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* Megjelent Budapesten, 1926-ban a Minerva Könyvtár 3. köteteként. Az ere de ti 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 ide gen nyel vű 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 H. P a u l , Prinzipien5 1920. 14. l.; H o r g e r  A nyelvtud. alap el vei 1914, 46–49. l. Az írás-ol va sás pszi cho-
lo gi á já ról olv. még: E. M e u m a n n  Vorlesungen z. Einf. in die experimentelle Pädagogik III. 1914. 444 s a köv. 
l., O. W e i s e  (Ästhetik d. deutschen Spr.) nem szól az írás ról. A fran cia he lyes írás tör té ne té nek rö vid át te kin té sét 
olv.: M e y e r - L ü b k e  Hist. Gramm. d. franz. Spr. 1908. 27. l.

2 V. ö. ró la: G o m b o c z  Z. M. Nyv. 1924: 141.

Schrift ist die Wortsprache fürs Auge.
(S p e n g l e r )

 A nyelv op ti ká ja cím mel Ponori T h e w r e w k  Emil írt fél szá zad dal ez előtt cik ket a Ter-
mé szet tu do má nyi Köz löny be (1870:97). Thewrewk azt bi zonyít gat ta, hogy a szem a 

leg ha tal ma sabb té nye ző a nyelv ere de té ben és hogy a nyel vi ki fe je zé sek ere de ti leg a szem-
lé let megrög zí té sei vol tak. Le hetne ezt a cí met egy kö zelálló, de más te rület re al kalmaz ni: 
a nyelv esz té ti ká nak (v.ö. Ma gyar Nyelv 1920:105) ar ra a fe je ze té re, amely a le írt nyelv 
kül ső sé ge i nek, az írás nak, nyom ta tás nak stb. ér zel mi vo nat ko zá sa i val fog lal ko zik. Ha a 
nyelv hang ele me i hez fű ző dő esz té ti ku mot – a hang tan tól va ló meg kü lön böz te tés vé gett – 
fi zi ká ból köl csön zött mű szó val a nyelv akusz ti ká já nak ne vez het jük, ugya nígy ál lít hat juk 
szem be a tisz tán ér tel mi ala pon ál ló írás-is me re tet és he lyes írást a nyelv op ti ká já val.

A „lát ha tó nyelv”, va gyis írás esz té ti ká já nak ki in du ló pont ja le het az a nyelv pszi cho ló gi-
ai tény, hogy a mű velt be szé lő tu da tá ban az egy más sal asszo ci ált hang cso port és je len tés, 
va la mint a ket tő nek kí sé rő han gu la tai mel lett bár mi kor föl idéz he tő az il le tő hang cso port 
szim bo li kus áb rá zo lá sá nak, le írá sá nak ké pe is.1 (Vi zu á lis tí pu su em be rek tu da tá ban az írás-
kép könnyen elő tér be nyo mul.) Ha va la me lyes ér zel mi han gu lat ta pad a han gok hoz és a 
je len tés hez, ele ve föl kell ten nünk, hogy az írás nak is van egy – min den eset re do mi ná ló – 
ér tel mi ele me, je len té se, emel lett azon ban nyo moz ha tunk ér zel mi ve le já rók után is, ke res-
het jük, hogy van-e az írás nak (nyom ta tás nak) han gu la ta, ér zel mi ha tá sa.

Egy má sik ösz tön ző moz za nat, amely az írás esz té ti kai vo nat ko zá sa i nak ku ta tá sá ra ser-
kent het: az a kü lömb ség te vés, amely a mo dern nyelv tu do mány ban programszerűleg el vá-
laszt ja egy más tól egy fe lől a le írt, más fe lől a be szélt nyelv vizs gá la tát. Ezt a sti lisz ti kai 
kü lömb ség te vést – langue écrite: langue parlée – Ferdinand de S a u s s u r e2 is ko lá já nak 
je len le gi ve zé re: Charles Bally gen fi pro fesszor szor gal maz za Stylistique et linguis tique 
gé né rale c. ta nul má nyá ban (Archiv. f. neuere Spr. 1912: 113). A könyv stí lus élet te le nebb, 

A látható nyelv*
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3 Egy mo dern fran cia író – Paul V a l é r y – szin tén a ze né ben lát ja az em ber leg tel je sebb ki fe je ző dé sét: La 
grandiose Musique est l’écriture de l’homme complet [*A ki tel je se dett em ber írá sa: a nagy sza bá sú mu zsi ka.*] 
(Nouv. Rev. Franc. 1925: 649.).

szín te le nebb vol tá ra és az élő be széd egész sé ges szép sé ge i re ná lunk már I m r e  Sán dor 
rá mu ta tott (Ta nul má nyai I. 89.). A le írt nyelv stí lu sa nem iden ti kus a be szélt nyelv pon gyo-
lább, ele ve nebb, ösz tö nö sebb, őszin tébb ki fe je ző esz kö ze i vel. Mi helyt tol lat ve szünk a 
kezünk be, ren del ke zé sünk re áll az idő: ref le xi ók, iro dal mi kli sék, vá lo ga tás, sti li zá lás irá-
nyít ják a ki fe je zé se in ket. Vi szont az író nél kü lö zi a ki fe je ző hang súly és a mi mi ka összes 
esz kö ze it.

Hoz zá te het jük eh hez a pár hu zam hoz, hogy az írás ma ga is olyan köz ve tí tő esz köz, ami bi zo-
nyos fo kig be fo lyá sol ja az ál ta la szim bo li zált nyelv ha tá sát. Az írás önál ló han gu lat kel tő esz kö-
zök kel bír. Két ség te le nül van nak ilyen esz kö zök, de épen elég te len sé gük és a foly ton meg úju ló 
tar ta lom igé nyei hoz zák lét re ál lan dó hul lám zá su kat, vál to zá su kat, úgy hogy a nyelv tör té net tel 
pár hu za mo san a le írt nyelv op ti kai esz kö ze i nek stí lus tör té ne té ről is be szél he tünk.

Az op ti kai esz kö zök elég te len sé gét min den író ér zi. Ta lán a mo der nek job ban, mint a 
régiek, mert a ki fe je zen dő tar ta lom is dif fe ren ci ál tabb ár nya la tok ból, össze tet tebb ér zé sek-
ből áll és mert a be tü sze re pe foly ton nö vek szik a kul tu rá val fej lő dő em be ri lé lek ben. Er re 
vo nat ko zó lag ta nul sá gos az a bi zarr ön val lo más, ame lyet egy túl mo dern, neurasztheniás, 
túl csi gá zott fan tá zi á ju mai író tett egyik re gé nyé nek be ve ze té sé ben. Az exp resszi o nis ta író-
nak ez a né hány so ra, ame lyet szük sé ges nek lá tok egész ter je del mé ben idéz ni, ta nul sá gos 
pszi chi kai do ku men tum, mert be pil lan tást en ged az író mű he lyé be, ab ba a sze mé lyes 
vi szony ba, amely az írót a nyom ta tott be tű höz, az írás tech ni kai esz kö ze i hez fű zi. Ré vész 
Bé la ír ja a Vo nag ló fal vak (1914) be ve ze té sé ben (az alá hu zá sok tő lem van nak):

…Alig, hogy meg leb bent het tem a leg meg ren dül teb ben ír ni va ló kat. És mennyi min den el ma
radt… Az itt kö vet ke ző írá sok ta lán föl tűn nek ti pog rá fi ai kü lö nös sé gük kel. A so rok, passzu sok 
me ne te meg sze gő dik és in ter val lu mok vá laszt ják el azo kat a rá juk kö vet ke ző so rok tól, passzu-
sok tól. Min den csön des sé gem mel mon dom, nem bizarrkodás ez. Aki nek oly nagy ér zé keny ség 
az írás, mint ne kem, az már érez te azt a küzködést, az óhaj és le he tő ség kö zött, hogy az ír ni 
va lók köz vet len sé gét mennyi re fe nye ge tik az írás tech ni kai esz kö zei. A szó ha tal mas, a for ma, ha 
biz tos, el éri az ol va só kép ze le tét. De még is, mi lyen gyöt rel mes a te he tet len ség, ha a ma gunk 
gon do lat éb re dé se i vel, szug ge rá ló pil la na ta i val, esz mé lő föl lán go lá sa i val meg akar juk ál lí ta ni 
az ol va sót az ok vet len szü ne te kig és ilyen kor se gít sé günk re jön ne a pont, a vessző, a kis be tű, a 
nagy be tű, a kér dő jel, a fel ki ál tó jel és min den sze gény ség. Én min dig érez tem ezt a küz del met a 
mon da ni va ló im ke vés sé ge és a hoz zánk szár ma zott írásesz kö zök kö zött. Föl is for gat tam min-
den sza bályt, kis be tűt, nagy be tűt, úgy, amint azt igaz sá gom akar ta. A passzu sok kö zöt ti űr is és 
az egyéb fur csa ság en nek a nagy nyug ta lan ság nak a tük re és el akar nám ve lük ér ni, hogy az 
ol va só el csön de sed jék a pil la nat ra, mi e lőtt a má sik passzust ma gá ra ven né, el ámul jon egy pil-
la na tig, mi e lőtt rá épül ne az eszé re a kö vet ke ző meg ér te ni va ló és ha van nak lélekzetszorító pil-
la na tok, a bel ső énün ket föl for ga tó vil la ná sok: érez tes sék ezt a pil la na tok ra el ha tá rolt so rok is. 
Egé szen fi a ta lon is érez tem ilye ne ket, de ir tóz tam a ke re sett ség lát sza tá tól; ma nem fé lek a 
meg íté lés től és írok ez zel a, még is csüg gedt for ma ság gal. Aki nek iga zi gyer me ke a szó, aki nek 
az ide ge i ből száll föl a for ró ság, a rit mus, an nak az eszé ben mind ig ver gőd ni fog a fe szü lő gon-
do lat. Né ha olyan bo lond ság is jár a fe jem ben, meg kel le ne vál toz tat ni az em be rek be szé dét… 
és ta lán szo ná tát vagy szob ro kat kel le ne oda ál lí ta ni, a tit ko kat le zá ró pon tok, nagy be tűk, ki ál tó, 
kér de zős kö dő je lek he lyé re.

Ez a di let táns nyi lat ko zat dió héj ban el mond ja a „nyelv op ti ká já nak” lé nye gét. A tech ni-
kai esz kö zök elég te len sé gét az író ze né vel sze ret né pó tol ni, amely ki tud ja fe jez ni a pa u zák 
idő tar ta mát, a be széd cres cen dó ját, a nyel vi esz kö zök kel ki sem fe jez he tő hul lám zá so kat3 
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# Jékely Zoltán fordítása. Budapest: Európa, 1992, 75. oldal. Az idézet eredeti szövegének második sorában 
elírás van: „keint” helyett: „kein”.

4 V. ö. N i e t z s c h e Jenseits von Gut und Böse, 247. Jegyz.; Ed. N o r d e n Gesch. D. antiken Kunstprosa 
1913; az er re von. iro da lom szá mos uj adat tal: B a l o g h József Voces paginarum, Bpest 1921. V. ö. még 
S p e n g  l e r alább i. m. II. 181.

5 Franciade. Prem. Préf. 1572.
6 Les romanciers naturalistes 1881. 210. l.
7 1874, v. ö. B a l o g h József i. m. 27. l.
8 A. R e i c h l Nietzsche, 1901: 33.

Ré vész Bé la val lo má sa egyut tal a sa ját mű vé sze té nek csőd jét is be je len ti. Egy klasszi kus 
köl tő, aki nek mű vé ben a for ma adaequat tö ké le tes ség gel fe je zi ki a har mo ni kus, be fe je zett 
tar tal mat – ilyen „csüg gedt” és ennyi re ki elé gü let len gon do la tok ra nem ju tott so ha sem.

*

A „lát ha tó nyelv” esz té ti ká ja min de nek előtt az zal a kér dés sel ta lál ja ma gát szem közt, 
hogy az írás (nyom ta tás), a le írt be széd, a ma ga egé szé ben mi lyen ér zel mi vi szony ban áll a 
be széd del és az em ber egyéb cse le ke de te i vel. Más szó val vane spe ci fi kus ér zel mi ve le já ró
ja az írás nak?

A kö vet ke ző kér dés az írás (nyom ta tás) for mai ele me i nek vizs gá la ta len ne. Azu tán az 
írás kon ven ci ók han gu la tát le het ne ke res ni. Vé gül pe dig ar ról kel le ne szól ni, vajjon az „írás
be li ség” mint ér zel mi té nye ző van-e be fo lyás sal a nyelv fej lő dés re.

1. Az írás ha tal ma.

Az írás a ma ga sabb kul tu rá nak ter mé ke. A la i kus tu dat ban még nem is vált el az írás a 
be szélt nyelv től: a be tű aequivalens a hang gal. „An Worte lässt sich trefflich glauben, Von 
einem Wort lässt sich keint Jota rauben” [*„Lehet […] / […] / hi tet épí te ni rá [ti. a szó ra] 
elő re, / s még egy be tűt sem csen hetsz el be lő le.”#*] – mond ja Mephistopheles a Faustban. 
Csak a mo dern nyelv tu do mány von éles ha tár vo na lat a hang és szim bo li kus ké pe kö zé. A 
vi zu á lis és akusz ti kus kép ze tek kö zül ere de ti leg az akusz ti ka i ak do mi nál tak az írás nál.

1. Mű ve let len em ber ma is ösztönszerűleg han go san ol vas. A re to ri kus mű velt sé gű ó kor-
ban föl jegy zés re mél tó nak ítél ték azo kat az ese te ket, mi kor va la ki né mán ol va sott.4 Szent 
Ágos ton ír ja mes te ré ről, Szent Amb rus milanói püs pök ről, hogy né mán ol va sott szent köny-
ve ket. Ő ma ga is hal kan ol vas, mi kor conversiója előtt is te ni szó zat ra be le pil lant a bib li á ba 
(Con fes sio nes VI. 3. és VIII. 29.). Ronsard a ver se i nek han gos re ci tá lá sá ra ké ri az ol va sót.5 
A Pléiade-nak ked venc té te le volt, hogy a köl té szet nem ol vas mány, ha nem éne kel ni va ló 
szö veg… Flaubert – Zo la ta nul sá ga sze rint6 nem a szem nek írt, ha nem a han go san ol va só-
nak: az akusz ti kus fan tá zia a leg újabb kor ban is küzd a vi zu á lis kép ze tek kel. Ha az an tik 
retorizmus pró zá ja a hang kép ze tek kö ve tel mé nye i hez vi szo nyul va fej lő dött, a mo dern stí-
lust a hal vá nyabb s el von tabb írás be fo lyá sol ja – amint már N i e t z s c h e ész re vet te.7 
N i e t z s c h e meg is ró ja a né met író kat, hogy a fül kö ve tel mé nye it el ha nya gol ják a fo gal-
ma zás nál.8

A nyom ta tás – az ol va sás meg könnyí té sé vel a sza vak el vá lasz tá sá val, a rö vi dí té sek tel jes 
ki kü szö bö lé sé vel, a szö veg-kép át te kint he tő sé gé vel – vég ké pen ki szo rí tot ta az ol va sás ból 
az élő szót. A mo dern kul tú ra a holt be tű je gyé ben áll…

Az írás kul tu ra erő sen be le gyö ke re zett az em be ri tu dat ba. Az el me mű vek el ne ve zé sé nél a 
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9 1905; v. ö. F ö l d e s s y Gyula Adyta nul má nyok 1921: 133.

lá tá si kép ze tek ját szot tak sze re pet (litteratura, scriptura, bib lia). A je len tés át vi tel: írás > 
„el me mű” ná lunk is igen ko rán vég be ment. A ma gyar kó de xek nyel vé ben minda két je len-
tést meg ta lál juk már: Olvasasnak es yrasnak myatta (Érdy C.561b) – Frater Bernald 
magarazuala melseges yrasokoth: scripturas (Ehr C. 2); nem ysmertem yrast: quoniam non 
cognovi litteraturam (Kulcs C. 169). A kó dex író előtt, érthetőleg, egyút tal ide gen kul tú ra 
je len sé ge is volt az írás, a „de á ki bötű” kép ze te a la tin nyelv vel azo no sul (Érdy C. 333).

Az írás be li ség az em ber ér zel mi éle té ben is nagy sze re pet ját szik. Köl tők eb ből a kép zet-
kör ből ve szik a ha son la ta i kat. A be tű, írás jel ne ve szó ként sze re pel köl te mé nyek ben, sőt 
még rím be is ke rül:

Fe jem fö lött míg őszi lé gen át
Ván dor darúid V be tű je szállt; (P e t ő f i Hazámban)

Mind egy re kes ke nyül a láb,
Mint jól sza bott tánc mes te ré,
Mint a be tűk kö zött a V. (A r a n y A sárkány).

Ezek a sza vak a szem lé let be tű it je len tik. P e  t ő  f i és A r a n y a re á lis fan tá zia köl tői, 
vi zu á lis tí pu sú em be rek, akik nek ér dek lő dé sét el ső sor ban a be tűk konk rét for má ja ra gad ja 
meg. Mo dern iro dal munk ban az írás meg te lik át vitt ér tel mű je len tő ség gel. K o m j á t h y 
Je nő Reviczkyhalálára írt ver sé ben az élet rej té lye it azo no sít ja egy írás jel lel: „Van-e ott 
vá lasz a kér dő je lek re?” R u d n y á n s z k y Gyu lá nál sem lá tá si va ló ság a be tű: „Fe ke te 
su ga rak, köny vem be tűi, Sor ba seregléstek nem lát ha tom én; Míg lel kem a vak ság bi lin csét 
tű ri, Ki gyúl tok-e vajjon szép lel kek ölén?” Szim bo li kus el mé lyü lést kap az írás A d y End-
ré nél. „Az ólom be tűk ben lé lek la kik” – ír ta egy hír la pi cik ké ben9. Nem le het konk rét ér tel-
met tu laj do ní ta ni az ilyen ki fe je zés nek: „Uj juk tin tás, ar cu kon be tűs bá nat” (Mos to ha test
vé re im a Be tű ben). A d y ir re á lis kép ze le té ben mithikus élet re kap a holt be tű:

Fe hér ha bok, be tű-mil li ók,
Ide ge sek és nyug ta la nok,
Ten ger re ír va ír ják most meg
Hogy ki va gyok… (A Ten ger ákombákoma)

Nem cso dál koz ha tunk raj ta, hogy egy mo dern tör té net fi lo zó fus – S p e n g l e r – nagy 
je len tő sé get tu laj do nít az írás nak. Spengler ma ga is tü ne te az íráskultura ön ma gá ra-esz mé-
lé sé nek. Az írás egé szen uj for má ja a be széd nek – ír ja S p e n g l e r (Unter gang des 
Abendlandes II. 1922. 180). Az írás előföltétele a ki fej lett nyelv tan és gon dol ko dás – ezért 
él nek pri mi tív né pek a szó be li ség ál la po tá ban. A szó az em be ré, az írás csu pán a kulturember 
bir to ka, aki meg örö kí ti, meg rög zí ti a je len nek szó ló han go kat a tá vol ság, az idő szá má ra. 
Spengler egye ne sen a tör té nel mi gon dol ko zás szimbolumát lát ja az írás ban és a gö rög 
kulturának ahistorismusából magyarázza, hogy Görögországban arány lag későn és akkor is 
idegen importként honosul meg az írás.

2. Ha az írás a pri mi tív föl fo gás ban tel jes meg fe le lő je a be széd nek, an nál in kább meg-
tart ja a be tű mind azo kat az asszo ci á ci ó kat, amik az ele ven han gok hoz fű ződ tek. A szó eb ben 
a föl fo gás ban ele ven erő vel bír, ami át há rul a le írt szó ra is. Victor H u g o köl tő i leg fo gal-
maz ta meg a szó nak ezt a romantikus-primitiv szem lé le tét:
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# Az idé zet a köl te mény foly ta tá sá nak el ső két so ra, mely rész nem je lent meg a Köpeczi Bé la szer kesz tet te 

Hugo-válogatásban (Bu da pest: Szép iro dal mi, 1953), mint aho gyan fran ci á ul sem a Louis Aragon-féle kö tet ben 
(Paris: Les Editeurs Français Réunis, 1952.)

10 H o r n y á n s z k y Gyula, A szó hatalma. Egyet. Phil. Közl. 1914: 633–655.
11 V. ö. S. F r e u d Totem és tabu, ford. Pártos Zoltán, Bp. é. n. 86–89. l.
12 Der Ursprung des Totemismus, Berlin, é. n.
13 J.-G. F r a z e r Le totémisme, Paris 1898. 45. l.
14 Efesia grammata, v.ö. Lübker, Friedrich, Reallexikon des klassischen Altertums für Gymnasien, Leipzig: 

Teubner 18917, 387. oldal.
15 H o r n y á n s z k y i.h. 636. l.
16 L ü b k e r i. m. 328. l.
17 Bruno S c h i n d l e r: Ostasialische Zeitschrift 1917: 265; De G r o o t The religious system of China VI. 

köt. 12. fej.
18 W o l k e n b e r g Alajos, A teozófia 1923: 26.

Le mot qu’on le sache, est un être vivant:
La main du songeur vibre et tremble en l’écrivant
[*„A szó, mint tudjuk, élő lény:
reszket és remeg az ábrándozó keze, miközben leírja.#*]

(Réponse á un acte d’accusation.)

Primitiv né pek nél a szó substantialis jel leg gel bír, a be szé lő önál ló lé tet tu laj do nít a 
ki röp pe nő, szár nyas sza vak nak.10 A szó ha tal ma ré vén lesz az írás is a má gia esz kö ze.11 
P i k l e r Gyu la és S o m l ó Bó dog a to te miz mus ere de tét a kép írás ból, a pri mi tív írás tech-
ni ká ból ma gya ráz zák.12 A szent ál lat áb rá zo lá sa vagy szim bo li kus je le: bű vös ere jű vé dő esz-
köz.13 Mint hogy a primitiv nép hit ben a név lé nye ges ré sze a sze mé lyi ség nek, a le írt név 
ma gá val a név tu laj do no sá val azo no sul: az el len ség le írt ne vé nek bán tal ma zá sa az el len ség 
meg ron tá sát cé loz za. A név ki ej té sé nek ta bu ja a név le írá sá ra is vo nat ko zik. A le írt va rázs-
ige époly kény sze rí tő erő vel be fo lyá sol ja a dé mo no kat, mint az élő szó. A ró ma i ak va rázs je-
gyek kel, ar cha i kus, bar bár sza vak kal be írt amu let tet hord tak14 az el len ség nek szánt át kot 
ólom táb lák ra „szö gel ték” (defixio), a sze rel mes if ju le nyel te a la pot, amely re imá dott ja 
ne vét ír ta; va rázs ere jű ima szö ve gek el mon dá sá nál szent köny vek kel el len őriz ték a ha gyo-
má nyos igék meg tar tá sát15. A sibyllai köny vek és a Carmina Marciana félt ve őr zött szö ve-
gé ből jós la to kat ol vas tak ki.16 

A kí na i ak a leg ré gibb idő óta hasz nál nak írott va rázs esz kö zö ket, – amu let te ken há zi esz-
kö zö kön is – amik nem má sok, mint a kon ven ci o ná lis írás je gyek nek dí szí tett vagy ar cha i-
kus for mái.17 

Az óke resz tény jel vény, a svastica (      ) nap ja in kig föntartotta ma gát. Tit kos köny vek be 
zárt, írá sos va rázs je le ket hasz nált a kö zép ko ri má gia is: Goet he Fa ust ja a Mikrokosmos és 
a Föld szel lem elő idé ző „je le it” ol vas sa és a kü szöb re írt pentagramma (öt ágú csil lag) 
fogvatartja az egyik nyi tott vo ná son át be sur ra nó Mephistophelest… A teozofisták tit kos 
jel vé nye a ket tős há rom szög, mely nek kö ze pén az egyip to mi ke reszt (tao) áll.18

Az ima szö veg félt ve őr zött tu laj don: az el len ség elöl tit kol ni kell, ne hogy bir to ká ba jus-
son a va rázs esz köz nek (Ilias 7, 195). Val lá sos írás ti lal mat ta lá lunk az el ső ke resz tény ség 
ko rá ban, amint N i c o l e  nyo mán H o r  v á t h  Já nos fe hér vá ri püs pök ír ja Hit bé li s er köl
csi ok ta tá sok az Úr imád sá gá ról cí mű mun ká já ban (Veszp rém 1815., 24. l.): a ré gi Anya-
szent egy ház az ál tal mu tat ta meg „az Úr imád sá ga iránt va ló kü lö nös be csü lé sét”, hogy az 
bocsánandó vét ke ket el tör lő imát „a hi tet le nek előtt el tit kol ta s még a kathé ku me no kat is a 
ke reszt ség előtt csak ke vés sel ta ní tot ta reá, s írás ban még né kik sem ad ta ki; mely ből lát hat-
ni, hogy azt úgy néz te, mint az Is ten fi a i nak sa ját ját; s azo kat, akik nem ezek nek a szá má ból 
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19 Bpest 1906: 201; v. ö. T h i e n e m a n n Tivadar, Minerva 1923: 66.
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kép re hi vat ko zik, te hát meg kell hagy ni.)
20 V. ö. még alább, a rö vi dí té sek ről szó ló részt; és: Karl K r u m b a c h e r Heilige Namen, Beilage z. Allg. Ztg. 

München 1907. 220. sz.; M e l i c h János Nyelvtud. Közl. 40:385.

va lók vol tak, ar ra mél tat la nok nak ál lí tot ta.” Az írá sos ima for mu la itt is úgy sze re pel, mint 
va la mi ezo te ri kus kincs, amely nek vál to zat lan szö ve gé re gon do san ügyel tek.

Az írás sal szem ben va ló val lá sos ide gen ke dés re a ma gyar szel le mi élet tör té ne té ből is 
idéz he tünk pél dát. B é k e f i Remig ír ja a ma gyar nép ok ta tás tör té ne té ben.19: „A sal va to ria-
nus Fe ren ce sek Gyu lán 1533-ban tar tott köz gyű lés ükön meg til tot ták, hogy a har ma dik 
rend hez tar to zó nő vé rek ír ni ta nul ja nak, vagy akár fér fit, akár nőt az írás ra meg ta nít sa nak. 
Aki el len ke ző leg cse lek szik, an nak a fér fi rend tár sak nem vi se lik gond ját.” Az írás fe le lőt-
len és kor lát lan al kal ma zá sá ban a re for má ció pro pa gan da-esz kö zét lát hat ta ez a föl fo gás, 
amely a Szent írás-szö veg sok szo ro sí tá sá nak eset le ges kö vet kez mé nyei: a szö veg pro fa ni zá-
lá sa és va ri á ci ói mi att is ag gó dott.

A ke resz tény ség sok ré gi ha gyo mányt, for mát át vett a zsi dók tól, amit az tán új tar ta lom-
mal töl tött meg. Ilye nek az úgy ne ve zett „szent sza vak”, amik ről Ludwig T r a u b e írt köny-
vet Nomina sacra (Versuch einer Geschichte der christlichen Kürzung, Mün chen 1907) 
cím mel. T r a u b e a kö zép ko ri írás rö vi dí té se i ből in dult ki és ma gya rá zat után ku tat va 
el ju tott a zsi dó név-má gi á hoz. A kö zép ko ri rö vi dí té sek ere de ti leg csak a val lás-élet sza va i-
nál vol tak meg (IHC––––, IHS–––– stb.) és nem egy sze rű rö vi dí té sek vol tak, ha nem contractio-k, 
ahol a szó kö ze pe van ki hagy va. Az össze vo nás és rö vi dí tés ál ta lá nos szo ká sa hely- és idő-
kí mé lés cél ját szol gál ta, de ere de ti leg val lá sos okok ra ve zet he tő vissza.

A zsi dó kéz irat ok Is ten ne vét ara nyo zott írás sal emel ték ki a szö veg ből. (Ez a ki eme lés 
még a karoling kor szak ban is dí vott a fran cia és bi zán ci kéz irat ok ban.) A zsi dó val lás tud-
va le vő leg til tot ta Is ten ne vé nek ki mon dá sát: he lyet te Adonai-t mon dot tak. Is ten szent ne ve 
he lyett egy rö vi dí tést ír tak le, amely négy be tű ből ál lott (tetragramma) és ho mály ba ta kar ta 
az ava tat la nok előtt a ki mond ha tat lan ne vet. Ez a tetragramma va rázs erő vel bírt: in nen a 
be tűk ara nyo zá sa is.

A gö rö gök pro fán át írás he lyett ere de ti leg ma gu kat a hé ber be tű ket vet ték át a nomina dei 
írás nál: gö rög szö veg ben ott ál lott a zsi dó tetragramma, mint va la mi misz ti kus va rázs ere jű 
jel. Ké sőbb a zsi dó je let ki kü szö böl ték és he lyé be egy kevésbbé szent ne vet tet tek (KYRIOC, 
QEOC),# de a misz ti kum meg őr zé se cél já ból ezt is rö vi dí tett össze vont for má ban ír ták (KC––, 
QC–––). A rö vi dí tés és fölülhuzás ki emel te, je len tős sé tet te eze ket a sza va kat, de egyút tal el is 
rej tet te, ért he tet len né bur kol ta a pro fán ol va só előtt. Ilyen for mán a la tin palaeografia rö vi-
dí té sei mö gött, a tör té ne ti fej lő dés so rán vissza men ve, egy má gi kus írás ma rad vá nya i ra 
buk kant T r a u b e.

A nomina sacra analogiájára lett az tán ál ta lá nos sá a rö vi dí tés a kö zép kor ban. Az ere de-
ti leg bű vös ha tal mú írás jel prak ti kus írás-kon ven ci ó vá élet te le ne dett.20 

Az írás hoz a leg ma ga sabb kul tur fo kon is val lá sos kép ze tek fű ződ het nek. A zsi dók és az 
egyip to mi ak is te ni ado mány nak te kin tet ték az írást. Az írás ere de ti leg a pa pi kaszt bir to ka 
volt: az írás tu dó ké. A földmüvelő nép nem ír, a har cos ne mes ség ma ga he lyett más sal iratott 
még a kö zép kor ban is (Spengler i. m. II. 182.) A Szent irás sacralis jel le gét az is te ni Igé től 
kap ja. A le írt is te ni ki nyi lat koz ta tás, a verbalis ins pi rá ció, ter mé szet sze rü leg: szent, „ír va 
va gyon” és az írott szö veg ős ré gi for má já ban örök lő dik a ká non sze rű és li tur gi kus köny vek-
ben. A Szentirás vál to zat lan sá gát már M ó  z e s kö ve te li (V. 4, 2.). Jojákim, aki meg éget te ti 
a szent köny ve ket, ke mé nyen bűn hő dik (Jeremiás 36, 29). Az is te ni ere de tű szent írás ra 
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Ergänzungsbd, 1915. 396. l. és T h i e n e m a n n Tivadar Vá rosi élet a ma gyar kö zép kor ban Minerva 1923: 58.

szem lé le tes pél dát ol va sunk Dá ni el köny vé nek 5. fe je ze té ben: Belsazár la ko má ja alatt cso-
dá la tos írás je le nik meg a fa lon, amit a va rázs lók, Kal de u sok, jö ven dö lők és Ba bi lon min den 
böl csei hi á ba pró bál nak meg fej te ni, míg az tán Dá ni el pró fé ta, aki ben is te nek nek lel ke van, 
meg ma gya ráz za az égi hír adást… Ilyen misz ti kus hit ből fa kad egy mo dern ösz tö nös-ér zé sű 
köl tő nek, A d y End ré nek, ví zi ó ja, amely az em be ri sors tra gi kus füg gő sé gét egy égi írás ban 
érzékiti meg:

Látjátok, feleim, ti búsak,
Vigadók, harcosok, levertek?
Egy tréfás kéz fölirta az égre:
„Ember-pajtások, erre gyertek”.

Bolond nagy Kéz, iromba betűk:
Tiz öltő szeme belefárad.
S mire az írást jól kibetűzzük, 
Már el is futott néhány század.

S mi táncolunk a nagy Kéz alatt.
S mennyi jóság hal meg kevélyen,
Véres fejjel és mennyi ős-szépség
Mert betűket látunk az égen.

S a Kéz, a nagy tréfás kéz, figyel:
Van még itt lenn hívő Pietró?
S ha a betűket már-már olvassuk,
Ő letörli s új betüket ró.

(A nagy Kéz törvénye)

A mo dern em ber ér ze lem vi lá gá ban a Sors könyv for mát ölt, amely be föl van je gyez ve a 
jö vő: az Idő vén fá já nak le ve lén ír va ta lál juk a multat.

3. A le írt va rázs ige a ki mon dott szó val azo nos ér té kű: a ki mon dott szó ha tal má tól kap ja 
ere jét. Az íráskultura ter je dé sé vel azon ban az írott szó te kin té lye fö lé be ke re ke dik a ki ej tett 
szó nak, úgy hogy nap ja ink ban már va ló sá gos be tű-bál vá nyo zás ról be szél he tünk (G e r b e r, 
Spr.als. Kunst I. 282.). Ma nem ol va sunk han go san, ha nem el len ke ző leg: úgy be szé lünk 
mint ha nyom tat va vol na. (V. ö. „ha zu dik, mint ha könyv ből ol vas ná”.) Az írás (nyom ta tás) 
pro pa gan da-ere jét a re for má ció is mer te föl el ső nek és a föl vi lá go so dás ra ci o na liz mu sa, a 
kom mu niz mus ideologiája el ső sor ban er re az esz köz re ve tet te rá ma gát, mi kor röp ira ta i val, 
ká té má so la ta i val el akar ta árasz ta ni a vi lá got.

Volt idő, mi kor az írás te kin té lye el tör pült az élő szó ha tal ma előtt. A kö zép kor bar bár 
né pei – a ró mai ok le ve le ket el ol vas ni nem tud ván – csak a tanuvallomásnak ad tak tör vé nyes 
hi telt. Mi kor a ma gya rok meg is mer ked tek a nyu ga ti or szá gok kal: az ok le vél te len kor sza kot 
(urkundenlose Ze it) él te Eu ró pa. A po gány ság ösz tön sze rű ide gen ke dé se az iráskulturától: 
szin tén hoz zá já rult ah hoz, hogy a X–XII. szá zad mel lőz ze az ok le ve le ket.21 

Egé szen más az élő szó és a be tű vi szo nya nap ja ink ban.
A mo dern élet ben az írott szó jo gi ér té ke ma ga san fö löt te áll az „adott” szó nak. Egyéb-

ként az írás ün ne pé lye sebb, hi va ta lo sabb és na gyobb sú lyú for má ja a gon do lat köz lés nek,  
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22 V. ö. W. D a n z e l Die Anfänge der Schrift, Leipzig 1912.; K. W e u l e Vom Kerbstock zum Alphabet 
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23 V. ö. Vo s s l e r Frankreichs Kultur 1921: l.
24 V. ö. S p e n g l e r i.m. II. 1922: 162.
25 V. ö. M e u m a n n i.m. III: 619.
26 Les révélations de l’écriture d’aprés un contrôle scientifique, Paris, Alcan, 1906. V.ö. még: A. M e n t z 

Gesch. d. römischen Schrift Leipzig 1920, 47.
27 L’écriture et le caractére, Paris, Alcan, 1895.

mint az élő be széd. A le írt nyelv stí lu sa más, mint az élő szóé. Az iro dal mi ha gyo mány és a 
kul tú ra min den ága job ban be fo lyá sol ja a le írt nyel vet. A ket tő össze ha son lí tá sa nem ide 
tar to zik, de két ség te len, hogy az írás (nyom ta tás) már a meg je le né sé vel is föl kel ti azt a han-
gu la tot, ami eb ből a stí lus ból – mint imponderabilia – hoz zá ta pad.

A mo dern vi lág írás kul tu szá ra jel lem ző az a nagy tisz te let, amely a kéz ira to kat kö rül ve szi. 
Írott lap erek lyé vé lesz: mint egy az író egyé ni sé gé nek fenn ma radt da rab ját őr zi ben ne az utó-
kor. Szel le mes meg jegy zé se Spenglernek, hogy a gö rö gök nél sen ki sem gon dolt ar ra, hogy 
pél dá ul Platon vagy Sophokles kéz ira tát meg őriz ze (i. m. II. 183). A kö zép kor nem is mer te az 
ere de ti kéz írás és a má so lat kö zöt ti értékkülömbséget. Mai ko runk még en nél is to vább megy 
az írás kul tu szá ban. Ahol a szer ző egyé ni sé ge is me ret len: a má so ló ke ze írása ma ga is tör té nel-
mi erek lyé vé lesz. Igy vál tak tör té nel mi ala kok ká Sö vény há zi Márta és Ráskai Lea, akik nek 
fo ko zott ér de met és je len tő sé get biz to sít ma ga a má so lás.

2. Irásformák.

A mo dern em ber lel ké ben a be tű-va rázs lat he lyét az írás esz té ti kai va rá zsa fogl al ja el. Az 
írás és nyom ta tás – füg get le nül az ál ta la szim bo li zált ér te lem től – a gon do lat köz lő és a gon-
do lat-föl fo gó kö zé éke lő dik, mint önnálló for mai ha tó esz köz.

Ha írás ról, nyom ta tás ról be szé lünk, ak kor a mai nyu gat-eu ró pai kultura be tű-irá sát ért jük 
raj ta. Ez az írás, amely a han go kat tün te ti föl – töb bé-ke vés bé hí ven és tel jes ség gel, – tisz-
tá ra abszt rakt és szim bo li kus jel le gű: a szem lé let nek nem áb rá zol konk ré tu mo kat. Az írás 
ere de té re22 vissza men ve azon ban ma gát a kép-áb rá zo lást, a „kép-irást” ta lál juk, amely 
ér zel mi és szem lé le ti anyag ban sok kal gaz da gabb volt, mert az egyes han gok szim bo li kus 
jel zé se he lyett ma gu kat a kép ze te ket vá zol ta se ma ti ku san vagy egye ne sen a ter mé szet alak-
ja it utá noz ta gra fi kus, szí nes esz kö zök kel.

Ez az ősi írás még a val lá sos gon do lat vi lág ban él. Az írott gon do lat kép sze rű, mo nu men-
tá lis alak ban je le nik meg, mint egy az örök ké va ló ság szá má ra ké szül és nem annyi ra köz lő 
esz köz, mint in kább ön cél: tes tet öl tött ige23. A me ta fi zi kus kép zet kör ből sza ba dul va az írás 
fo ko za to san ha lad az intellektualizálódás, az abszt rak ció fe lé. A mai be tű for mák vizs gá la tá-
nál ele ve szá mol nunk kell ez zel a szintelenkedési fo lya mat tal.

A fej lő dé si sor kü lön ben sem te kint he tő le zárt nak a mai be tű írás sal24. A gyors írás föl fe-
de zé se nagy lé pést je len tett az el vont nyelv fe lé. A stenographia jel vé nyei állanak ma az 
írá si ská la leg el von tabb szé lén, de a jö vő hoz hat még intellektualizáltabb for má kat is, amik-
nek az tán kü lön „esz té ti ká ja” lesz.

1. Az írás aka rat la nul is ki fe je zi va la mennyi re az író jel le mét, mű velt sé gét és lel ki ál la-
po tát, de ez csu pán az ön tu dat lan ki fe je ző moz du la tok kö ré be tar to zik. A graphologia nép-
sze rű tu do má nya vissza is él az írás nak ilyen irány ban va ló ma gya rá za tá val, bár a kézirás, 
„di ag nosz ti kai” je len tő sé gét a pszichologus-esztétikusok nem ta gad ják.25 

A. B i n e t26 és J. C r é p i e u x - J a n i n27 tu do má nyos igé nyű mun kák ban pró bál ták 
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ki mu tat ni, hogy az írás ból kö vet kez tet ni le het az író ne mé re, ko rá ra, ér tel mi fo ká ra, sőt jel-
le mé re is. Né me tor szág ban két grafologiai tár sa ság is ala kult.28 Őse i kül L a  v a  t e r-t és 
G o e t h e-t emlegetik, idézve az univerzális Goethének ezeket a sorait: „Dass die 
Handschrift des Menschen Bezug auf dessen Sinnesweise und Charakter habe, und dass 
man davon wenigstens eine Ahnung von seiner Art zu sein und zu handeln empfinden 
könne, ist wohl kein Zweifel.”[*„Két ség te le nül van össze füg gés az em ber kéz írá sa és lel kü-
le te, il let ve jel le me kö zött, s hogy a kéz írás ból leg alább sej té sünk le het ar ról, mi lyen mó don 
él, és ho gyan cse lek szik.”*] Köl tők a pri o ri hisz nek a gra pho lo giá ban. B a r t ó k La jos ír ta 
Te le ki Sán dor hoz: „…hosszan ol va sok Ar cod s ke zed vo ná si ban …Mért kül död ké ped, 
hogy ha írsz ne kem? ….Kép, írás, ez vagy az, Kü lön s ma gá ban is tel jes hí ven Mu tat ja 
lé nyed egész ara nyát. Mely tisz ta, tűz pró bás, s vi dám zenéjü… Ar cod mosolyg s 
mosolyganak be tű id” stb. (Le vél Koltóra). Aki nek sze me van hoz zá, mond ja S p e n g l e r 
(i. m. II. 184.) – tud ol vas ni a so rok kö zött és az írás ból meg is me ri az em bert. Ha tá ro zot tan 
van nak irástipusok: „gyer me kes”, „öre ges”, „pa rasz tos”, „női”, irás stb. Az írás for mák és 
for ma vál to zá sok pszichologiája még meg írás ra vár (S p e n g l e r i. m. II. 180). In tu i tív 
meg ér zés sel rög tön lát juk, a kü lönb sé get, ami két, egy más tól tá vol ál ló ma gyar irónak – pl. 
Z r í n y inek és A d y End ré nek a kezeirását el vá laszt ja egy más tól. Ha ma gunk elé tesszük 
a Syrena ere de ti kéz ira tá nak egyik lap ját (N é g y e s y Zrínyi-ki adá sa, 1914. 133): le he tet-
len meg nem lát nunk az egész lap nak vi lá gos át te kint he tő sé gét, szin te kő nyo mat sze rű en 
egy ön te tű tük rét, a vo nal ve ze tés kalligrafiáját, a tö ké le te sen met szett be tűk „klasszi kus” 
alap vá zán a ba rokk ci kor nyá kat, a kez dő be tűk és a g, y, f ka nya rí tá sa it, a szép ség tö rek vés 
ál lan dó sá gát. Az írás in kább az ud va ri, tu dós em ber gon dos sá gá ra, mint a kard for ga tó kéz 
da ra bos sá gá ra vall. Ál lít suk Z r í n y i kéz írá sa mel lé kont rasz tul A d ynak egyik vers-kéz-
ira tát (facsimilijét köz li R é v é s z Béla, Ady End re éle té ről 1922: 57). Ku sza, szin te 
vizszintes vo na lak ba ros ka dó írás. Ne he zen ol vas ha tó. Zrí nyi me re de ken szö kő, he gyes 
be tűi: itt szét foly nak. Az u és n be tű ket egy for ma, la pos, hul lám vo na lak jel zik. A z és az r 
gyak ran egy for ma. Pon gyo la ság öm lik el az egész la pon: hiányzanak az éke ze tek („kekebb”, 
„ro zsa szi nü”), az i-ről a pont. El si e tett el na gyolt vo ná sok. Kalligrafia he lyett az írás má sod-
ren dű sé ge, a for mák el ha nya go lá sa. Egy de ka dens, fá radt, ide ges mo dern lé lek tü kör ké pe 
ez az írás mo dor.

Ön tu da tos esz köz zé vá lik az írás, ha rep ro du kál ják, utá noz zák jel lem zés cél já ból. Ilyen 
pél dá ul a gyer me kes irás rep ro duk ci ó ja, mint ko mi kum-fo ko zó esz köz („Vi gyá zó La ci”).

Az írás for ma le het kulturtörténeti do ku men tum. A pár isi és ma gyar or szá gi írás for mák 
egye zé se bi zo nyí tó adat ar ra néz ve, hogy a XI II. szá zad ban fran cia kul tu rá lis be fo lyás alatt 
ál lot tunk29. Két ség te len, hogy egé szen más lel ki kö zös ség ben áll egy nép az zal az írás sal, 
ame lyet a ma ga kulturája pro du kált, mint olyan nal, ame lyet ide gen im port ként el fo ga dott. 
A gö rö gök nél so ká ig a ke res ke de lem le né zett esz kö ze ma radt a foeni ciai írás.30 

Írás for ma és vi lág né zet azo no sí tá sá ra egye lő re még ke vés konk rét ka pasz ko dó áll ren-
del ke zé sünk re, de két ség te len, hogy itt is mé lyebb lel ki ség nek ki fe je ző dé se a for ma. K. 
K r u m b a c h e r nyi lat ko zik er ről a kér dés ről: „Man wird einmal den Versuch wagen 
dürfen, allein an der äusseren Form und den dekorativen Beigaben der Schriften, wie auch 
an der Beschaffenheit der Schreib und Beschreibstoffe, das Auf- und Niedersteigen und 
Ei genar ten der geistigen Bildung und der künstlerischen Strömungen der Zeiten und Völker 
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art of typography London, 1919.
34 N o v á k Jó zsef, Az ó-zsi dó be tű mint dí szí tő anyag (Gra fi kai Szem le 1914: 58). Hogy mi min dent le het 

be le érez ni a sti li zált be tű for mák ba, ar ra néz ve áll jon itt né hány mon dat eb ből a cikk ből: „Ha S. raj za it vé gig la poz-
zuk, va la me lyes ko mor, misz ti kus, ke le ti han gu lat ih le ti meg a né zőt. Ki ér zik be lő le a zsi dó ság év ez re des küz del-
me, el nyo ma tá sa és val lá si bi gott sá ga. Szin te meg hall ja raj ta a szem lé lő a zsi dó ság fa na tiz mus ba át csa pó val lá si 
ri kol tá sa it... De mind ezek da cá ra a mű vész a hé ber be tűk lár más sá gát fi nom sti li zá ló ké pes ség gel tom pí ta ni is 
tud ja.” V. ö. még M ó r a F.: Világ, 1926: 64. sz.

35 A Nemz. Múz. Graphica-gyűj te mé nyé ben sok XVI–XVIII. szá za di „ékesírás”-ra vo nat ko zó könyv van: 
Graph. 70., 215., 320., 410., stb.

36 V. ö. a kí nai írás ról: Bruno S c h i n d l e r Die Entwicklung der chinesischen Schrift aus ihren Grund ele men
ten Ostasiatische Zeitschr. 1915:451.; Bruno S c h i n d l e r Die äussere Gestaltung der chinesischen Schrift uo. 
1917: 62. és 1917: 213. (Felvinczi Takács Zol tán szi ves köz lé se.)

37 A ma gyar or szá gi kó de xek miniatürjeinek mű tör té ne ti vizs gá la tát G e r e v i c h Ti bor pen dí tet te meg: 
Mi nerva 1924: 106.

darzulegen.”31 [*„Egy kor meg kí sé rel het jük majd, hogy ko rok és né pek szel le mi ki ala ku lá-
sá nak és kul tu rá lis áram la ta i nak föl emel ke dé sét, ha nyat lá sát és sa já tos sá ga it egye dül az 
írá sok kül ső for má ján és dí szí tő tol da lé ka in, to váb bá az írás esz kö zé nek és kö ze gé nek adott
sá gán mu tas suk be.”*] Ab ban a kor ban, ami kor a nem zet ki mű ve lé se, pal lé ro zá sa, csi no so-
dá sa a jel szó: kor sze rű B a t s á n y i Já nos óha ja, hogy „a ma gyar író kat… az ed dig szo kás-
ban volt hi bás és ízet len nyom ta tás nak szemetsértő motskaitól ho va ha ma rább meg tisz to gat-
va szebb és tisz tes sé ge sebb ru há ba öl töz tes sük”32.

2. Ha egye bet nem, egy-egy kor nak ural ko dó írás-stilusa min den eset re tük rö zi a kor íz lé
sét és a be tű tí pus ok nak – mű vé szi leg tu da tos vagy ön tu dat lan – meg vál to zá sa vissza utal a 
vál to zó kor szel lem re.33 Egy-egy kor szak írás for mái pár hu za mo sak a kor szak egyéb mű vé szi 
tö rek vé se i vel. De egy ko ron be lül is külömbséget visz pl. a nyom ta tás ba a szö veg tar tal ma 
és a nyom ta tó ten den ci á ja. A ra ci o ná lis cél, a pusz ta gon do lat köz lés – tu do má nyos köny-
vek nél – nem ve szi igény be a za va ró esz té ti ku mot: a be tű itt csak esz köz, nem ön cél. Le he-
tő leg szür ke és sab lo nos, föl tű nést nem kel tő „ru há ban” áll előt tünk az ér te lem hez szó ló 
tar ta lom. Más kép áll a do log a szép iro dal mi, a bib li o fil mun kák nál. Itt a nyom ta tás ma ga is 
részt kér a tet szés ből: ön cé lú mű vé szet té lesz.

Be szél he tünk írás mű vé szet ről, nyom ta tás mű vé szet ről, amint azt Paul R e n n e r ki fej ti 
nép sze rű köny vé ben: Typographie als Kunst (München 1922). A könyv, mint ipar mű vé sze-
ti tárgy ma ga is or na men tum. A be tű for mák el ső ran gú de ko ra tív mo tí vu mok.34  Az írás mű-
vé szet, kalligrafia35 iga zi ha zá ja azon ban nem Eu ró pa, ahon nan Renner a pél dá it ve szi, 
ha nem Kí na. Kí ná ban az írás egyút tal raj zo ló mű vé szet is. Sok fé le írás-stí lus, írás-di a lek-
tus(!) ala kult ki a kí na i ak nál. Az írás for mák szép sé ge lé nye ges ele me a szö veg ha tá sá nak. 
Az író egyszemélyben raj zo ló mű vész is: egy lí rai köl te mény pél dá ul csak ak kor éri el cél-
ját, ha kalligrafiai szem pont ból is tö ké le tes, ha írás for mái a sab lon ke re te in be lül egyé ni ek 
szé pek és han gu lat kel tők.36 

A szép ér zék könnyen re a gál a be tű for mák ra. De sok szor a szép nem más, mint a meg szo kott: 
a ma gyar nem tart ja tet sze tős nek a di ak ri ti kus je lek kel el lá tott be tű ket, amik el len pl. a fran ci ák 
(ç), cse hek (č) nem til ta koz nak (v. ö. er ről még alább, a he lyes írás ról szó ló részt).

S p e n g l e r egye ne sen azt mond ja ki, hogy a mű vé szet tör té ne tek a primitiv ko rok raj-
zát az írás tör té net tel ve zes sék be (i. m. II. 182). Kó de xe i nek lap ja i nak architekturáját, írá sá-
nak esz té ti kai sa já t sá ga it még nem vizs gál ta meg mű vé szet tör té nész.37 Pe dig bi zo nyá ra sok 
gotikus szép ség tö rek vés szunnyad a ma gyar le gen dák mű vé szi fog la la ta i ban. Egy ilyen 
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40 Die Gesetze der Schriftgeschichte Wien 1919: 185.
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moz za nat ra rá mu tat ha tunk. Az Érsekujváricodex má so lói a so rok vé gét fö lös be tűk kel töl-
tik meg, vagy ket tő zik a más sal hang zó kat, hogy be tel jen a sor: szép ér zék ük előbb re va ló nak 
tar tot ta a kó dex lap tük ré nek egyöntetü föl épí té sét az ap ró ér tel mi zök ke nők nél.38 

3. Az írás for mák hoz olyan né pek nél, ame lyek nek kü lön írá suk van, a na ci o na liz mus 
ér zé se fű ző dik. A kí na i ak nem fo gad ják el az eu ró pai be tű ket. A né me tek ra gasz kod nak az 
ú. n. gót írás hoz, amely a karoling ro mán-stí lus ke rek for má it a XI II. szá zad ban föl vál tot ta, 
pe dig a fracturának sem mi na ci o ná lis ere de te nincs. Victor H u g o  nagy lel ke se dés sel ír ja, 
hogy Né met or szág – sze rin te – kü lön nem ze ti írást te rem tett ma gá nak: „Il lui faut une 
écriture à elle; Ulfilas la lui fabrique [?], et la calligraphie gothique fera désormais pendant 
à la calligraphie arabe. La majuscule d’un mis sel lutte de fantaisie avec une signature de 
calife”39. [*„Sa ját írás kell ne ki [ti. a né met ség nek]; Ulfilas, Moesia püs pö ke, meg is al kot-
ja azt, és a gót kal lig rá fia at tól kezd ve az arab kal lig rá fia meg fe le lő je lesz. Egy mi se könyv 
maiusculája kép ze lő e rő te kin te té ben ver seng egy ka li fa alá írá sá val.”#*] Min den nép ra gasz-
ko dik nem ze ti írá sá hoz: is me re tes az a küz de lem ami az utób bi fél szá zad alatt a gót és la tin 
be tűk kö rül folyt Né me tor szág ban. Ér de kes szel lem tör té ne ti meg ál la pí tá sa M. M i e s e snek, 
hogy a ka to li kus, Ró ma fe lé te kin tő né met ség na gyobb haj la mot mu tat a la tin írás be fo ga-
dá sá ra.40 A harc egyéb ként már D ü r e r ko rá ban meg in dult, aki a gó ti kus fractura mel lett 
fog lalt ál lást. Is me re tes, hogy L e i b  n i z, W. von H u m b o l d t, J. G r i m m  az antiqua 
hí vei vol tak.41 A né met tu do mány ma már túlnyomólag ak cep tál ta a la tin for ma nyel vet, de 
a szép iro da lom, az uj ság írás szin te ki zá ró lag ger mán ma radt. Bi zo nyos ar cha i kus-kon zer va-
tív, elő ke lő, sőt né ha sacralis han gu lat ta pad a gót be tűk höz. Az an gol la pok ban a Court, 
Society and Personal föl írá sú ro va tok, ná lunk ün ne pé lye sebb al kal mak typographiája – pl. a 
Nem ze ti Uj ság 1923. ka rá cso nyi szá má ban a Jé zus Sze me c. köl te mény sze dé se – er re val-
la nak. S z e  m e  r e Pál fo lyó ira ta i ban (Élet és Li te ra tú ra, Muzárion) a be tűk min den fé le 
vál to za tai kö zött gótbetűs szö ve get is ta lá lunk: nyil ván bi zarr ha tás ke re sés cél já ból. G á r -
d o  n y i  Gé za az Is ten rab jaicí mű re gé nyé ben (19202, 259. l.) kor jel lem zé sül gót be tűk kel 
sze de ti „egy ré gi tör té nel mi irat” kez dő so ra it:

Utshud deacnac emleechusetusch yraacha Arpad 
feyedelumnec czaladyarol, mel yrascocat as utolsco 
poghan fupap chunivesc ladajaban talaltanac es 
megeegetthenec es chund fydceteleemel…

Ilyen ar cha i zá ló ten den cia ve zet het te a couleur locale iránt rendkivül fo gé kony A r a n y 
Já nost, mi kor a Bu da ha lá la éne ke i nek cí mét gót be tűk kel sze det te: Buda király megosztja 
öcscsével az uralkodást.

Ide gen nem ze ti írás, pl. gö rög be tűs szó antiqua szö veg ben: úgy hat, mint a stí lus ból ki rí-
vó szó. Köl tők nem igen él het nek ilyen esz kö zök kel, a tar ta lom nem is nyujt al kal mat hoz-
zá, tu do má nyos mű vek ben pe dig nem ér zel mi fak tor az ide gen be tű, ha nem ér tel mi szük sé-
ges ség. Ki vé telt al kot a la tin be tűk al kal ma zá sa gó ti kus szö veg ben: igen ke re sett ha tás esz-
kö ze a né met írók nak, nem ugyan a be tű for mák, ha nem az idegennyelvű szö veg ked vé ért. 
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Fran cia szö veg gya ko ri a né met szép iro da lom ban.42 Ime egy rész let az eu ró pai kul tú rá jú 
Thomas M a n n legujabb re gé nyé ből: „Oh ich spreche deutsch, auch auf franzöfijch. C’est une 
sorte d’étude artistique… Wie ist es nun…”43  [*„– Ó, én  fran cia nyel ven is né me tül be szé-
lek. C’est une sorte d’étude artistique … Nos, hogy ál lunk…?”#*]

Az írás na ci o na liz mus mel lett – a mes ter sé ges vi lág nyel vek analogiájára – koz mo po li ta 
tö rek vé sek is van nak az írás te rén. A szim bo li kus ideographia, pasigraphia esz mé jét 
L e i b n i z ve tet te föl.44 A pasigraphia hivei a XVIII. szá zad vé gén egy uni ver zá lis vi lág
írást akar tak lé te sí te ni, amely a szá mok és hang je gyek in ter na ci o ná lis rend sze ré ből ki in dul-
va min den em be ri nyelv re al kal maz ha tó és min den nyelv te rü le ten egy for mán ért he tő 
le gyen45. A koz mo po li ta ra ci o na liz mus ra jel lem ző ez a tö rek vés. H. B l a n c pél dá ul ze nei 
hang je gyek kel akart min den han got és hang cso por tot áb rá zol ni.46 Egy J. von M. kez dő be tűs 
né met ka to na tiszt a pasigraphia föl ta lá ló já nak és az em be ri ség jóltevőjének hir det te ma gát, 
komp li kált ideogramokkal akar ta he lyet te sí te ni a betüket.47 Ta nít vá nyai is akad tak Fr. J. 
N i e t h a m m e r48 és P e t r i k József49 sze mé lyé ben. J ó  k a i is hit te, hogy a jö vő szá zad 
vív má nyai kö zött ott lesz a vi lág írás.50

Az írás for mai ele me i hez val lá sos kép ze tek is fű ződ het nek. Az írás le het val lá si kincs. A 
hor vát katholikusok la tin be tűk kel ír ják ugya nazt a nyel vet, amit a szer bek a bi zán ci egy ház 
irásformáival kap csol nak össze. Ez az u. n. cyrill-írás egy val lá si-kul tu rá lis te rü let té ko vá-
csol ja össze az oláh Ro má ni át a szláv Oro szor szág gal. A babyloniai zsi dók, mandaeusok és 
manichaeusok va la mennyi en kelet-aramaeus nyel ven be szél tek, de min den val lás nak meg-
volt a ma ga kü lön írá sa. Az izlam val lás sze mi ta, mon gol, in do ger mán és né ger nyelv te rü-
le te ken el fo gad tat ta az arab írást51.

A val lás te hát bi zo nyos fo kig meg kö ti az írás for má kat: kon zer vál egy írás-rend szert. Pri-
mi tív fo kon a meg kö tés még erő sebb. A má gi kus irásnál ap ró vo nás hi ba meg szün te ti a 
va rázs la tot. A ta bu-em ber is a for mát fö lé be he lye zi a je len tés nek, nem ír, ha nem in kább 
gon do san má sol ja a je le ket.52

Egy oszt rák val lás tör té nész – Mathias M i e s e s – vas kos köny ve ket szen telt an nak 
bi zo nyí tá sá ra, hogy az írás for mák je len lé te és vál to zá sa szer ve sen össze függ a val lás 
vi szon tag sá ga i val. A könyv, amely 505 la pon tárgy al ja az ide vo nat ko zó anya got, nagy 
erudiciója és adat hal ma za mi att is meg ér de mel egy kis ki té rőt. Cí me: Die Gesetze der 
Schriftgeschichte, Konfession und Schrift im Leben der Völker, Ein Versuch (Wien 1919).

Mieses R i t s c h lnek ab ból a gon do la tá ból in dul ki, hogy az írás vál to zá sai nem vé let-
le nek, ha nem va la mi bel ső fej lő dés sel függ nek össze (Reinisches Mus. f. Philot. 24: 1.). Az 
írás nem nem ze ti, ha nem val lá si kincs – füzi to vább a gon do la tot Mieses (i. m. 9. l.). Az írás- 
szét kü lö nü lés okai a val lá si élet ben rej le nek. Uj val lás, uj szek ta, uj herezis: uj írást te remt 
ma gá nak. (Miesesnek ez a meg ál la pí tá sa nem vonatkozhatik a hu sza dik szá zad azon né pe-
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i re, ame lyek kulturájukat eman ci pál ták a val lá si uni for mi zá ló dás alól és csu pán vi lá gi-kul-
tu rá lis vagy ma te ri a lis ta-hasz nos sá gi cé lo kat kö vet nek).

A nyelv tu do mány szem pont já ból is igen ta nul sá go sak Miesesnek azok a fe je ze tei, ame-
lyek ben azt bi zo nyít ja, hogy a val lá si pro pa gan da és a val lá si ex pan zió egyut tal a ter jesz tő 
val lás kö zös ség irásformáinak el fo gad ta tá sát is je len ti. Az új val lás hoz csat la ko zó nép – 
te kin tet nél kül a nyel vi kü lön bö zés re – át ve szi és a ma ga nyel vé re al kal maz za az ide gen 
val lás ide gen írás for má it. A ter jesz ke dő mo ha me dán val lás rákényszeritette a ma ga irását a 
pahlavi-írást hasz ná ló, Zoroaster val lá sát kö ve tő per zsák ra. A ré gi per zsa írást és iro dal mat 
az a nép tö re dék őriz te meg a mai na pig, amely nem ve tet te alá ma gát a mo ha me dán-arab 
val lás nak és irásnak. A katholikus egy ház is bi zo nyos junktimot fej lesz tett ki a ró mai val lás 
és a „la tin” irás kö zött. Po gány val lá si kul tú rák és írás for mák me rül tek fe le dés be, ahol a 
ke resz tény ség – érin tet le nül hagy va min de nütt a nem ze ti nyel vet – te rü le tet hóditott. A ger-
mán nyelv te rü le tek po gány runa-írását csak nagy har cok árán tud ta ki ir ta ni a ke resz tény ség. 
A ma gyar paganizmus is kü lön írás sal ren del ke zett, amit az tán a ró mai val lás-pro pa gan da 
szoritott ki (M i e s e s  23.1.) A mo dern Orosz or szág nyugateurópai kul tú rá ja a val lás-de-
ter mi nál ta ci rill-írást nem tud ta le győz ni. Ja pán is át vet te a fe hér faj ci vi li zá ci ó ját, de ősi 
írá sát nem ad ta föl. Kí nai fal vé di a töb bi ázsi ai né pek írá sát is és az au toch ton írás rend szer 
ki ir tá sa egy ér tel mű vol na a val lás há bo ru val.53 An nak bi zo nyí tá sá ra, hogy a val lás át vé tel 
egy szer smind írás át vé telt is von ma ga után, M i e s e s két ma gyar or szá gi pél dát is föl hoz 
(i. m. 103–104. l.): katholikus tar tal mú, tö rök nyel vű köny vek je len tek meg ná lunk la tin 
be tűk kel; ez zel szem ben pe dig ott áll a ti zen nyol ca dik szá za di ru té nek ese te, akik meg ma-
gya ro sod tak, de ma gyar nyel ven is val lá suk be tű it, a cirill-irást hasz nál ták… A mo dern 
jiddisch-nyelvű iro da lom is hé ber írás sal je le nik meg.

Kü lön fe je ze tet szen tel M i e s e s (i. m. 170. l.) an nak bi zo nyí tá sá ra, hogy a kul tur po li-
ti ka szem pont já ból sem kö zöm bös az írás mi lyen sé ge. A mo dern ál lam szer ve zet ben az írás-
meg osz lás egy ség bon tó té nye ző ként hat: a bé csi po li ti ka meg is kí sé rel te a ru tén írás 
latinizálását, de ku dar cot val lott.54 Ha son ló ku darc ra ve ze tett II. Jó zsef nek cent ra li zá ló 
tö rek vé se, amellyel a hé ber irást akar ta ki kü szö böl ni or szá ga i ban.

A németországi betű-harcban is vallási problémát fedez föl M i e s e s (214. l.). A XV. 
szá zad ban a ró mai Egy ház vissza ál lí tot ta a ka to li ciz mus fény ko rá ban hasz ná la tos ka ro ling-
cluny-i „antiqua” betüket. A gó ti kus írás a lu the ra niz mus val lá si kin cse ma radt. Ami a né met 
ka to li ku sok gót-be tűs írá sát il le ti, M i e s e s eb ben a né met or szá gi ka tho li ciz mus nak cent-
ri fu gá lis té nye ző jét lát ja és rá mu tat a katholikus né met ség sze pa ra tis ta vel le i tá sa i ra.

Ta nul má nyunk ke re te it szét fe szí te né, ha vé gig kö vet ve M i e s e s anyag hal ma za tát, rész-
le tes be szá mo lót akar nánk ad ni köny vé nek min den té te lé ről. A lé nyeg a mon dot tak ból is 
ki tű nik: irástörténet és szel lem tör té net pár hu za mos je len sé gek, az irás függ vé nye a szel le mi, 
val lá si, po li ti kai élet nek.

4. R e n n e r (i. m. 27., 39–50 l.) stí lus kri ti kai szem pont ból ta nul sá gos át te kin té sét ad ja 
az írás for mák vál to zá sa i nak, amit né hány ész re vé tel lel meg told ha tunk. A kö zép ko ri írás mű-
vé szet egyé ni stí lu sát és in ven ci ó it meg sem mi sí tet te a könyv nyom ta tás, a be tűk in duszt ri a-
li zá ló dá sa, a szö veg sok szo ro sí tó gyár ipar. A nyom ta tás sal szem ben va ló ide gen ke dés nek 
bi zo nyá ra esz té ti kai okai is vol tak.55 (Dísz ok le ve le ket ma is kalligrafiával, vagy kő be nyo-
mott írás sal ál lí ta nak elő a sab lo nos nyom ta tás he lyett.) A kö zép ko ri initiale, a be tűk szinezése, 
a quadrata, rustica, cursiv-írás kü lö nös sé gei, ma már csak bib li o fil mű vek ben for dul nak elő. 
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56 Kí sér le tek iga zol ják, hogy a fraktur-betűk ne he zeb ben, las sab ban és bi zony ta la nab bul fog ha tók föl, mint az 
antiqua (v. ö. M e u m a n n i. m. III. 603–613. l.)

57 A go ti ka „ro man ti kus” jel le gé re vo nat ko zó lag v. ö. W o r r i n g e r Formprobleme der Gotik, München 
1911: 36.

58 V. ö. G o e t h e Von deutscher Baukunst; W. W a e t z o l d t Deutsche Kunsthistoriker Lpz. 1921. 139.
59 Az an gol „gothic” szó nak ma is egyik je len té se: bar bár.
60 W. W e i s b a c h Barock als Stilphänomen. Deutsche Vierteljahresschrift 1923, 228. l.
61 Köz li őket Gyu lai ki adá sa.
62 V. ö. Pl. Gra fi kai Szem le 1911: 160; 1912: 282; 1913: 223; 1914: 162.
63 V. ö. N y í r e ő István, M. Bibliofil Szemle 1924: 240.
64 V. ö. A köv. mun kák tipografiáját: Gerhart Hauptman, Der Ketzer von Soana, 1918.; Thomas Mann, Der Tod 

in Venedig, 1918; Arthur Schnitzler, Casanovas Heimfahrt, 1919.
65 V. ö. K a s s á k La jos, Uj köl tők köny ve 1917; R a i t h Tivadar, Ma gyar Irás 1923.

Az ős nyom tat vány ok még a gotikus for má kat utá noz zák. A ne he zeb ben föl fog ha tó56 és 
ro man ti kus57 gót be tűk nek, a gotikus ci rá dák ku sza ön ké nyes sé ge i nek,58 a „bar bár” írás-
nak59 he lyé be a ró mai be tűk klasszi kus egy sze rű sé gét ál lít ja a renaissance. A klasszi kus 
íz lés még a XVII. szá zad ban is „ba rokk”-nak érez te a gotika for ma gaz dag sá gát.60

Az új nyom ta tott be tűk kel egyi de jű leg azon ban meg szű nik a be tű ve tés egyé ni mun ká ja is: a 
gé pi es praecisio, a sza bá lyos íz lés, az ipa ri uni for mi zá ló dás sok ré gi szép sé get el ho má lyo sít. A 
fran cia for ra da lom és az em pi re a Didot-féle betűtipust ho no sít ja meg: nagy, ke rek, szé les, vi lá-
go san lát ha tó be tűk, ame lyek a füg gő le ges vo na la kat vas ta gon hang sú lyoz zák, a víz szin te se ket 
vé ko nyít ják, hi deg for má ik kal ra ci o ná lis íz lés ről té ve bi zony sá got.

Iro dal munk ban az új be tű for mák esz té ti kai szük ség le tét a he lyes írás re form tö rek vé sei is 
táp lál ják. A ket tős je gyü be tűk he lyé be uj, egy sze rű és tet sze tős for má kat ta lál ni: ez a gon-
do lat V ö  r ö s  m a r  t yt is fog lal koz tat ta (Gyulai-kiad. VI:292.). Meg em lé ke zik Vö rös mar-
ty a be tű-re form sür ge tő i ről: G y a r m a t h i Sá mu el ról, aki Okos kod va ta ní tó ma gyar 
nyelv mes teré ben a ket tős be tűk he lyett „dölt for má kat ké szí tett; de ezek nem csak írás tar kí-
tók, ha nem ne héz ira tú ak is vol tak.” S i m o n Antal (Igaz Mes ter 1808) egyes be tűi „dísz-
te le nek valának s nehezíték az ol va sást.” Új be tűk ki ta lá lá sán fá ra do zik még: V á l y i, 
T ó t h Farkas, Nagy-Geresdi K i s s Sándor (1813) M á r t o n József (1823), B o l y a i 
Far kas (1830) és S z i l á g y i Já nos (Tu do má nyos Gyüjt. 1834.). V ö r ö s  m a r  t y ma ga is 
ja vas lat ba ho zott és az Aka dé mia elé ter jesz tett a cs, gy, ly, ny, stb. he lyett uj, egy sze rű be tű-
for má kat, amik csu pán egy vé kony vo nal ká val tér nek el a c, g, l, n, stb. nyomtatottformáitól 
(N           ). A szo kat lan és ne he zen ol vas ha tó be tűk nem men tek át a köz hasz ná lat ba.61

A mo dern kor ban igen ele ven a te vé keny ség a be tű for mák ke re sé se te rén. A ma gyar 
nyom dá szok ipar mű vé sze ti szak lap jai ál lan dó an sür ge tik a stí lus ha la dást, a ré gi for mák 
mo der ni zá lá sát, a ha mar el avu ló uj for má nak ujabb iránnyal va ló pót lá sát: az esz té ti kai 
szük ség let ne vé ben.62 A hol lan dus könyv mű vé szek leg ujab ban uj be tű tí pust met szet tek 
„Erasmus mediaval” né ven.63 A ber li ni Fischer-Verlag egy szép iro dal mi so ro za tot ad ki, 
amely a ha gyo má nyos gót be tűk nyug ta lan for mái he lyett a koz mo po li ta, la tin be tűk nyu-
godt, impassibilis nyom ta tá si tük rét mu tat ja: az ap ró fran ci ás be tűk nek ez a föltűnésnélküli, 
mo no ton föl so ra koz ta tá sa jól il lik a ki adó ál tal pro pa gált „eu ró pai” írók szen ve dély te len, 
ob jek tív elő adá si mo do rá hoz, epi kus egy for ma sá gá hoz, fö lé nyes in tel li gen ci á já hoz.64 
Stefan G e o r g e arisz tok ra ti kus vi lág né zet ét és a ver se i nek „l’art pour l’art” bi zarr sá gát 
akar ja do ku men tál ni az zal, hogy uj, szin te ol vas ha tat lan betütipust hasz nál a profánok tá vol-
tar tá sá ra (v. ö. Magyar Nyelv 1920: 108). Ná lunk a Nyu gat sza kí tott a köz hasz ná la tu 
betükkel és az antiquánál nyug ta la nabb ha tá sú, uj be tű tí pu sa it az óta egész szép iro dal munk 
al kal maz za, mint egy a leg ap róbb for mák ban is je lez ve a for ra dal mi sá got. Az exp resszi o nis-
ták a typographia te rén is a for ma anar chi á ját hoz ták be. Nagy, pla kát sze rű be tű ik65 szin te 
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# kÁrux (s nem kÁrnx, mint a szövegben): hírnök.

or dít ják a „kozmos” ki fe je zés re szánt mon da ni va ló i kat: ez a be tű for ma szel le mi ro ko na a 
kommun alatt ké szült pla kát ja ik nak, ami ken – Laokoon nyu gal mát és Lessing klasszi kus 
tör vé nyét meg csú fol va – tá tott száj jal re kedt re ri kolt ja ma gát a Vö rös Em ber. Né met kol lé-
gá ik – a Sturm, az Aktion – ter mé sze te sen sza kí tot tak a gó ti kus be tűk kel…

A pla ká tok tipografiája ha tár ta lan le he tő sé gét nyujt ja a ha tás ke re sés nek. Itt már az öncélu 
„pla kát mű vé szet” te ré re ju tot tunk, ahol a mo dern élet ame ri ka niz mu sa dik tál ja az öt le tet. A 
pla kát az egy sze rü nyom ta tott be tűk óta – a hi va ta los hir det mé nyek még ma is ilyen sze rény 
for mák ban je len nek meg – a szí nes, meg raj zolt, világitó sőt moz gó be tű kig: nagy utat tett 
meg, je lez ve az élet rit mu sá nak foly ton gyor su ló ide ges sé gét. Va la mi kor az élő szó je len tet-
te a köz éle ti pub li ci tást. A ho mé ro szi kÁrnx-ök# har sány han gon hir det ték ki a tud ni va ló kat, 
amint még ma is fa lu he lyen az írást az élő szó he lyet te sí ti. A mo dern vi lág vá ros né ma op ti kai 
je lek kel be szél. De ezek a szem nek szó ló je lek akusz ti kai kép ze te ket kel te nek, a szín ri kít, 
az ököl nyi be tű ri kolt, a pla kát or dít és az uj sá gok kö vér so rai föl lár máz zák a vá ros t…

Raffinált, mo dern kulturánkban ter mé sze te sen ar cha i zá ló tö rek vé se ket is ta lá lunk a be tű-
tí pus ok te rén. Bib li o fil ki ad vány ok je len tek meg (K n e r), amik a XVI. szá za di könyv tü kör 
hi deg me rev sé gét utá noz zák.

5. Van nak írás-ala kok, amik nem egyes han go kat, ha nem egész sza va kat je löl nek az 
eu ró pai nyel vek ben. Ilye nek az asztrologiában a boly gók je lei: O

+  stb., amik hez a kö zép kor-
ban misz ti kus han gu lat ta padt. A mathematikában a plus, minus, egyen lő ség, gyök vo nás, 
vég te len, stb. je lei, a ké mia kép le tei: tu dós esz kö zök, amik kel a szép iro da lom nem él, mert 
ki zá ró la go san az ér te lem hez szól nak, csu pán ka u zá lis kap cso la to kat fe jez nek ki szem lé le ti 
tar ta lom nél kül. Csak az exp resszi o nis ta lí ra hasz nál ja tu da tos disszonencia-keltés cél já ból 
az ilyen ala ko kat, ta lán a mo dern élet in tel lek tu a liz mu sát akar va ki fe jez ni, hasz ta lan és 
ko mi kus erölködéssel:

Egy má sik foly ton a 2x2=4-et ku ko ré kol ta
(Ma III:101.)

(vér–lugkő és gyomorgörcs H2O-ja)
(B a r t a Sándor Vörös Zászló

1919., 10. 1.)

A ró mai és arabs-szá mok, amik né hány vo nás sal egész sza va kat szim bo li zál nak, spe ci fi-
kus szinezettel bír nak. Lí rai köl te mény (ki vé ve a sza tí rát és a tan köl te mény vál to za ta it) nem 
bír ja el a szám je gyek abszt rakt tö mör sé gét, de be tűk re szét szed ve a szám be le si mul a töb bi 
szó kö zé: „3 al ma meg egy ½”       „Há rom al ma meg egy fél”. Nyil ván va ló, hogy az el ső 
eset ben nem a szám fo ga lom je len lé te, ha nem csu pán tu dós-ízű szim bo li kus áb rá zo lá sa 
za var ja meg a lí ra i sá got. De van han gu la ti kü lönb ség a ró mai és arabs szá mo kon be lül is. A 
ró mai szám a hi deg klasszi kus íz lés me rev for má it mu tat ja, az arabs szám haj lé ko nyabb, 
nyug ta la nabb, de szintétikusabb, mert rö vi deb ben fe je zi ki ma gát: MDCCCLXXXVI-
II=1888. Klasszi kus íz lé sű ko rok az ipar mű vé szet tár gya in is (órá kon, köny vek cím lap ja in) 
a ró mai szá mo kat ked ve lik. Ma az arabs szám ural ko dik, csak ar cha i zá ló föl ira tok nál és tör-
té nel mi ne vek nél al kal maz zák a ró mai je gye ket (XIV. La jos       14. La jos.)

A be tű írás he lyet te sí té se rö vi dí tett je lek kel: ra ci o ná lis és in duszt ri á lis lé lek re vall. Az an gol 
nép mer kan til szel le me meg tű ri, hogy hír lap ok ban az „etcaetera” je le ál lan dó an sze re pel jen 
(&). A né met ke res ke de le mi élet ben el fo ga dott for mu la az „und” je lö lé se: Cohn & Comp.

6. A be tűk meg vá lasz tá sán kí vül sok egyéb nyom da tech ni kai esz köz áll az író ren del ke-
zé sé re. Ilyen pél dá ul a so rok disz po zí ci ó ja, – bel jebb sze dett so rok, két ha sá bos cí mek, stb. 
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66 V. ö. H o r v á t h János, A pró za rit mu sa, Uj Nem ze dék 1921. jan. 1.
67 V. ö. Z o l n a i Gyula, Nyelv em lé ke ink 1896: 224. és 198.
68 V. ö. Ph. M a r t i n o n, Les strophes Paris 1912: 429.

– ami a mo dern uj ság tech ni ká ban nagy sze re pet ját szik és sok szor a leg si lá nyabb mon da ni-
va ló el ol va sá sá ra rákényszeriti a kö zön sé get.

Ma ga az a tény, hogy uj sort kez dünk, szem lél te tő és han gu lat kel tő esz kö ze az új tar tal mi 
egy ség nek. A be kez dé sek nagy sá gát a mon da ni va ló mi lyen sé ge és ten den ci á ja is meg szab-
ja. Tu do má nyos mű vek el bír ják a több lap ra ter je dő be kez dé sek hosszú lé lek ze tű egy sé ge it: 
a tar ta lom ki fej té se na gyobb ta go lást igé nyel és az ol va só nem szo rul pi he nő re. Szép iro dal-
mi mű ol va só ja könnyen vissza ri ad a hosszú be kez dés től, ami na gyobb fi gyel mi kon cent rá-
ci ót kö ve tel tő le. A fölszines ol va só előtt a hosszú be kez dés elő re jel zi az unal mas le írást, 
fá rasz tó el mél ke dést, bo nyo lult jel lem raj zot. A gyors egy más után ban kö vet ke ző be kez dé sek 
ele ven sé get ad nak a stí lus nak. Az egy so ros pár be szé dek te szik a mu lat ta tó re gé nyek ge rin-
cét: a töb bi csak tol da lék. Hosszabb be kez dés után egy rö vid, az tán megint vál ta ko zó hul-
lám zás ban a be kez dé sek hosszú sá gai: az ilyen rit mi kát el ső sor ban a szem ér zé ke li.

A vers sor ok kér dé se is ide tar to zik. A vers sor nem csak akusz ti ka i lag, ha nem op ti ka i lag is 
egy sé get al kot. A rit mus, rím, szórend, szó-vá lo ga tás és sor-ta go lás te szi vers sé a ver set. 
Rit mus, nu me rus, van a pró zá ban is,66 rím szin tén elő for dul (ma ká ma), köl tői sza vak és 
mű vé szi in ver zi ók a lí rai pró zá nak is lé nye gét al kot ják (bib lia, pró zai köl te mé nyek), – de a 
so rok ra va ló ta go lás a vers nek ki zá ró la gos mo no pó li u ma. A vers sor op ti kai kü lön ál lá sa jel-
zi a hang-rit mus egy sé gét, amit az emjambement kont raszt ja még job ban ki élez. Ha pró zai 
tipografiával kö zöl jük a ver set, könnyen le fosz lik ró la a vers-jel leg, a rí mek hát tér be hal kul-
nak, mert nem fi gyel mez tet rá juk a sor vég és az egész köl te mény a nu me ri kus pró zá hoz 
ha so nul. Kó de xe ink nem is me rik a mai verstipografiát. A Má tyás ki rály ha lá lá ra va ló 
em lék dal csak a stró fá kat kez di uj sor ban és nagy be tűk kel. A Szent Ber nát him nu sza még a 
stró fá kat sem tör de li uj so rok ba, de min den ne gye dik sort pi ros sal dí szí tett nagy be tű vel 
kezd.67 Pró zá ba át ír va Pe tő fi he xa me te re it, ki fog el ső hal lás ra ver set sej te ni a sza vak 
mö gött: „Meg hal tál-e? vagy a ke ze det görcs bánt ja, imá dott Jan kóm, vagy feledéd vég kép, 
hogy lé te zem én is? Vagy mi az ör dög lelt?… hired nem hall ja az em ber” (Le vél Arany 
Já nos hoz)? Vagy a Já nos vi téz-ben (VI. ének) ki hal la na ale xand ri nust, ha ilyen nyom ta tás-
ban kap ná: „Jancsinak sem szí ve nem vert se be seb ben e szók ra, sem nem lett halaványabb 
szín ben; a zsi vány ka pi tány fe nye ge té se i re meg nem ijedt han gon ily mó don felele” stb.?

A vers szak ma ga sabb egy sé ge a rit mus nak. Itt is nagy sze re pe van a lá tá si kép ze tek nek. 
Ha a Tol di nyolc so ros vers sza kát szét tör del jük két négy so ros stró fá ra, G y ö n  g y ö  s i és 
G v a d á n y i epi ká já nak kül ső ké pét és han gu la tát kap juk. P e t ő f i is még eh hez a ha gyo-
mány hoz ra gasz ko dott. A r a n y sza kit ve le, mert stró fá ját na gyobb te her bí rás ra épí ti, szé-
le sebb me der ben höm pöly ge ti a gaz dag lel ki cse lek ményt. A Bu da Ha lá la: megint vissza-
té rés a négy so ros stró fák hoz. Oka it en nek is le het ne ke res ni. Ta lán, mert ősibb nek érez te 
A r a n y ezt az egy sze rűbb szer ke ze tet. Strófátlanul nyom tat va megint más ha tás ra szá mít-
hat az ale xand rin.

Van nak igen komp li kált stró fák: M a r m o n t e l sze rint a stan za nem más, mint egy 
szim met ri ku san meg szer kesz tett köl tői kör mon dat68. Ez a meg ha tá ro zás tér be li fo gal mak kal 
de fi ni ál ja a stró fá kat. A klasszi kus stró fa szer ke ze tek a szem nek tipogra fizál nak, a fül nek 
sem mi kö ze eh hez a komp li kált sor-he lye zés hez:
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69 V. ö. V a p e r e a u, Dict. des litt. 1884: 789; P e i g n o t, Amusements philologiques 1842. 166. l.
70 V. ö. A. C a s s a g n e, La théorie de l’art pour l’art en France. Paris 1906. 434. l.
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C s o  k o  n a i va ló ság gal ro ko kó-já té kot űz a szem nek szó ló sor-ti pog rafi zá lás sal. Ime 
pl. Re mény hez c. vers sor ké pe egy vers szak ban:

a
b
a
b
a
b
a
b
c
b
c
b
a
b
a
b

Földiekkel játszó
Égi tünemény,

Istenségnek látszó
Csalfa vak Remény!

Kit teremt magának
A boldogtalan,

S mint védangyalának
Bókol untalan. –

Sima száddal mit kecsegtetsz?
Miért nevetsz felém?

Kétes kedvet mért csepegtetsz
Még most is belém?

Csak maradj magadnak;
Biztatóm valál;

Hittem szép szavadnak:
Még is megcsalál.

A köl te mény pusz ta hang zá sa nem ér zé kel te ti a so rok nak mes ter kélt el he lye zé sét: nyil-
ván az ol va só nak szán ta C s o k o n a i ezt a vonal-effectust. Tegyük meg az el len pró bát: ha 
egyvonalba he lyez zük sor kez dé se ket, a vers kül ső bá ja so kat ve szít ve le.

Az ef faj ta já ték ré gi klasszi kus ha gyo mány a köl té szet ben. Is me re te sek azok a fi gu rák, 
ami ket vers sor ok ból rak nak össze a köl tők: a gö rög S i m m i a s to jás-ala kú köl te mé nye, 
T h e o k  r i t o s Pán-sípja, P o r p h y r i u s ol tá ra, R a b e l a i s bo ros üveg je a Pantag ruel-
ben és a hír hedt P a n a r d-nak pohara…69 A mon da tok hosszu sá gá nak ará nya, a so rok, 
be kez dé sek vál ta ko zó hosszu sá gai: a fran cia esz té ti ká ban a Rhytme oculaire, írás-rit mus uj 
ter mi nu sát tet te szük sé ges sé, Théophile G a u t i e r jel lem zé sé vel kap cso lat ban.70 A sab lon-
tól el té rő ti pog ra fi ai disz po zí ci ók mes te re Stefan G e o r g e. Egyik ver sé ben a so ro kat ket-
té sza kít ja és a köz bül ső spatium tá mo gat ni akar ja a sza vak ban ki fe je zett tar tal mat:

Blüht am hange nicht die rebe?
Wars ein schein nicht der verklärte?
Wars es du nicht mein gefährte?
Den ich suche seit ich lebe!
[*Nemde a szőlő virágzik a domboldalon?
Nem látszat volt ez a megdicsőült?
Társam nem te voltál ez?
Akit keresek mióta élek!*]

(Rhein)
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71 V. ö. róluk a Ma gyar ság il luszt rá ci ós hu mo reszk jét: Ak ti vis ta köl té szet, 1922. máj. 28. sz. 
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Paul S o u d a y a leg ujabb „ku bis ta” lí ri ku sok ról szól va ki eme li ti pog rá fi á juk bi zar sá gait 
(Le Temps 1922. okt. 12.). Az op ti kai rit must Arany Já nos is ked vel te, de nem ilyen mes-
ter kélt for má ban. A Fü le mi le éne ké nek crescendoját a so rok fo ko za tos rö vi dü lé se a szem-
nek is ér zé kel te ti. A Má tyás anyjában a las san höm pöly gő ale xand ri nust há rom rö vid sor ra 
tör de li A r a n y, az iz ga tott han gu lat, bal la dás cse lek mény ki fe je zé sé re, amit nem csak a fül, 
ha nem a szem is percipál:

„Ha mar a
Ma da rat!…
El kell ven ni tő le!”
Sza lad a
So ka ság
Nyom ba, hogy le lő je.

A rö vid so rok han gu lat kel tő ten den ci á ja kö zön sé ges az imp resszi o nis ta lí rá ban (v. ö. pl. 
G o e t h e Wanderers Nachtlied; V e r l a i n e Chanson d’automne; P e t ő f i Est; T ó t h 
Ár pád Med dő órán).

A mo dern ma gyar köl té szet kü lö nös gon dot for dít a tipografia ha tá sok ra. Egy ilyen bi zarr 
„vers szak” B a b i t s-nál leg elő ször is a sze met frap pí roz za, sőt azt hi szem akusz ti ka i lag 
nem is rep ro du kál ha tó az ál ta la kel tett ha tás:

Se korlát Padlóig
se hídrács derékban
legörbülve letörpülve
mind mind
lenn útat magának kezével tapint
üres szemgolyójuk faruk meg feltolva
szanaszét tekint a zord égnek int.

(Vakok a hídon)

Ezt a va kok ról szó ló köl te ményt a va kok iga zán nem tud nák él vez ni… hi szen a leg jobb 
szem is ne he zen iga zo dik el lá tá si rit mi ká nak eb ben a szán dé ko san vak labirinthusában. 
En nek a szag ga tott tech ni ká nak az el len ke ző jét is meg ta lál juk B a  b i t s-nál: egy hosszú 
ver se zet strófátlanul, a he xa me ter nél is szé le sebb, ti zen ki lenc szó ta gu so rok kal: „S a szo bor 
mö gött lám pám be sü töm a sö tét lő né ma zu goly ba” (At lan tisz). Az exp resszi o niz mus sal 
ka cér ko dó, de egyéb ként pa pi ros-kul tu rá jú S z a b ó Lő rinc sza bad ver se i ben még hosszabb, 
há rom-hét sor ba szét te rü lő „sor”-t is ol va sunk:

A Föld szíve majd kicsattan; a gyilkos forróság
barna sebeket mart a homokba. Megállt az
élet és áll az idő. A kétségbeejtő döbbenésben 

robbanásig feszül a reszkető ideges csönd.
(Kalibán! 1923. 34. l.)

L e n d v a i István írja S z é p Ernőről (i. m. 146. l.) „… ré mül tem fu tot tam há rom 
mé ter hosszú vers so ra i nak szív dög lesz tő en unal mas és elő re meg fon tolt gyer me ki sely pí-
té se it.”

Az exp resszi o niz mus a so rok disz po zí ci ó ja te rén is anar chi át te rem tett. A so ro kat nem-
csak víz szin tes, ha nem füg gő le ges, fer de, sőt haj lí tott irány ban is nyom tat ták (Ma), úgy-
hogy mél tán ki ér de mel ték a köz de rült sé get71.
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72 V. ö. Dorchain, L’art des vers, é. n. 309. l. és G r a m m o n t, Le vers français. 1923: 352.
73 „For”, v. ö. Art poétique, éd. Moland: 415.
 # A ta nul mány el ső meg je le né se kor (Zolnai Bé la: A lát ha tó nyelv, Minerva-könyvtár III., Bp., 1926.) egy har-

ma dik fe je ze tet is tar tal ma zott, amely nek cí me „Írás kon ven ci ók” volt. Ez a fe je zet fi lo ló gi ai ala pos ság gal tárgy al-
ja a he lyes írás, az in ter punk ció és a rö vi dí té sek té ma kör ét, ame lye ket ter je del mi okok mi att saj nos nem áll 
mó dunk ban kö zöl ni. (A szerk.)

74 Vo s s l e r,  i. m. 184. V. ö. még B e h a g h e l, Gesch. d. d. Spr. 1916: 98.
75 V. ö. W. W o l s d o r f. Einfluss der Schrift auf die Aussprache des Neufranzösischen Bonn 1898: 15.
76 V. ö. S p e n g l e r i. m. II.: 181.

A vi zu á lis rit mus kö ré be tar to zik a sza vak hosszu sá gá nak meg vá lasz tá sa és vál ta ko zá sa 
is. Sok rö vid szó egy más után ja nem csak akusz ti ka i lag, ha nem a szem re is más ha tás sal van, 
mint pl. a hosszú sza vak hal mo zá sa. A ma gyar és finn nyelv hosszú 8–12 szó ta gos sza vai 
bi zo nyá ra nem nyuj ta nak kel le mes lát ványt az idegennyelvű szem lé lő re. V ö  r ö s m a r t y 
idéz ku ri ó zum ked vé ért olyan „in dus” sza va kat, amik nek hosszú sá ga be tölt egy nyom ta tott 
sort: nummatchekodtantamooongannunnonnash kummogkodonat toot tummooetitea
ongannun nonnash (Összes mun kái, Gyulai-kiad. VI: 193.). Nem va ló szí nű, hogy lí rai köl-
te mény ben az ef faj ta sza vak – ha csak u gyan lé tez nek – op ti kai vagy akusz ti kai tet szés re 
ta lál nak…

Itt em lít het jük az olyan rí met, amely az ugyan egy hang zás mel lett ugyan egy lá tá si kép-
nek sza bá lyos is mét lő dé se: a rime oculaire, a szem nek szó ló rím. A né met nyelv meg elég-
szik a tö ké le tes egy be hang zás sal, az írás egye zé sét nem kí ván ja. A ma gyar még a hang zás-
nál is en ged mé nye ket tesz (asszo nánc). Szi go ruak azon ban a fran cia rím tör vé nyek, ahol a 
szem is meg kí ván ja a ma ga har mó ni á ját. Azo nos hang zás mel lett maître nem rí mel het 
prêtre-rel. D u B e l l a y  a Deffence et illustration de la langue françoise cí mű mun ká já-
ban (1549, II. 7.) til ta ko zik is az ilyen ap ró lé kos ság el len. A szi go rú M a l h e r b e  azu tán 
is mét a vi zu á lis rí met kö ve te li: contenance és sentence rí mel te té se sér ti a sze mét (Com men-
taire sur Desportes). Victor H u g o „ar cha i zál ja” a he lyes írást, hogy meg ment se a szem nek 
szó ló rí met: „je vis autour de moi| … tels que je les voi.”72 Ha son ló írás-licentiát aján lott 
már R o n s a r d: az or vég ző dé sű sza vak hoz el fo gad ha tó rím nek ve szi a fort szót, a szem 
rí met za va ró t el ha gyá sá val73. 

4. Irás és nyelvfejlődés#

1. Az írás, fő leg pe dig a nyom ta tás, ál ta lá ban kon zer vál ja, meg kö ti a nyel vet. Ezt ná lunk 
már V ö r ö s m a r t y ki je len tet te (Gyulai-kiad. VI. 192.). A mo dern nyelv tu do mány is azon 
az ál lás pon ton van, hogy a hang vál to zás ok kal szem ben a mű velt nép ré teg ben res ta u rá ló 
ha tá sa van az írás nak.74 A fran cia nyelv ben a szó tag zá ró né ma más sal hang zó csak nem ki zá-
ró la gos sá tet te a nyílt ,e’ ej té sét (procés>procès). Ilyen kon zer vá ló sze re pe van az s be tű nek 
az est ige alak nál és az accent circonflexe-nek (arrêt): mind ket tő gát ló ja az è > é hang vál-
to zás nak75. Kér dés azon ban, hogy mit kon zer vál az írás. Ha egy di a lek tus ki ej té sét és sza-
va it őr zi meg: a di a lek tus ura lom ra jut hat a töb bi nyelv já rás ro vá sá ra. Az írás-kul tu ra tet te 
iro dal mi nyelv vé az Ile-de-France di a lek tu sát. Egy író te kin té lye és ha tá sa (L u t h e r, 
P á z m á n y) te rem tet te meg a né met és a ma gyar iro dal mi nyel vet. Kon zer vál hat az írás 
nyel ve ket is: a ro mán nyel vek az élő la tin nak foly ta tá sai, az írás holt nyel vet őr zött meg: a 
klasszi kus la tin ság iro dal mi nyel vét. Kí ná ban az írás va ló ság gal két nyelv el vá lasz tó ja. Az 
iro da lom nyel ve és az észa ki-kí nai mű velt köz nyelv: két kü lön nyelv.76

Az élő nyelv vel sti lisz ti kai szem pont ból is harc ban áll az írás be li ség. Vo s s l e r mu ta tott 
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77 Die Nationalsprachen als Stile, Jahrbuch der Philologie, 1925. 9–10.
78 Laxare > laisser, lais. (H a t z f e l d - D a r m e s t e t e r).
79 V. ö. S z i l y, Nyelvúj. Szót.
80 V. ö. R. H u m e r y, Essai de linguistique industrielle Mercure de France 1922 julius.

rá leg újab ban,77 hogy „iro dal mi”, ud va ri és köl tői nyelv ki ala ku lá sá hoz nem ok vet le nül 
szük sé ges az írás be li ség: így tör tént a né met mes ter dal nok ok, vagy Homeros ese té ben. Az 
írás közbenjötte gát ló ha tás sal van a nem ze ti nyel vek sza bad stí lus fej lő dé sé re: az írás té nye-
zői ősi pri mi tív ka rak te ré ből ki vet kőz te tik a nép nyel vet és gon dol ko zást.

Az írás kon zer vá ló és el ter jesz tő ere je vonatkozhatik egy cso port nyelv re is. A ma gyar 
nyelv újí tó írók stí lus di a da la nem az élő szó nak, ha nem a nyom ta tás nak kö szön he tő: a szem 
könnyeb ben el fo gad ta az új szót és a fül las san hoz zá szo kott a ki ej té sük höz. Itt te hát az írás 
egy ra ci o ná lis nyelv fej lesz tés nek lett a fegy ve re.

2. Az írás azon ban nem csak a vis inertiae és a te kin tély alap ján, ha nem ak tív mó don is 
be fo lyá sol hat ja a nyelv fej lő dést. A nyelv ta nu ló gyer mek haj lan dó a tör té nel mi írás ha tá sa 
alatt ,ad-ja’, ,aty-ja’ han ga la kot ej te ni ,aggya’, ,attya’ he lyett. A legs szót a mai fran ci á ban 
igen gyak ran leg-nek ej tik az írás nak ha tá sa alatt. A ki ej tés in ga do zá sát már L i t t r é kons-
ta tál ja: „legs (lè: le g ne se prononce pas, et il ne faut pas dire, comme quelquesuns, lègh)” 
(Dictionnaire III. 1874.) E a g-hang min den kép pen az írás kö vet kez té ben ke rült a szó ej té-
sé be. A legs ugya nis vissza megy a lais alak ra, ame lyet legs alak ban kezd tek ír ni, hogy a 
léguer (< legare) igé vel kap cso lat ba hoz zák. Az ere de ti lais-nek azon ban sem mi kö ze a la tin 
,legare’ igé hez, ha nem a ,laxare’-ből fej lő dött.78

Saj tó hi bák – a nyom ta tás te kin té lye foly tán – ál lan dó sul nak. Így ke let kez tek saj tó hi bá ból 
a fö veg és a nem tő köl tői sza vak, hi bás ol va sás ból a si rám és a ve ze kel.79

A be tűk nek ne ve van. Egy-pár be tű név köz hasz ná la tú vá lett és je len tés vál to zá son ment 
ke resz tül. Az al fá tól óme gá ig ki fe je zés – „kez det és vég” je len tés sel – a gö rög ábé cé-ből 
sar jadt. Az ,is me ret len’ fo gal má ra gyak ran hasz ná lunk be tű ne vet: ,x’, ,x-szer meg mond tam’, 
,ein x-beliebiger Mann’, ,x-su ga rak’, stb. Hogy mért épen az x-et vá laszt ják, az is az írás-
kul tu rá ban gyö ke re zik. Az x az abc utol só be tűi kö zé tar to zik és az al geb ra a be tű sor vé gé-
ről ve szi az is me ret len nek je lét (x, y, z), mi u tán a be tű sor ele je az is mert mennyi sé gek re van 
le fog lal va.

Irás jel ne vé ből is ke let kez he tik szé le sebb je len té sű szó: ,a nagy Kér dő jel’, ,punk tum!’.
Van az tán egy nagy te rü let, ahol kor lát lan le he tő sé ge nyí lik az írás út ján va ló nyelv bő vü-

lés re. A rö vi dí té sek be tű i ből sza vak ke let kez het nek, ami ket be tű sza vak nak ne vez he tünk. A 
nyelv in duszt ri a li zá ló dá sa hoz za ma gá val a rö vi dí tés di vat já nak el ha ra pó zá sát: az élet te len 
rö vi dí té sek azu tán szók ká ele ve ned nek. A pár isi argot ha bo zás nél kül rö vi dí ti a sza va kat: 
métropolitain, ezamen, professeur.80 Ezek azon ban a be szélt nyelv ből ke let kez het tek. A 
ma gyar ban is van nak ilyen rö vi dü lé sek: viszont-látásra, köszönet. Írás-kép ze tek rep ro duk ci-
ó ja nél kül azon ban meg sem értenök az olyan neo lo giz must, mint Sudos, amely nem más, 
mint Société d’Utilisation Des Os. Két sé gen kí vül írás kép ze tek nyo mán ke let ke zett a fran cia 
cinq lettres eu fe misz ti kus ki fe je zés. Ilyen a PLM, CGT is stb.

A ma gyar ban ren ge teg ilyen gyö kér te len, pa pír ból ki nőtt szó ke let ke zett az ujabb idők-
ben. Ez a szógyártásmód ma gán hord ja a ra ci o na liz mus íz lé sé nek han gu la tát. Mefter, Ksod, 
tébécé, háypszilon: ma már köz ke le tű sza va ink ere de ti leg csak úgy vol tak ért he tők, ha a 
recipiáló lel ké ben föl me rült a ki fe je zés írá sos ké pe (Mefter < MFTR < Magyar Folyam- és 
Tengerhajózási Részvénytársaság; Ksod < Kassa-Oderbergi vasút; tébécé < tbc tuberculosis; 
háypszilon < hy < hysteria. Mi helyt azon ban meg ta nul tuk a szót, a vi zu á lis kép köz ve tí té se 
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nél kül is ért jük a je len tést. Az ilyen sza vak leg na gyobb részt meg ma rad tak a fa mi li á ris ki fe-
je zé sek ré te gé ben. A né met fa mi li á ris nyelv ben is gya ko ri ak az ilyen be tű sza vak: cété < c. 
t. < cum tempore (ne gyed órá val a jel zett idő után); ier < i. R. < im Ruhestande; efef! < ff < 
feinst (üz le ti rö vi dí tés, ami át ment a di ák nyelv be). Kez di azon ban a hi va ta los nyelv is 
szank ci o nál ni a be tű sza va kat: Emke, Mefhosz. Az ilyen sza vak könnyen ko mi ku san hat nak, 
ha ele me ik nem ve he tők ki vi lá go san, mint pl. a Nyukosz esetében (<Nyugdíjas katonák 
országos szövetsége). Még komp li kál tabb a Hadröá hang zá sú torz szó (Hadi rokkantak 
özvegy árvák egye sü le te), amely vét a hang zó il lesz ke dés el len is. A be tű sza vak meg ho no-
su lá sá nak kül ső je le a he lyes írás ban tük rö ző dik: E. M. K. E. < EMKE > Emke > emke
gyujtó. Az emke írás mód nál már sem mi sem jel zi a szó ere de tét, föl tü nés nél kül be le il lik a 
ha son ló hang zá su ma gyar sza vak kö zé.

A be tű sza vak nál túl teng az írás op ti kai be fo lyá sa. Kultúrális, ra ci o ná lis, in duszt ri á lis jel-
le gük két ség te len. De nem le he tet len, hogy a jö ven dő nyelv fej lő dés ben a nép me se és a 
nép dal is be fo gad ja őket, ép pen azért, mert nagy ré szük az argot ní vó ján mo zog. 

*
*

*

Té mánk anya gát tá vol ról sem me rít het tük ki és a ke re te it is csak váz la to san húz hat tuk 
meg, de a konk lú zió min den rész le té ben ben ne fog lal ta tik: az írás (nyom ta tás) nem kö zöm-
bös esz kö ze a gon do lat köz lés nek. Köz ve tí tő je len lé te lép ten nyo mon érez te ti ma gát, sőt 
igen gyak ran esz té ti kai ön cél lá is vá lik. Az írás szer ves függ vé nye a nyelv és stí lus fej lő dé-
sé nek.

Az írás nak van spe ci fi kus ér zel mi ve le já ró ja, han gu la ta, ha ezt a han gu la tot nem tud juk 
is pon to san de fi ni ál ni. Az írás le het a má gia esz kö ze és ta pad hat hoz zá sacralis han gu lat. 
For má já val önál ló kép ző mű vé sze ti ha tá sok ra is ké pes. Az írás kon ven ci o ná lis mód já hoz – a 
he lyes írás hoz, az írás je lek hez, a rö vi dí té sek hez – sok fé le ér ze lem fű ződ he tik. A nyelv ala ki 
fej lő dé sét, a szó kincs anya gát bi zo nyos fo kig be fo lyá sol ni tud ja az írás kul tu ra.

Mind ezek ta lán az imponderabilia be nyo má sát kel tik és mel lőz he tő ap ró sá gok nak lát sza-
nak. A nyelv ér zel mi moz za na ta i nak vizs gá la ta nem jut hat so ha olyan po zi tív exakt ered mé-
nyek re, mint ami lyen pél dá ul egy hang tör vény. De a ke vés bé exakt ku ta tá sok vé del mé re 
le gyen sza bad Arany Já nos nak a ma gyar nép dal ról szó ló ta nul má nyá ból idéz nünk: „Va ló ban 
kü lö nös is len ne, ha a tu do mány, … míg nyel vé szet ben éj-na pi gond ja it ál doz za a szó tes
té nek, saj nál ná fi gyel mét a szótul, mi dőn harmoniás kap cso lat ban nyi lat ko zik, mint ér zés 
vagy ke dély, mint kép ze let vagy épen ér te lem”.
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