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Benczik Vil mos

A má sod la gos szó be li ség nyel vi ki hí vá sa

A MÁ SOD LA GOS SZÓ BE LI SÉG RŐL

Az el sőd le ges szó be li ség (pri ma ry oral i ty) és má sod la gos szó be li ség (sec ondary 
oral i ty) mű sza va kat Wal ter J. Ong ír ta le elő ször egy 1971-es ta nul má nyá ban (Ong 
1971), hogy azu tán a té ma bib li á já vá vá ló, 1982-ben meg je lent Oral i ty and Lit er a cy 
cí mű köny vé ben (Ong 1982) rend szer be il leszt ve és sok ol da lú an be mu tas sa a sza-
vak ál tal je lölt fo gal ma kat.

A ka na dai tu dós el sőd le ges szó be li sé gen az írás meg je le né se előt ti kor sza kot ér ti, 
s ez a ha tár vo nal a sok bi zony ta lan ság és át fe dés el le né re is vi szony lag pon to san 
meg ha tá roz ha tó: az el sőd le ges szó be li ség „tisz ta for má ja” ak kor ér vé get, ami kor 
a Kr. e. 8. szá zad ban a gö rö gök ma gán hang zó je lek kel egé szí tik ki a fö ní ci a i ak tól 
át vett írást, s ez zel le het sé ges sé vá lik a hang zó be széd töb bé-ke vés bé pon tos 
le jegy zé se (vö. Nyí ri 1998, 12–13).

A má sod la gos szó be li ség kor sza kát Ong a te le fon, a rá dió és a töb bi ha son ló tech-
ni kai esz köz meg je le né sé től, il let ve el ter je dé sé től szá mít ja (Ong 1982, 136). Ezek 
az esz kö zök tet ték le he tő vé, hogy a szó be li ség ha tó kö re meg nö ve ked jék, s ez ál tal 
a szó be li ség ko ráb ban el vesz tett po zí ci ó kat sze rez zen vissza az írás tól az ún. mi nő-
sé gi kom mu ni ká ció te rén. A két faj ta szó be li ség kö zöt ti idő szak Ong szá má ra egy ér-
tel mű en a „lit er a cy”, az írás be li ség ko ra.

Ongén kí vül még szá mos kom mu ni ká ció tör té ne ti pe ri o di zá ció is me re tes: ezek 
kö zül itt a sváj ci Paul Zumthorét em lít jük meg. Az írás be li ség előt ti kor sza kot ő 
is el sőd le ges szó be li ség nek (oral ité pri maire) ne ve zi, ám ná la nincs „írás be li ség 
ko ra”: az el sőd le ges szó be li ség kor sza kát a „ke vert szó be li sé gé” (oral ité mix te), 
majd pe dig a „má sod la gos szó be li sé gé” (oral ité sec on de) kö ve ti. Zumthor „ke vert 
szó be li sé gű nek” az olyan tár sa dal mak kom mu ni ká ci ós tech no ló gi á ját ne ve zi, 
ame lyek ren del kez nek ugyan írás sal, de az írás be li ség nem hat ja át az éle tü ket, 
a „má sod la gos szó be li ség” kri té ri u má nak pe dig azt tart ja, hogy min den szó be li 
meg nyi lat ko zá so kon mar kán san érez he tő le gyen az írás be li ség ha tá sa (Zumthor 
1984, 48–49).1 [-] Ennyi ben Zumthor ke ve seb bel is meg elég szik: be éri az zal, 
hogy a kon cip iális írás be li ség nyelv hasz ná la ti sa já tos sá gai te ret nyer je nek a 
mediálisan szó be li kom mu niká tumok ban. Összes sé gé ben Ong fel osz tá sa in kább 
a tár sa da lom nagy te kin té lyű kom mu ni ká ci ó já nak a tech no ló gi ai pre fe ren ci á i ra 
van te kin tet tel, míg Zumthoré azt tart ja szem előt t, hogy a kom mu ni ká ci ót mennyi-
sé gi leg min dig is a szó be li ség túl sú lya jel le mez te. A zumthori kö ve tel ményt per-
sze Ong is hang sú lyoz za: rá mu tat, hogy a má sod la gos szó be li ség hát te ré ben ott 
áll a nyom ta tás tech no ló gi á ja ál tal fel erő sí tett írás be li ség a ma ga ana li ti kus és 
reflek tív jel le gé vel (Ong 1982, 136).

 1  „… l’o ral ité mixte procède l’ex is tence d’une cul ture „écrite” (au sens de „pos sé dant une écri t ure”), l’o ral ité 
sec on de, d’une cul ture „let trée” (où toute expres sion est mar quée plus ou moins par la présence de l’écrit).
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A HANG FOR RA DAL MA

McLuhan sze rint az em ber a fo ne ti kus ábé cé, sőt a könyv nyom ta tás fel ta lá lá sá ig 
ún. hal lá si-ta pin tá si tér ben élt, s a fo ne ti kus ábé cé szé les kö rű hasz ná la ta emel te ki 
a hang vi lá gá ból, s he lyez te át a vizual itás vi lá gá ba, s ez zel egy szer smind lá tá sun-
kat mint egy ki sza kí tot ta ér zé ke ink szer ves egy sé gé ből (McLuhan, 2001).

Bár Pla tón és Arisz to te lész a lá tás el sőd le ges sé gét hir de ti az em be ri ér zé ke-
lés ben, a szó be li ség-írás be li ség kér dés kö rét ta nul má nyo zó kultúr filozó fu sok nagy 
ré sze, Innistől kezd ve McLuhanen át Ongig, a hal lást a lá tás nál ter mé sze te sebb, 
emberközelibb ér zé ke lés mód nak te kin ti. Ong a 4. szá zad be li mi lá nói Szent Amb rust 
idé zi, aki sze rint „a lá tás gya kor ta meg té veszt, a hal lás vi szont bi zo nyos sá got nyújt”2 
[-] (Ong 1967, 53; vö. Chan dler 2000).

Az egy re na gyobb tár sa dal mi cso por tok ba szer ve ző dő em be rek azon ban nem 
vol tak ké pe sek a ter mé sze te sebb nek tar tott hang zó be széd re ala poz va meg szer-
vez ni az éle tü ket, így a holt nak és mes ter sé ges nek te kin tett írás vált a te kin té lyes 
tár sa dal mi kom mu ni ká ció esz kö zé vé. A hang for radal ma3 az em ber el sőd le ges kom-
mu ni ká ci ós for má já nak te kin tett élő szót he lyez te vissza jo ga i ba.

A hang for ra dal má nak „ki rob ba ná sa” két, egy más hoz kö ze li év szám hoz köt he tő: 
1875-höz és 1877-hez. 1875 egy for ró jú ni u si dél után ján tör tént, hogy Bos ton ban az 
if jú Ale xan der Gra ham Bell nek si ke rült egy ve ze té ken to váb bí ta ni az óra ütés hang-
ját (Casson 1910, 12–14). Két és fél év vel ké sőbb, 1877. de cem ber 6-án elő ször 
rög zí tett szta ni ol fó li á val bo rí tott hen ger re em be ri han got Edi son („Mary had a lit tle 
lam b”). John Krue si, a szer ke ze tet Edi son út mu ta tá sa alap ján össze sze re lő mun ka-
társ, ami kor meg hal lot ta a rög zí tett han got, „Gott in Him mel!” fel ki ál tás sal nyug táz ta 
a tör té nel mi ese ményt (Schoenherr 2001). Krue si nem té ve dett: csak ugyan cso da 
tör tént, mi ként két és fél év vel ko ráb ban Bos ton ban is.

A hang, ami ó ta csak em ber élt a Föl dön, lét re jöt té nek he lyé hez és ide jé hez 
volt köt ve. Az em be ri hang pe dig az em ber je len lét éhez. „A hang tes tünk ter mé-
ke” – mond ja McLuhan, s a hoz zá fű ző dő vi szo nyunk en nek meg fe le lő en igen csak 
in tim. A han gunk el árul ja a ne mün ket s hoz zá ve tő le ge sen az élet ko run kat is. (Tes-
tünk to váb bi két re le váns jel lem ző jét, a ma gas sá gun kat és a sú lyun kat vi szont nem, 
mi ként ez Gósy Má ria rop pant ér de kes ku ta tá sa i ból ki de rül.)

A te le fon és a fo nog ráf fel ta lá lá sa ezt a ko ráb ban el tép he tet len nek te kin tett kap cso-
la tot sza kít ja szét. A te le fon tér ben, a fo nog ráf pe dig tér ben és idő ben is el sza kít ja 
a han got az őt lét re ho zó em ber től. Ha ko ráb ban el hang zott egy szó, az bi zo nyo san 
„in statu nascendi” volt – mö göt te ott tud tuk az em bert, s így a hang zó szó kö rül szük-
ség kép pen az élet má gi kus au rá ját lát tuk. (Az em be ri test je len lé te nél kül fel hang zó 
szó szak rá lis volt és transz cen dens: több nyi re a föl dön tú li erők szól tak ily mó don 
az em ber hez.) A két ta lál mány ré vén ez a bi zo nyos ság meg szű nik, s vég be megy a 
kom mu niká tum nak a kom mu ni ká ló em ber től va ló olyas fé le el ide ge ne dé se, mint ami-
lyen re egy szer már sor ke rült az írás meg je le né se kor. A pil la nat drá ma i sá ga azon-
ban most jó val na gyobb, mint ak kor volt, ugyan is az írá sunk hoz so ha nem volt olyan 
meg hitt a vi szo nyunk, mint a han gunk hoz, be szé dünk höz – az írást min dig is pusz ta 
tech no ló gi á nak érez tük, a hang zó szót vi szont en nél sok kal több re tar tot tuk.

 2 „Sight is often deceived, hear ing serves as a guar an tee.”
 3  Nyí ri Kris tóf szí ves sze mé lyes köz lé se sze rint a ki fe je zést (‘the voice rev o lu tion’) Wolf gang Coy hasz nál ta 

elő ször.
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Bell és Edi son ta lál má nya pro fa ni zál ta a han got, egy szer s min den kor ra meg fosz tot-
ta szak rá lis és má gi kus au rá já tól, en nek el len té te le zé se ként vi szont ha tó kör ét ko ráb-
ban el kép zel he tet len mér ték ben ki tá gí tot ta. Arisz to te lész ír ta, hogy a gö rög po lisz 
ha tá ra it lé nye gé ben az je löl te ki, amed dig a hír nök hang ja el hal lat szott. De még a 
ná luk ér te lem sze rű en jó val na gyobb ki ter je dé sű 19. szá za di Ame ri ká ban is a hang 
kor lá tainak ha tó kö ré vel vi as kod tak a sza va zó kat meg győz ni kí vá nó el nök je löl tek, 
akik a tű ző nap sü tés ben órá kon át vív ták szó pár ba ja i kat tíz ezres hall ga tó ság előtt 
(Ong 1982, 137). Hi á ba szü le tett meg és ter jedt el vi szony lag szé les kör ben az írás, 
az em ber egy sor te rü le ten ma ka csul ra gasz ko dott a szó be li ség hez: a hang zó szó 
meg ha tá ro zó sze rep pel bírt töb bek kö zött az ok ta tás ban, a hit élet ben (pré di ká ció) és 
a po li ti ká ban (par la men ti vi ta). A két ta lál mány és to vább fej lesz té sük – min de nek előtt 
a rá dió – ré vén az em be ri hang és a szó be li nyelv hasz ná lat prak ti ku san mű kö dő ké-
pes sé vált a po lisz nál sok kal na gyobb tár sa dal mi kö zös sé gek éle té ben is.

A hang tény le ges for ra dal mát jó év szá zad dal meg előz te egy olyan for du lat, amely 
is mét trón ra emel te az írás te kin té lye ál tal hát tér be szo rí tott élő be szé det, hogy a 
„be széd al geb rá ja” (Vigotszkij 2000, 261), az írás he lyett is mét ma ga a be széd 
le gyen a kom mu ni ká ci ós ide ál. Ez a for du lat Herder 1779-es Volk slieder cí mű gyűj-
te mé nyé vel in dul, majd a ro man ti ka oralitás kultuszában bon ta ko zik ki. Az egyéb írott 
szö ve gek től ek kor tájt már vi lá go san el kü lö nü lő szép iro da lom nak fon tos ér ték je gyé-
vé vá lik a sza vak nak az oral itás be li4 nyelv hasz ná lat ra jel lem ző sze man ti kai komp-
le xi tá sa, mi ként a szö veg vir tu á lis akusztiku ma is. A vir tu á lis akusz tikum sze re pét 
azu tán majd Ver laine ab szo lu ti zál ja, ami kor a vers től min de nek előtt ze nét vár el. Ha 
Ver laine ál lás pont ja túl zó volt is, az eu ró pai gon dol ko dás jó két száz éven át az iro-
dal mat orá lis jel le gű do log ként tar tot ta szá mon.

A HANG MINT ÖNÁL LÓ KOM MU NI KÁ CI ÓS CSA TOR NA

A kom mu ni ká ció proto for má ja, a köz vet len em be ri kom mu ni ká ció há rom sí kon zaj-
lik: a szeg men tális nyel vi je lek, a szupraszeg men tális nyel vi je lek és az extral ingvális 
je lek szint jén. A kom mu ni ká ci ós fo lya mat tény le ge sen tel je sen egy sé ges – a há rom 
sík el kü lö ní té se csu pán az ana lí zist meg könnyí tő mes ter sé ges el já rás. A szeg men-
tális és szupraszeg men tális nyel vi je lek ki zá ró lag hang je lek, az extral ingvális je lek 
do mi nán san vi zu á li sak (mi mi ka, gesz tu sok), de le het nek hang je lek (pl. kö hé cse lés) 
vagy ép pen ta pin tá si je lek (pl. si mo ga tás, hát ba ve re ge tés stb.) is.

Az írás – amely az extral ingvális je lek rög zí té sé re egy ál ta lán nem, s a szupra szeg men-
tális nyel vi je le ké re is csak rop pant sze gé nye sen ké pes – a szeg men tális nyel vi je le ket 
ki sza kít ja eb ből a szer ves komp le xum ból, s önál ló csa tor ná vá avat ja. Ez igen je len tős 
nyel vi vál to zá so kat idéz elő, hi szen az író em ber nek azo kat a je len té se ket is szeg men-
tális nyel vi je lek be kell be le kó dol nia, ame lye ket a köz vet len em be ri kom mu ni ká ci ó ban a 
szupraszeg men tális nyel vi sík, il let ve az extral ingvális je lek sík ja köz ve tít a cím zett fe lé.

A te le fon és a hang rög zí tés más irány ból bont ja meg a köz vet len em be ri kom mu-
ni ká ció komp le xi tá sát: a hang je le ket kü lö ní ti el a töb bi jel től, s az em be ri kom mu-
ni ká ció tör té ne té ben elő ször önál ló an mű kö dő csa tor ná vá avat ja a han got. Ez az 

 4  Ér de kes meg fi gyel ni, hogy ma gya rul az oral itást szó be li ség nek ne vez zük, mint ha az írott nyelv hasz ná lat-
nak nem ugyan úgy a szó len ne az alap ele me. Az in do eu ró pai nyel vek a fo ga lom je lö lé sé nél ál ta lá ban a 
száj szó ból in dul nak ki. A ma gyar el ne ve zés azt su gall ja, hogy a ma gyar gon dol ko dás ban a szó „iga zi” 
for má ja a hang zó szó.
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au to nóm hang csa tor na ma gá ban fog lal ja a nyel vi je lek szeg men tális és szupraszeg-
men tális sík já nak az egé szét, to váb bá az extral ingvális je lek sík já ból a hang je le ket. 
(Ez utób bi két ka te gó ri át – a szupraszeg mentális nyel vi je le ket és az extral ingvális 
hang je le ket – együt te sen vo ká lis csa tor ná nak is szo kás ne vez ni.)

AZ ÖNÁL LÓ NYEL VI CSA TOR NA MEG SZÜ LE TÉ SE

Mi vel az extral ingvális hang je lek szá ma – és sú lyuk a kom mu ni ká ci ó ban – 
vi szony lag cse kély, a te le fon és a hang rög zí tés ré vén a kom mu ni ká ció tör té net ben 
elő ször jön lét re egy majd nem tisz tán nyel vi csa tor na. Olyan, amely ben a nyel vi 
je lek összes sé ge je len van, a hoz zá juk kö tő dő nem nyel vi je lek ará nya vi szont 
igen ki csi. A do log je len tő sé ge óri á si, ha be le gon do lunk, hogy az írás tel jes ség-
gel al kal mat lan nak bi zo nyult a szupraszeg men tális nyel vi sík meg ra ga dá sá ra, s 
ez ál tal nyel vi leg ugyan csak fél ol da las ma radt. Még a fo ne ti kus le jegy zés cél já ra 
ké szült írás rend sze rek – pél dá ul a Nem zet kö zi Fo ne ti kai In té zet (IPA) jel rend sze-
re – is csu pán annyi több le tet nyúj ta nak a köz hasz ná la tú or tog rá fi ák kal szem ben, 
hogy a szeg men tális esz köz tá rat hí veb ben tük rö zik: nem a fo né mák, ha nem a 
be széd hang ok szint jén. A szup ra szegmentális je lek rög zí té sé re vi szont ezek nek 
a jel rend sze rek nek sincs esz kö zük. A te le fon és a hang rög zí tés ré vén a nyelv elő-
ször tesz szert au to nó mi á ra, elő ször nyil vá nul meg önál ló an, s elő ször kell hor doz-
nia a kom mu ni ká ció tel jes ter hét.

A hang rög zí tés új fe je ze tet nyújt a nyelv ta nul má nyo zá sá nak a tör té ne té ben is: a 
nyel vi esz köz tár egé szét fel vo nul ta tó hang zó szö veg elő ször vá lik ál lan dó vá, vál to-
zat lan for má ban meg is mé tel he tő vé, össze ha son lít ha tó vá, ele mez he tő vé és ref lek tál-
ha tó vá. Egy ál ta lán: csak a hang rög zí tés nek kö szön he tő en jön nek lét re iga zi nyel vi 
kor pu szok, ame lyek ben a nyel vi mű kö dés egé szé nek az egy sé ges ta nul má nyo zá sa 
le he tő vé vá lik. Az per sze két ség te len, hogy az ana lóg kód ban mű kö dő szupraszeg-
men tális esz köz tár adek vát le írá sá ra al kal mas, do mi nán san di gi tá lis jel rend szer rel 
mind a mai na pig adós a nyel vé sze ti le írás mód szer ta na, mind azo nál tal a tel jes nyel-
vi kor pu szok ál lan dó sá ga és is mé tel he tő sé ge le he tő sé get nyújt olyan vizs gá la tok 
el vég zé sé re, mint ami lyet Wacha Im re vég zett el, aki Az em ber tra gé di á ja hét, 1937 
és 1983 kö zött szín re vitt elő adá sá nak a hang fel vé tel ét ve tet te össze. A vizs gá lat ból 
azt a meg ál la pí tást szűr te le, hogy míg a ko rai szín re vi te lek szö veg mon dá sá ban egy-
ér tel mű en a be széd dal lam volt az ural ko dó, az ér tel me zés (a lo gi kai hang sú lyo zás) 
csu pán en nek alá ren del ten mű kö dött, ad dig az 1972-es, 1977-es és 1983-as szín re-
vi te lek ben már az ér tel me ző lo gi kai hang sú lyo zás a szö ve gek fő akusz ti kai jel lem ző-
je, a be széd dal lam és a rit mus csu pán kí sé rő je en nek (Wacha 1990, 202–204). A 
szupraszeg men tális esz köz tár le írá sá ra al kal mas jel rend szer hi á nya okoz za, hogy 
konk rét szö veg ré szek össze ve té se ke vés sé rev e latív a ta nul mány ol va só ja szá má-
ra: Wacha ta nul má nyá nak ide á lis for má ja a mul ti mediális – hang fáj lok ra mu ta tó lin ke-
ket tar tal ma zó – hiper text le het ne, amely hang ként idéz né meg az ol va só szá má ra 
az egyes elő adá sok össze ve tett szö veg ré sze it.

A rög zí tés – a le írás ne héz sé gei el le né re is – le he tő vé te szi a szupraszeg men tális 
esz köz tár nak a ko ráb bi nál sok kal mé lyebb és eg zak tabb meg is me ré sét, tu da to sabb 
ke ze lé sét, s ez ál tal ár nya lá sát és fi no mí tá sát is. Wacha fen tebb idé zett ta nul má nyá-
ból az is ki tű nik, hogy míg a ko ráb bi elő adá sok mű vé sze i nél a be széd dal lam erős 
szí ne ket hasz nál, mar kán san el len pon to zott, ad dig a ké sőb bi elő adá sok ban a pasz-
tell szí nek és a fi nom ár nya la tok do mi nál nak. Ez azt mu tat ja, hogy a ké sőb bi fel vé te-
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lek mű vé sze i nek in kább volt mód juk a szupraszegmen tális nyel vi esz köz tár ár nyalt 
hasz ná la tá nak az el sa já tí tá sá ra. Köz hely sze rű az a meg ál la pí tás, hogy min den ki re 
igen erős ha tás sal van, ha meg hall gat ja sa ját be szé dé nek a fel vé tel ét.

A te le font és a hang rög zí tést al kal ma zó em ber ha son ló hely zet be ke rül, mint az 
író em ber. Ha son ló ba, de nem azo nos ba. A te le fon és az írás annyi ban ha son ló 
egy más hoz, hogy az extral ingvális esz köz tár ki szo rul a kom mu ni ká ci ó ból. A kü lönb-
sé gek per sze in kább a te le fon mel lett szól nak: az írás ál ta lá ban nem vagy csak 
szek ven ci á li san in te rak tív, a te le fon in ter ak ti vi tá sa vi szont tel jes; az írás nem ké pes 
a szupraszeg men tális nyel vi je lek sík ján mű köd ni, a te le fon vi szont igen. A tel jes 
in ter ak ti vi tás ért a te le fo ná ló vi szont az zal fi zet, hogy szö ve gé nek meg al ko tá sá-
ra – a köz vet len em be ri kom mu ni ká ci ó hoz ha son ló an – lé nye gé ben annyi ide je van, 
amennyi idő alatt ki mond ja a szö ve gét.

A hang rög zí tés szin tén a szupraszeg men tális esz köz tár te kin te té ben kü lön bö zik 
az írás tól. Az írás nem tud ja rög zí te ni ezt az esz köz tá rat, a fo nog ráf, a mag ne to fon 
vi szont igen. A hang rög zí tő esz kö zök tö ké le te se dé se – a vá gás le he tő vé vá lá sa – 
olyan hang zó be széd pro duk tu mok lét re ho zá sá hoz ve ze tett, ame lyek a va ló ság ban 
akár el sem hang zot tak ab ban a for má ban. A hang zó be széd ben is le het sé ges lett 
a hi bák, su ta sá gok ki gyom lá lá sa a pro duk ci ó ból, csak úgy, mint az írott szö veg ese té-
ben. A tö ké le tes ség ide ál já hoz kö ze lí tő hang anyag ok lét re jöt té nek jó té kony ha tás sal 
kel lett len nie a hang zó be széd ál ta lá nos szín vo nal ára.

Az az esz köz, amely iga zán lét re hoz ta az au to nóm nyel vi csa tor nát, a rá dió volt. A 
nyelv az ál tal gaz da go dott a rá di ós hasz ná lat ban, hogy a rá di ó zás ban ál lan dó pa ran-
cso ló szük ség sze rű ség volt a kü lön bö ző ér zék szer vek kel meg ta pasz talt dol gok nak 
a hang zó nyelv vel va ló le ké pe zé se. A nap mint nap fo lyó küz de lem a nyel vi ki fe jez-
he tő sé gért sa já tos verbali zációs tech ni kák egész ar ze nál ját ala kí tot ta ki, ame lyek 
a kö rül mé nyek ből adó dó an igen könnyen vál hat tak és vál tak köz kinccsé. A rá di ós 
nyelv a mediális szó be li ség, va la mint a kon cip iális szó be li ség és a kon ci pi ális írás-
be li ség igen sa já tos és ki egyen sú lyo zott öt vö ze te, ame lyet azu tán a te le ví zió meg-
je le né sét kö ve tő en be állt sze rep mó do su lás – min de nek előtt az ún. „hát tér rá di ó zás” 
ki ala ku lá sa – szin te tel jes mér ték ben vissza bil len tett a kon cip iális szó be li ség be.

A kö zel múlt ban egy ri por ter ab szur dum ként szá molt be ar ról, hogy szép ség ver-
senyt kel lett rá di ón köz ve tí te nie. A te le ví zió ko rá ban ez ta lán tény leg kép te len ség. 
Vi szont Ame ri ká ban – a te le ví zi ó zás el ter je dé se előtt – év ti ze de ken át köz ve tí tet tek 
szép ség ver se nye ket rá di ón; akár az is le het sé ges, hogy az ak ko ri hall ga tók nak él ve-
ze te sebb él mény ben volt ré szük, mint a ké sőb bi né zők nek. Hogy ez nem le he tet len, 
azt bi zo nyít ják a Sze pe si Györ gy ál tal köz ve tí tett haj da ni fut ball mér kő zé sek, ami kor 
is a ki tű nő ri por ter nem azt a mér kő zést köz ve tí tet te, amely a pá lyán folyt, ha nem 
egy oly at, ami lyet ő sze re tett vol na lát ni. A di na mi kus hang zó nyelv se gít sé gé vel 
lét re hoz ta egy bo nyo lult lát vány és ese mény sor kom bi ná ci ó já nak a vir tu á lis ké pét. 
A meg je le nő te le ví zió azu tán „lelep lezte” Sze pe sit, de egy ide ig, pa ra dox mó don, 
a pub li kum az ő hír adá sát hall gat ta, mi köz ben a le hal kí tott té vé ké szü lé ken a va ló-
sá gos mér kő zést néz te, va ló szí nű leg azért, mert Sze pe si moz gal mas és kép sze rű 
nyelv hasz ná la tá nak ha tá sá ra szí nes és len dü le tes mér kő zést lá tott a kép er nyő ről 
ára dó tö mény una lom he lyett.

Sze pe si nek a tény le ges lát ványt „fe lül író” nyel vi tel je sít mé nye öt-hat év ti zed del 
ko ráb ban nem lett vol na le het sé ges. Ilyen tel je sít mény re csak azok nak a ta pasz ta la-
tok nak és is me re tek nek a tu da tos al kal ma zá sa nyújt ha tott mó dot, ame lyek a nyel vi 
csa tor na hosszabb tá vú önál ló mű kö dé se so rán hal mo zód tak fel.
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