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Mészáros Márton

néma olvasás, hangos olvasás 
a reformáció gyakorlatában

Az egymást kiegészítő médiumok feltételezése láthatóan ellentétben áll azokkal a koncepciók-
kal, amelyek a hallás kultúrájából a látás kultúrájába történő váltást éles határokhoz (általában 
a könyvnyomtatás megjelenéséhez) igyekeznek kötni. Noha a váltás maga rendkívül nehezen 
ragadható meg, és pontos korszakolása is problematikus, számos kutató vélte saját kutatási kor-
szakában megtalálni a váltás kezdő- vagy végpontját1 . A kora újkorra vonatkozóan minden bi-
zonnyal Walter J. Ong rendkívül nagyhatású elméletét kell kiemelnünk, amely nem csupán akusz-
tikus-vizuális, precízebben a nyomtatás megjelenéséből következő orális−szkriptuális változás 
társadalmi hatásait hangsúlyozza, de egyszersmind reformáció és könyvnyomtatás összekapcsol-
hatóságának is állatorvosi lova. 

Bár a nyomtatott szöveg és a kézírás közös tulajdonsága, hogy mindkettő a vizuális térben 
teszi a nyelvet megtapasztalhatóvá, Ong szerint2 meg kell különböztetnünk a két írásrendszer 
tudatra gyakorolt hatásait. A kézírással leírt betűk nem léteznek az írás aktusa előtt, tulajdonkép-
pen mindig az írás folyamatában, azzal egyidejűleg jönnek létre, a betűírás nyomtatása esetében 
viszont a szavak olyan elemekből állnak, amelyek már az írás előtt is léteztek: „a nyomtatás tehát 
sokkal erőteljesebben sugallja, hogy a szavak dolgok, mint az írás valaha is tette.”3  A kirográfia 

1  Vö. Woolf, Daniel R.: Speech, Text, and Time: The Sense of Hearing and the Sense of the Past in Renaissance 
England. In: Albion: A Quarterly Journal Concerned with British Studies, 1986/2. 163. p.

2  Ong, Walter J.: Szóbeliség és írásbeliség. AKTI–Gondolat Kiadó, Bp., 2010. 104-119. pp.
3  Ong, Walter J.: Uo. 105. p.
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nemcsak egyediségében, identikusságában kötődik szorosabban a vokalitáshoz, mint a tipográfia, 
de a tekintetben is, hogy az írás a nyomtatás megjelenése előtt, sőt egy rövid átmeneti időszakban 
azt követően is, másodlagosnak számított a halláshoz képest, fő funkciója az volt, hogy – Ong 
találó megfogalmazásával élve – a tudást visszatáplálja a szóbeliség világába. A nyomtatott szö-
veggel szemben a kéziratot viszonylag nehéz volt olvasni. A lassú olvasás segítette a memorizálást, 
ezért a kéziratos kultúra jóval inkább rá volt utalva a kimondásra, noha inkább támogatta, mint 
helyettesítette azt. Hogy a leírt szó milyen mértékben volt összekapcsolódva a kimondott szóval, 
azt talán legkimerítőbben Balogh József4 Voces paginarum: Adalékok a hangos olvasás és írás kér-
déséhez című, a nyugati médiaelméleti gondolkodásra is meghatározó erejű tanulmánya mutatja. 
Balogh igen meggyőzően érvel amellett, hogy az antikvitástól egészen a középkorig terjedő idő-
szakában az olvasás az evidencia értelmében jelentette a hangos olvasást5. „A 16-ik századon túl 
az olvasás technikáját jellemző adatok nem állnak rendelkezésemre. Valószínűnek tartom, hogy 
a könyvnyomtatás e részben is jelentős változások forrása lett. A könyvsajtó egyfelől a betűk tisz-
taságával, a szókép szabályos elhatárolásával és a terhes középkori rövidítések kiküszöbölésével 
lehetővé tette a gyors és könnyű olvasást, másfelől az olvasmányok eladdig hallatlan tömegével 
sietős és felszínes olvasásra sarkalta az olvasót. Az olvasásnak oly gyakorlata fejlődött ki, amely-
lyel az olvasó hangja már egykönnyen nem birkózhatott meg. Talán e feltevés irányában kell az 
olvasás elnémulásának magyarázatát keresnünk; a mai olvasás ilyként kapcsolatos az írás-olvasás 
mechanizálódásával.”6 Ahogyan utaltunk rá, az a törés, amely ezzel bekövetkezett, sok tekintet-
ben magán a reformáción belül is húzódott, és olyan ismert ellentétpárokban látszik megragad-
hatónak, mint a „Logosz vallása” vs. „Büblosz vallása”, a „fül Bibliája” vs. „szem Bibliája” vagy a 
„szóbeli egyház” vs. „nyomtatott egyház”.7 

Az írásbeliség elterjedésének folyamatában a nyomtatás kétségkívül meghatározó szerepet 
játszott, másfelől a kutatás az újítás és az oktatás irányába is új utakat nyitott. Ong két kulcsfon-
tosságú változást is Petrus Ramus „oktatásmódszertanában” lát példaszerűen megragadható-
nak: a váltást retorikától a logika felé, valamint a váltást a hallott érveléstől az írott bemutató irá-
nyába. Az a feltételezés, mely szerint a különböző kommunikációs formák − különös tekintettel 
arra, hogy az információ a hallás vagy az olvasás útján jutnak el a befogadóhoz − egyszersmind 

4  Balogh József recepciójához vö. Neumer Katalin: Vasa lecta et pretiosa : a 17-20. századi szóbeliség-
kutatások és Balogh József a hangos olvasásról. In: Túl az iskolafilozófián: a 21. század bölcseleti élménye. 
Szerk. Nyíri Kristóf, Palló Gábor. http://www.phil-inst.hu/intkotet/ 168-190. pp., valamint Czei-
zer Zoltán: A hangos olvasástól a másodlagos szóbeliségig. Bevezetés Balogh József „Voces paginárium” című 
írásához. In: Replika, 31-32. (1998. szeptember) 221-225. pp.

5   Balogh elsősorban olyan példákat keres, ahol a néma olvasás a korabeli értelmező számára magyarázatra 
szorult. „Helyes Norden megjegyzése, hogy olyan dolgokról, amelyek a kortársak szemében természe-
tesek, rendszerint hiányzik a hagyomány. Ennek következménye, hogy a hangos olvasást elsősorban 
olyan helyekkel bizonyíthatjuk, amelyek abnormitásokról emlékeznek meg, olyan esetekről, amikor va-
lakit különös okok bírtak rá, hogy az általános szokástól eltérően némán olvasson, vagy mikor valakit a 
hangos olvasás folyamatosságában egy s más körülmény meggátolt.” Balogh József: „Voces paginarum.” 
Adalékok a hangos olvasás és írás kérdéséhez. Franklin Társulat, Bp., 1921. A tanulmány megjelent a Rep-
lika című folyóirat 31–32. számában, 227–255. pp.

6   Balogh: I.m. 29–30. pp.
7   Vö. Gilmont, Jean François: A reformáció és az olvasás. In: Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban. 

Szerk. Cavallo, Guglielmo, Chartier, Roger. Balassi Kiadó, Bp., 2000. 250. p.
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különböző gondolkodásmódot feltételeznek (vagy eredményeznek), amely azután társadalmi 
változásokhoz vezet, természetesen nem újkeletű, és nem is csupán a koraújkori médiaviszo-
nyok vizsgálatában került kulcspozícióba. Ong koncepciójában – amint azt Hotson kifejti – a 
ramizmus tulajdonképpen a könyvnyomtatás melléktermékének tekinthető: „Miközben e vál-
tás végrehajtója (agency) lényegileg technológiai volt, annak hatása a nyugati gondolkodásra 
aligha lehetett volna mélyrehatóbb. A nyomtatási technológia megjelenése, érvel Ong, a gon-
dolatok vizuális elrendezésének »egy korábban ismeretlen erőt« adott, elkülönítette a tudás 
megszerzését az élő emberek közötti beszélt kommunikációtól (oral discourse), azt a nyomta-
tott oldalon, térbelileg elrendezett szavakként és szimbólumokként rögzítette”8 Ong szerint a 
nyomtatás alapjaiban változtatta meg az oktatás rendszerét, amely természetéből adódóan a 
gondolkodási folyamatra is9 rendkívül nagy hatást lehetett képes gyakorolni: „a tudásnak egy 
néma, elvont, személytelenített, és mintegy monologikus karaktert kölcsönzött, amelyet aztán 
a Gutenberg-korszakban mindvégig megtartott.”10 A ramista tankönyv mindig definíciók, fel-
osztások, ábrák és diagramok segítségével igyekszik megnyugtató válaszokat adni az adott tu-
dományterület kérdéseire, mégpedig úgy, hogy a lehető legélesebben elhatárolja azt más tudo-
mányterületek kérdéseitől, sőt a belső ellentmondásoktól, vitáktól is. Ezt a rendezettséget vagy 
a rendezettségnek a látszatát Ong szerint a nyomtatás adta a ramizmus kezébe: „a nyomtatásnak 

8  Hotson, Howard: Ramizmus: egy irodalmi és pedagógiai mozgalom technológiai, vallási, politikai és tár-
sadalmi dimenziói. In: Helikon, 2009/1-2. 118. p. Hotson utal arra is, Ong ramizmussal kapcsolatos 
elméletét McLuhan inspirálta.

9  Vö. Soukup,  Paul A. - Ong, Walter J.:  A retrospective. In: Communication Research Trends, 2004/3. 
3-23. pp.

10 Hotson, Howard: Uo. Hotson utal arra is, Ong ramizmussal kapcsolatos elméletét McLuhan inspirálta.
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már nem csak afölött volt befolyása, hogy mely szavak alkotják a szöveget, hanem azt is pon-
tosan meghatározta, hogy e szavak hol helyezkednek el a papíron, illetve egymáshoz képest.”11 
Mindez természetszerűen vezetett a megismerés új formáihoz, illetve korábban nehezen vagy 
egyáltalán nem elgondolható logikai kapcsolatok prezentáláshoz, amelyek Ong szerint új men-
tális struktúrákat hoztak létre. McLuhan Ongot értelmezve igen pontosan fogalja össze ezeket 
a hatásokat: „Nem meglepő, hogy a részekre osztás és osztályozás ramusi vizuális módszerei 
olyan benyomást keltenek, ami Ong szavaival élve »erősen emlékeztet magára a nyomdai el-
járásra, ahogyan az lehetővé teszi az ember számára, hogy úgy képzelve írja le egy tárgy elren-
dezését, mintha az a térben rögzített részekből lenne összeállítva, hasonlóan ahhoz, ahogy a 
szavak a nyomdász nyomóformájában vannak rögzítve.«”12  Így nem annyira kirográfia, hanem 
a nyomtatás választotta el „a szót a hanggal való eredeti kapcsolatától, és kezelte egyre inkább 
egy térbeli 'dolog'-ként.”13  

Az elmélet szintén sarkalatos pontja, hogy a ramizmust egyértelműen a kálvinista refor-
mációval hozza összefüggésbe. (Hogy a nyomtatás által indukált mentális mintázatok hatása 
a tankönyveken kívül is szignifikánsan kimutatható-e a reformátorok szövegeiben, gondolko-
dásában, esetleges későbbi vizsgálatok tárgyát képezheti.) Nem pusztán a reformátussá vált, 
majd Szent Bertalan éjjelén mártírhalált halt Ramus legendája teszi védhetővé, már-már magá-
tól értetődővé ezt az összekapcsolást, hanem elsősorban az, hogy Ramus „módszertana” szinte 
kizárólag protestáns (ám nem kizárólag kálvinista területeken terjedt el). Az út – fogalmaz Ong 
– „főleg protestáns polgárok csoportjain, kereskedőkön és iparosokon át vezetett, akik többé-
kevésbé közel kerültek a kálvinizmushoz. (…) Ezek a csoportok nyíltan nyomultak előre, be-
folyásos társadalmi pozíciókat foglaltak el, intellektuálisan képezték magukat, és a ramusi elvek 
segítették feltörekvésüket. Ramus művei nem a magas műveltségű értelmiségi körökben voltak 
népszerűek, hanem inkább az elemi vagy középfokú iskolákban és ott, ahol a középfokú okta-
tás és az egyetemi képzés találkozott...”14 A fentebb már idézett Hotson empirikus kutatásokon 
alapuló tanulmánya azonban arra mutat rá, hogy a ramizmus elterjedése nem magyarázható 
kizárólag teológiai érvekkel, és sokkal inkább sajátos társadalmi folyamatok eredménye. Olyan 
demográfiai és földrajzi tényezők összjátékáé, amelyek egyaránt kedveztek a protestantizmus és 

11 Ong, Walter J.: I.m. 113. p.
12 McLuhan, Marshall: A Gutenberg-galaxis. Trezor Kiadó, Bp., 2001. 198. p. McLuhan további megjegy-

zései is beszédesek: „Ám mielőtt drámaibb megnyilvánulásai felé fordulnánk, Onggal együtt szüksé-
gesnek tartjuk megjegyezni, hogy a „módszer” rögeszméjének archetípusa a reneszánszban lelhető fel, 
»a betűk egy betűkészletből való kiszedésének eljárásában. A folyamatos értekezés megkomponálása 
minden esetben abból áll, hogy a beszélgetés a már meglévő részeknek egy térbeli sablonban való elren-
dezése útján épül fel.« És Ramus nyilvánvalóan rendkívüli vonzóerejét azáltal fejtette ki, hogy közel állt 
hozzá az érzékelésnek az a fajtája, melyet az emberek a nyomtatással való kapcsolatukban megéltek. Az 
új „tipográfiai ember”, aki a nyomtatás által kívánt kiemelkedni, egy kicsit később, az individualizmus 
és nacionalizmus kapcsán nyeri el majd a teljes figyelmet. Itt az érdekel bennünket, hogy felfedezzük 
azokat az utakat, melyeken a nyomtatás — az elkülönítés és felosztás módszerével — megalkotta az 
alkalmazott tudomány eszményeit, mindegyre az élesebb képi felidézés irányában haladva. 

13 Ong, Walter J.: Ramist Method and the Commercial Mind. In: Studies in the Renaissance Vol. 8. (1961) 
The University of Chicago Press. 168. p. Idézi: McLuhan, Marshall: A Gutenberg-galaxis. Trezor Kiadó, 
Bp., 2001. 198. p.

14 Uo. 182. p.
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a ramizmus elterjedésének15 (anélkül azonban, hogy a kettő között szükségszerűen ok-okoza-
ti viszonyt feltételezhetnénk). A legelgondolkodtatóbb pontosítás Ong éles, határozott váltást 
sugalló elméletével szemben azonban minden bizonnyal Wolf megfigyelése, aki szerint „a korai 
modern tudat legalább annyira orális és akusztikus (retorikus), mint amennyire vizuális gyöke-
rekből származik, (…) a korai modern gondolkodás a nyomtatás technikája által a szemre gya-
korolt egyre fokozódó nyomás ellenére is teljes mértékben képes volt az akusztikus és vizuális 
ingereket egyensúlyban tartani, (…) önmagában az, hogy kifejlődődött és fennmaradt valami-
féle érzékelési egyensúly, megmutatja, hogy a későközépkori gondolkodáshoz képest kevésbé 
volt ráutalva arra, hogy egyik érzékelési módot egy másikra cserélje.”16

A különböző olvasásmódok tekintetében a legfinomabb mintázatú modellt Jean François Gil-
mont kínálja,17 aki szerint az éles váltások helyett inkább azt feltételezhetjük, hogy a kora újkor-
ban több olvasásmód is élt egymás mellett: a néma olvasás, a magányos félhangos olvasás, a szűk 
körű felolvasás és a liturgikus olvasás, amelynek során a hívek a saját könyvükben a szemükkel 
is követik az elhangzó szöveget (tipikusan ilyen az énekeskönyvből történő közös éneklés). A 
követendő olvasásmódról egyrészt a kiadói instrukciók adtak felvilágosítást, másrészt a könyv 
fizikai jellemzői is determinálták azt: a folio formátum értelemszerűen csak könyvállványról volt 
olvasható, míg a sexadecimo köteteket az olvasók mindig maguknál tarthatták. Gilmont lényeg-
látó összefoglalója így hangzik: „A protestáns egyházak megszerveződésekor, a 16. század végén 
nem tűnik úgy, mintha változás következett volna be az íráshoz fűződő viszonyban. A vallás te-
rületén a szóbeliség megőrizte helyét. Mint Johann Brenz jól megfogalmazta, a vallás a prédiká-
ciótól függött, amelynek három formáját ismerték: a legfontosabb a szószékről hangzott el, s ezt 
egészítette ki a másik kettő, az olvasás, az éneklés. A reformátorok, akiket megrémített a „vad" 
olvasatokra támaszkodó heterodox eszmék burjánzó bősége, minden eszközzel kézben akarták 
tartani a teológia fölötti ellenőrzést. A Bibliához való hozzáférés a kultusz és a család keretein 
belül volt lehetséges, s az autorizált kommentárokkal kísért olvasást jelentette. A népszerű olvasás 
céljára csak a katekizmust és a liturgikus szövegeket tartották fenn. Az olvasás céljának nem any-
nyira új üzenetek felfedezését tartották, mint inkább az alapvető keresztény tanítás megszilárdítását. 
A csöndes olvasást ilyenformán egy tudatos politika eredményeképpen korlátok között tartották, 
minthogy az ennek lázongó következményeitől való félelem nem volt minden alap nélkül. Az 
oralitás elsőbbségét ilyenformán a reformáció egyáltalán nem vonta kétségbe.”18

Ha ezek alapján emlékeztetünk Katz és Lazarsfeld kétlépcsős kommunikációs elméletére, 
amely szerint az olvasni nem tudók számára literátus véleményformálók közvetítették az írott 

15 „Könnyű belátni, hogy ez a fragmentáció pontosan hogyan tette a régiót a kései 16. század és a korai 17. 
század Európájának pedagógiai laboratóriumává. Egyrészt, ez a fragmentáció megnövelte az igényt az 
oktatási programok iránt. A tény, hogy e kis tartományok legtöbbje politikailag és felekezetileg ellensé-
ges szomszédokkal osztozott határaival, nagyban növelte a szükséget mind a bürokratikus centralizáció, 
mind vallási konfeszionalizáció iránt, amelyek mindegyike végső soron az oktatási rendszeren nyugo-
dott, ami a szükségeknek megfelelően trenírozott munkaerőt nyújtotta.” Hotson, Howard: Ramizmus: 
egy irodalmi és pedagógiai mozgalom technológiai, vallási, politikai és társadalmi dimenziói. In: Helikon, 
2009/1-2. 125. p.

16 Woolf, D. R.: Hearing Renaissance England. In: Hearing History: A Reader. Szerk. Smith, Mark M. Uni-
versity of Georgia Press, Athens, 2004. 113. p. 

17 Vö. Gilmont: I.m. 251-253. pp.
18 Uo. 262-263. pp.
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szövegek üzeneteit, természetesen fölvethető, hogy az olvasni-tudás ebben a korban nem pusz-
tán véleményformáló, de „kapuőri”19 (gatekeeper) szerepet is biztosít az olvasni tudók számára. 
A véleményformáló csupán a véleményét fejezi ki, és hatása a közösségen belüli elismertségétől 
függ, a kapuőr viszont az a személy, aki hatalmi pozíciójánál fogva képes direkt és megkerülhetet-
len módon szabályozni az információ áramlását. Feladata tehát nem korlátozódik az információ 
továbbadására, fontosabb, hogy a nem kívánatos információk terjedését megállítsa. A katolikus 
egyház a reformáció korai szakaszában egyértelműen ilyen kapuőrökként tekintett saját papjaira. 
(E funkció leglátványosabb intézményesülése a tiltott könyvek listája, az Index.) A kapuőr azon-
ban csak akkor működhet sikeresen, ha a kommunikációs hálózat nagy hányadát tudja uralni, 
alternatív kommunikációs csatornák pedig nem állnak rendelkezésre. A római oldal évszázados 
médiafölényének tudatában láthatóan nem ismerte föl, amit Luther igen, hogy a könyvnyomta-
tással kommunikációs helyzete radikálisan megváltozott: a nyomdahálózatok megjelenése ide-
jén ugyanis, egy több évtizedig tartó periódusban, az új média szabályozása egyszerűen nem volt 
hatékonyan megoldható, így ezen időszak médiaviszonyait sok tekintetben jobban jellemzi az in-
ternetes kommunikáció ellenőrizhetetlensége, mint a későbbi századok szigorú szabályozottsága.

A katolikus papok pedig éppen ebben a kapuőri pozícióban látszanak látványos kudarcot val-
lani. Mindez pedig arra utal, a reformáció legjelentősebb kommunikátora, Luther nem csupán 
azt érthette meg, hogy a nyomtatáson keresztül összehasonlíthatatlanul több befogadóhoz jut-
tathatja el üzenetét, hanem azt is, hogy a kommunikáció valódi irányításhoz magukat a kommu-
nikációs csomópontokat: első lépésben a nyomdákat, második lépésben pedig az olvasni tudó 
véleményformálókat kell elérnie, neki magának pedig az így létrejövő kommunikációs hálózat 
középpontjává kell válnia.

19 Vö. White, D. M.: The „Gatekeeper”: A Case Study in the Selection of News. Journalism Quarterly, 1950/4.


