sa lett. A könyv saj tó egy fe lől a be tűk tisz ta sá gá val, a szó kép sza bá lyos el ha tá ro lá sá val és 
a ter hes kö zép ko ri rö vi dí té sek ki kü szö bö lé sé vel le he tő vé tet te a g y o r s  és k ö n n y ű 
ol va sást, más fe lől az ol vas má nyok elad dig hal lat lan tö me gé vel si e tős és fel szí nes ol va
sás ra sar kal ta az ol va sót. Az ol va sás nak oly gya kor la ta fej lő dött ki, amellyel az ol va só 
hang ja már egy könnyen nem bir kóz ha tott meg. Ta lán e fel te vés irá nyá ban kell az ol va
sás el né mu lá sá nak ma gya rá za tát ke res nünk; a mai ol va sás ily ként kap cso la tos az írás
ol va sás me cha ni zá ló dá sá val.

Ennek a mechanizálódásnak folyamata a könyvnyomtatással kezdődött meg s 
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szakadatlanul folyik a mai napig. Egyfelől az író, a diktáló, a beszélőgépek, másfelől az 
ú. n. közlekedési eszközök közé sorolt táviró és távbeszélő, – mindezek az irott és 
beszélt emberi szó mechanizálását szolgálják; külön hely illeti meg ezek közt a 
mozgófényképet, amely nemcsak az élőszót szorítja le a színpadról, hanem bizonyos 
fokig a könyvnek is surrogátuma lett. Lehetetlen mindebben fel nem fedeznünk, mint 
hal el az emberi gondolat legnemesebb közlőeszközének, a szónak mélyén mindaz, ami 
individuális, humanisztikus és művészi érték volt. A legújabb kor, amely az írásolvasás 
statisztikáját a civilizáció fokmérőjévé tette, természetszerűen gyári mesterséggé 
sülyesztette az írás művészetét. A 19ik század második felében megdöbbentő 
méretekkel fejlődő h í r l a p í r á s n a k  nyelvünkön, stílusunkon, gondolkozásunkon, 
műveltségünkön való hatalmát általában alábecsülik. E dolgozatban rámutattam, hogy 
az ókor közéletének, tudományának irodalmának közös alapja a r e t o r i k a  volt. 
Napjainkban a retorika helyét a hirlapsajtó foglalta el, amely félelmetes szervezetével 
uralkodik közvéleményen, közerkölcsön, közműveltségen. Az ókori retorika emberi 
szónak hangot és életet adott, értékké avatta; a mai zsurnalizmus az emberi szót 
ólombetűbe temeti és devalválja. Napjaink holt betűjét méltán követi nyomon az 
élettelen n é m a  olvasás. De a m u l t  betűje élt, lapjai visszhangoztak: ezt az irodalmat, 
HomérosztólRonsardig, fennhangon kell olvasnunk s fennhangon olvasni annyit tesz, 
mint „életre kelteni a halhatatlanokat”, – „ressusciter les immortels”. Ez a szép szó 
Ernest Legouvétól származik, a művészi olvasás kései mesterétől:

A la campagne, l’été, je m’en vais tous les jours à travers bois pendant plusieurs heures, 
courant non pas comme le naturaliste ou l’herborisateur après des papillons ou des plantes, 
mais après des intonations; je vais récitant, apprenant des vers, essayant de leur donner leur 
accent vrai. Combien grand est le plaisir de ces courses, vous ne pouvez vous le figurer ! 
rien ne se marie mieux aux beaux paysages que les beaux vers, ils sont, eux aussi, des 
oiseaux du ciel, et quand ils chantent sous les branches, ils font très bien leur partie avec 
les chanteurs ailés! Aussi, quand je reviens le soir, la mémoire plein de mon mélodieux 
butin, et me répétant à demivoix, tout en redescendant vers ma maison, quelques belles 
strophes que je me suis bien apprises, je me sens aussi fier que le chasseur qui rentre avec 
son carnier tout chargé de gibier… que disje, aussi fier! mille fois davantage! Car que fait 
le chasseur? Il tue! Que fait le naturaliste? Il tue! Que fait l’herborisateur? Il dessèche. Que 
fait le lecteur? Il ranime! au lieu d’éteindre la voix dans les gosiers les plus harmonieux, au 
lieu de frapper de mort les créatures les plus élégantes, il rend la vie de la parole aux 
créations les plus pures, aux pensées les plus sublimes, i l  r e s s u s c i t e  l e s  i m m o r t e l s. 
[*„Nyá ron a vi dé ken, min den nap több órá ra ki me gyek az er dő be, ám nem a lep kék vagy 
nö vé nyek után fu tok, mint a ter mé szet tu dós ok vagy nö vény gyűj tők, ha nem az in to ná ció 
után: va gyis ver se ket sza val va és ta nul va me gyek, mi köz ben meg pró bá lom az iga zi hang sú
lyo zást meg ad ni ne kik. Nem is tud ják el kép zel ni, mi lyen nagy gyö nyö rű sé get okoz nak ezek 
a sé ták! Sem mi sem il lik job ban a szép tá jak hoz, mint a szép ver sek: ezek is az ég ma da rai, 
s ami kor éne kel nek az ágak alatt, a szár nyas éne ke sek kel ver seny re kel ve ének lik a szó la
mu kat. S ami kor es te ha za me gyek, zsák mány ként te le dal la mok kal, s egész úton fél han gon 
is mé tel ge tek egyes szép stró fá kat, ame lyek igen meg ra gad tak en gem; olyan büsz ké nek 
ér zem ma gam, mint egy va dász, a vad hús sal te li tás ká já val… Olyan büsz ké nek?! Ezer szer 
in kább! Mit csi nál ugya nis a va dász? Öl! Mit csi nál a ter mé szet tu dós? Öl! Mit csi nál a 
nö vény gyűj tő? Ki szá rít. Mit csi nál az ol va só? Élet re kelt. Nem né mít ja el a leg har mo ni ku
sabb han go kat, nem seb zi ha lál ra a leg ne me sebb ál la to kat, ha nem be széd ál tal élet re kel ti 
a leg tisz tább te remt mé nye ket, a leg emel ke det tebb gon do la to kat: élet re kel ti a hal ha tat la no
kat.”*] (La Lecture en Action, p. 28.)
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JEGYZET

Az áb ra, ame lyet a cím la pon lát az ol va só egy Ró má ban őr zött szar ko fág re li ef jét mu tat
ja. Az itt köz zé tett rajz Daremberg és Saglio: Dict, des antiquit. 524. áb rá ja nyo mán 
ké szült. Pon to sabb az ugyane mű ben 4886. sz. alatt és a Birtnél (Die Buchrolle) 171. sz. 
alatt kö zölt rajz. A szar ko fág fény ké pét lásd FWHall, A Companion to Classical Texts, 
Ox ford, 1913. 8. l. A re li e fet kör nye ző fel irat szö ve gét l. Kaibel, Epigrammata Græca no. 
712.

G ö  r ö g  o r  v o s  nyi tott könyv szek rény (armarium) előtt ül és egy könyv te kercs ben 
ol vas. A több kö te tes mű te ker csei pi ra misalak ban a szek rény fel ső pol cán, az al só pol
con egy csé sze lát ha tó. A szek rény te te jén – a mi (ré gi) áb ránk sze rint – va la mi pul pi
tusfé le, amely ről utóbb kitünt, hogy egy „zweiteilig aufgeklapptes Besteck mit 
medizinischen Instrumenten” (Birt).




