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ELŐSZÓ 

 

 

 

 

 

 

 

Könyvem azoknak a kutatásoknak a főbb eredményeit foglalja össze, amelyeket 

az utóbbi másfél évtizedben a nyelvi kép témakörében folytattam. 

Ez a kötet, bár témájánál fogva szorosan kapcsolódik előző könyvemhez (Ké-

pekbe menekülő élet. Balassi Kiadó. Budapest 1993), sőt bizonyos fokig annak 

folytatásának tekinthető, abban különbözik tőle, hogy míg az egyetlen író (Krúdy 

Gyula) képalkotását tárgyalta, s csak ennek megalapozásaként, háttereként foglal-

kozott elméleti kérdésekkel, ez a mostani munka fő célját és módszerét tekintve 

elméleti jellegű (a nyelvi kép főbb szemantikai, stilisztikai és szövegtani sajátos-

ságait igyekszik feltárni), ezért csak kisebb mértékben irányul konkrét szövegekre 

(Móricz, Babits és Krúdy egy-egy művének vizsgálata a nyelvi kép szövegszerve-

ző funkciója kapcsán a II/7. fejezetben, továbbá kitekintésül és gyakorlati alkal-

mazásul néhány szövegelemzés a III. részben). 

A könyv fejezetei nagyobbrészt a közelmúltban, aránylag rövid idő alatt, 1998 

februárja és 1999 szeptembere között íródtak. Mivel azonban a kötet tartalmaz 

régebbi keletkezésű, de átdolgozott és új szakirodalommal kiegészített részeket is, 

indokoltnak tartom, hogy olvasóim tájékoztatására röviden számot adjak az egyes 

fejezetek létrejöttének körülményeiről, filológiai és publikációs „előéletéről”. 

A dolgozatot bevezető elméleti „töprengések” közül az előbbi, a szövegstílus 

három összetevőjéről szóló eredetileg a Péter Mihályt 70. születésnapja alkalmá-

ból köszöntő könyv részére készült, de terjedelmessége miatt abban csak egy rész-

lete jelenhetett meg Szövegstílus és konnotáció címmel, míg a teljes tanulmány a 

Magyar Nyelvőr 1998/2. számában látott napvilágot. A könyvem élére került feje-

zet ehhez képest is tartalmaz némi többletet. 

Az I/2. fejezet az MTA Nyelvtudományi Intézete fennállásának 50. évfordulója 

tiszteletére rendezett tudományos ülésszakra készült, és azon, 1999. október 19-én 

részben el is hangzott. Teljes szövege a Magyar Nyelvőr 2000/3. számában, rövi-

dített változata az ülésszak előadásait tartalmazó kiadványban (Helyzetkép a ma-

gyar nyelvtudományról. Szerk. Kiefer Ferenc és Gósy Mária. MTA Nyelvtudomá-

nyi Intézet. Budapest 2000) jelent meg. 

Könyvem középső részének a nyelvi kép jelentőségét méltató rövid bevezetője 

1999 májusában íródott a Keszler Borbálát születésnapja alkalmából köszöntő 

Ember és nyelv című kötet számára. 
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A II. rész 2. fejezete, amelyben a nyelvi kép fogalmát határozom meg a szöveg 

és a befogadó szempontjából, már Képekbe menekülő élet című könyvemben is 

benne volt, de ezt a korábbi változatot alaposan megrövidítettem, s igyekeztem fel 

is frissíteni az 1990-es évek második felének magyar és nemzetközi szakirodalmi 

eredményeivel. 

A nyelvi kép „rendellenes” vagy „szabályszerű” voltának dilemmáját taglaló 

nagy fejezettel 1999 márciusában készültem el. Főbb megállapításait ismertettem 

azon az előadáson, amelyet a Magyar Nyelvtudományi Társaság általános nyelvé-

szeti szakosztályának felolvasóülésén tartottam (1999. március 23.). Az előadást 

követő vitában felvetődött új szempontokat, adalékokat igyekeztem figyelembe 

venni az írott változat elkészítésekor. (Különösen Pusztai Ferenc tartalmas hozzá-

szólásáért tartozom köszönettel.) A tanulmány közreadására a Magyar Nyelvőr 

vállalkozott, három részletben (1999/3., 4., 2000/1. szám). 

A Képszerűség és poliszémia című rövidebb fejezet eredetileg szintén előadás-

ként hangzott el az ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke 

által 1998 októberében rendezett Poliszémia, homonímia című kétnapos tudomá-

nyos konferencián, melynek anyagát a Tinta Könyvkiadó publikálta egy évvel 

később ugyanilyen címmel. 

1999 októberében ugyancsak a Gecső Tamás tanszékvezető és munkatársai által 

szervezett, immár hagyományos őszi tudományos konferencián fejtettem ki a sze-

mantikai távolság és a stilisztikai érték viszonyára vonatkozó elgondolásaimat 

(II/5. fejezet). Ez a konferencia a lexikális és az aktuális jelentés kérdéseivel fog-

lalkozott. Az előadások alapján szerkesztett kötet 2000-ben jelent meg, szintén a 

Tinta Könyvkiadónál. 

A II/6.1. fejezet a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán a IV. éves 

magyar szakos hallgatóknak az 1994/95-ös tanév óta évente előadott Bevezetés a 

modern stilisztikába című féléves kollégiumom idevágó részein alapul. A fejezet 

tartalmi okokból magában foglalja három régebbi tanulmányom rövidített és kor-

szerűsített szövegét is. A teljes metafora nyelvtani szerkezetéről szóló fejtegetés 

először a Nyelvtudományi Értekezések sorozat 104. kötetében (A magyar nyelv 

grammatikája. A magyar nyelvészek III. nemzetközi kongresszusának előadásai) 

jelent meg 1980-ban. A másik két korábbi publikáció az 1990-es évekből való: az 

egyik a szegedi hungarológiai kongresszus kötetében (Ullmann felismerései a 

szinesztézia jelentéstani alapjairól), a másik a Szathmári-emlékkönyvben jelent 

meg (ez utóbbi az ún. körülíró metaforáról). 

A II/6.2. fejezet, amely a nyelvi képeknek a hagyományostól eltérő csoportosí-

tására tesz kísérletet, azon a kutatáson alapul, amelyet a Soros Alapítvány ösztön-

díjának támogatásával 1988/89-ben folytattam a kortársi magyar próza képalkotá-

sáról. Az eredményeket részletesen bemutattam már említett 1993-as munkámban, 

de a lényeget – tömörítve és új szakirodalommal kiegészítve – itt is elő kellett 

adnom, mert ezt megkívánta a könyv szerkezete. Joggal vethető fel az a kifogás, 
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miért nem vizsgáltam meg tíz évvel későbbi, a rendszerváltás utáni kontrollanya-

got is (pl. az 1998-as Körkép antológiát). Ezt további munkaként tervezem is, de 

most annyi idővel késleltette volna könyvem megjelenését, ami megítélésem sze-

rint nem állt volna arányban az ettől a kontrollvizsgálattól remélhető tartalmi több-

lettel. 

A középső résznek a nyelvi kép szövegszervező funkciójáról szóló zárófejezete 

1999 júliusában készült el. Rövidített változata plenáris előadásként hangzott el a 

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvtudományi Tan-

széke által szervezett 1999. októberi metaforakonferencián. Teljes szövege a kon-

ferencia előadásaiból szerkesztett kötetben (A metafora grammatikája és stiliszti-

kája. Tinta Könyvkiadó. Budapest 2001) olvasható. 

A könyvemet lezáró – és reményeim szerint az elmélet felől a gyakorlat, az 

egyetemi, sőt a középiskolai szövegelemző munka felé is kitekintést nyújtó – feje-

zetek Krúdytól egy novellarészletet és két teljes novellát, Máraitól egy regényrész-

letet, Vas Istvántól pedig egy verset elemeznek. Az első elemzés a Szabó Zoltán 

szerkesztésében megjelenő, az irodalmi szecesszió stílusát tárgyaló tanulmánykö-

tet számára készült 1999-ben (a kötetből vett mutatványként megjelent a Magyar 

Nyelvőr 2001/3. számában is). A másodikat 1996-ban írtam Szabó Zoltán szüle-

tésnapi emlékkönyvébe, de ott csak rövidítve jelent meg; teljes szövegét a Magyar 

Nyelvőr 1996/4. számában publikáltam. Az Előhang egy kispörkölthöz című 

Krúdy-novella elemzését a Szindbád Palotán című antológia (szerk. Szabó Pál 

Csaba, Várpalota 2001) közölte első ízben. A Márai-tanulmány az író születésének 

centenáriuma alkalmából Szombathelyen tartott konferencián hangzott el, s annak 

kötetében jelent meg („Este nyolckor születtem…” Hommage à Márai Sándor. 

Szerk. Lorinczy Huba és Czetter Ibolya. Szombathely 2000). A Vas István-

elemzést az 1998. júliusi egri anyanyelv-oktatási napokon adtam elő. Írott változa-

ta megjelent a konferencia előadásait tartalmazó kötetben (Nyelvi és kommuniká-

ciós kultúra az iskolában. Szerk. V. Raisz Rózsa és H. Varga Gyula. Magyar 

Nyelvtudományi Társaság. Budapest 1999). 

Ezek a szövegelemzések abban a vonatkozásban is kitekintést nyújtanak a nyel-

vi kép témaköréből, hogy nem csupán a képanyagot, a képi szintet vizsgálják, 

hanem a szöveg struktúrájának egészét is, s ennek összefüggésében térnek ki az író 

által alkalmazott nyelvi képekre. 

* 

Előszavam befejezéseként tisztelettel és hálával emlékezem meg azokról a mes-

tereimről és pályatársaimról, akiknek szakmai és emberi támogatása meghatározó 

fontosságú volt számomra ennek a munkának az elvégzésében. 

Mindenekelőtt kegyelettel kell adóznom az engem kutatói pályám kezdetén, az 

1970-es évek első felében tanácsaival segítő három nagy tudós: BALÁZS JÁNOS, 

GÁLDI LÁSZLÓ és KOVALOVSZKY MIKLÓS emlékének. 
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A ma is körünkben tevékenykedő idősebb pályatársak közül PÉTER 

MIHÁLYnak, SZABÓ ZOLTÁNnak és SZATHMÁRI ISTVÁNnak tartozom elsősorban 

köszönettel. 

Rajtuk kívül két olyan kutató nevét is meg kell említenem, akikkel személyes 

kapcsolatom nem volt ugyan, de műveiktől ösztönzést és útbaigazítást kaptam. Az 

egyik FÓNAGY IVÁN, a másik HANKISS ELEMÉR. 

Értékes szakmai segítséget nyújtottak kandidátusi és MTA doktori értekezésem 

opponensei (BENCZE LÓRÁNT és VÍGH ÁRPÁD, ill. KOCSÁNY PIROSKA, PÉTER 

MIHÁLY és POSZLER GYÖRGY), továbbá jó néhány nyelvtudományi intézeti és 

egyetemi kolléga, akiknek nevét itt nem sorolhatom fel. Köszönettel nyugtázom 

korábbi és jelenlegi munkahelyi vezetőim (HAJDÚ PÉTER, HERMAN JÓZSEF és 

KIEFER FERENC igazgatók, valamint egykori osztályvezetőm, GRÉTSY LÁSZLÓ) 

türelmét és megértését is, amely lehetővé tette számomra, hogy évtizedeken át 

olyan kutatási témákon is dolgozzam, amelyek – a nyelvészet és az irodalomtu-

domány határsávjában lévén – nem tartoznak a Nyelvtudományi Intézet „fő profil-

jába”. 

Utolsó emlékező és hálaadó szavam pedig hadd legyen ÉDESANYÁMé, aki na-

gyon várta, utolsó erejével segítette, de nem érhette meg ennek a munkának a be-

fejezését. Könyvemet az ő felejthetetlen emlékének ajánlom. 

 

Budapest, 2001. december 29. 

 

Kemény Gábor 
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I. A BEVEZETÉS BEVEZETÉSE: 

TÖPRENGÉSEK A STÍLUSRÓL ÉS A STILISZTIKÁRÓL 
 

 

 

 

 

1. A szövegstílus három összetevőjéről 

 

1. A stilisztikát a legtöbb szótár, lexikon, tan- és kézikönyv „a stílus tudomá-

nya”-ként határozza meg (vö.: ÉKsz. 1224; Bakos 1994: 715; Tolcsvai Nagy 1996: 

7). Azt azonban, hogy mi is az a (nyelvi) stílus, tudományos igénnyel – azaz ma-

gukban is definiált kategóriák felhasználásával – szinte lehetetlen meghatározni 

(vö.: Molinié–Cahné szerk. 1994; Fehér 1996; Kemény 1996; Péter 1996). Ha 

például ezt a definícióját adja valaki a stílusnak: „valamely élőszóban elhangzó 

vagy leírt szövegnek, ill. ilyen szövegek egy bizonyos osztályának nyelvi 

megformálásmódja” (Kemény 1991: 3), teljes joggal szögezhetik neki a kérdést, 

mit értsünk „nyelvi megformálásmód”-on, mert enélkül nem lehet megállapítani, 

hol végződik a nyelv, s hol kezdődik a stílus. 

A fenti nehézségek láttán több kutató, köztük az amerikai Bennison Gray (1969) 

arra a szkeptikus következtetésre jutott, hogy (nyelvi) stílus valójában nincs is, a 

stílus nem egyéb, mint spekuláció, olyanféle nélkülözhetetlennek hitt, de valósá-

gos létezéssel nem bíró logikai segédfogalom, mint az éter vagy a flogiszton a még 

nem tudományos jellegű régebbi fizikában és kémiában. Mások, így nálunk Vígh 

Árpád (1986, 1988) azt javasolták, hogy a stilisztika ne a – gyakorlatilag definiál-

hatatlan – stílussal, stílusrétegekkel stb. foglalkozzék, hanem egy szűkebb, de 

konkrétabb területtel, az alakzatok kutatásával. (Erre a következő, a stilisztika 

tárgyáról, feladatairól szóló fejezetben még visszatérünk.) 

Talán ezek a szkeptikus vélekedések késztették az új magyar stilisztika szerzőjét 

arra, hogy művének már a legelső mondatában határozottan leszögezze: „az a 

nyelvi jelenség, amit a köznyelv (a reflexivitás, a fogalmi apparátus nélküli spon-

tán megszólalás) a stílus (= a nyelvi stílus) szóval illet, létezik” (Tolcsvai Nagy 

1996: 7). A stílus fogalma nyilvánvalóan része bármely anyanyelvi beszélő spon-

tán nyelvtudásának, anyanyelvi kompetenciájának. Erről tanúskodnak az efféle, 

lépten-nyomon hallható mondatok is: „Nem tűrhetem, hogy ilyen stílusban beszél-

jen velem” (Tolcsvai Nagy példája) vagy „Kikérem magamnak ezt a stílust!” (saját 

példa). Mindenesetre jól mutatja a stilisztikának mint tudományos diszciplínának a 

sajátos voltát, hogy időről időre még azt is bizonyítania kell, hogy alapfogalma és 

fő tárgya egyáltalán létezik. (Ez körülbelül olyan, mint ha egy csillagászati szak-

könyv az égitestek vagy egy orvosi munka a testrészek és a betegségek létezésé-

nek bizonygatásával kezdődne.) 
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A stílus azok közé a tudományos alapfogalmak közé tartozik, amelyeknek meg-

létéről és mibenlétéről biztos tudásunk van, ám ez a tudás intuitív eredetű és jelle-

gű, ezért igen nehéz logikailag pontos definícióba foglalni. Szende Tamás a jelen-

tés meghatározásának nehézségei kapcsán idézi, amit Augustinus az idő fogalmá-

ról írt, de ez legalább ennyire igaz a stílusra is: „Si nemo ex me quaerat, scio; si 

quaerenti explicare velim, nescio” (Ha senki sem kérdezi tőlem, mi az, akkor tu-

dom; ha azonban meg akarom magyarázni a kérdezőnek, nem tudom) (l. Szende 

1996: 113). 

Az ellentmondás áthidalására kialakult egy olyan vélemény is, hogy nem is kell 

bajlódni a meghatározással, hanem a stílust azok közé az alapfogalmak közé kell 

sorolni, amelyeket az elmélet eleve adottnak tekint (úgy, mint magát a nyelvet, 

valamint ennek legalapvetőbb egységeit: a szöveget, a mondatot, a szót). 

Mások viszont újból és újból nekigyürkőznek egy minden addiginál pontosabb 

és árnyaltabb stílusdefiníció megalkotásának. Szegedy-Maszák Mihály a Helikon 

folyóirat első stilisztikaszámában – Middleton Murry nyomán – így csoportosította 

a stílusfelfogásokat: 

a) a stílus mint a kifejtés technikája (díszítő forma); 

b) a stílus mint egyéni kifejezésmód; 

c) a stílus mint jelentés; 

d) kísérletek egy szintetikus stílusfogalom megteremtésére 

(Szegedy-Maszák 1970: 422–432). Ez utóbbinak a példáiként Leo Spitzer és a 

nálunk kevésbé ismert Louis T. Milić elgondolását ismerteti, majd így vonja meg a 

„szintetikus” stílusfelfogás kialakítására irányuló erőfeszítések mérlegét: „Egészé-

ben véve (…) azt mondhatjuk, hogy nem áll rendelkezésünkre az irodalmi stílus-

nak olyan értelmezése, melyet fenntartás nélkül el lehetne fogadni” (432). 

Nyolc évvel ezután jelent meg az Általános nyelvészeti tanulmányok 12. köte-

tében Péter Mihálynak, a kiváló szlavistának és stíluskutatónak a funkcionális 

nyelvhasonlításról szóló tanulmánya (Péter 1978), s ebben egy mindössze három-

negyed oldalnyi fejezet „a stílus fogalmá”-ról (223). A szerző előbb sorra veszi, 

mi a stílus lényege a korábbi szakirodalom szerint: 

a) bizonyos nyelvi elemek céltudatos kiválasztása és összekapcsolása a jeladó 

által; 

b) a megnyilatkozás körülményeire vonatkozó járulékos információ 

(konnotáció); 

c) egy meghatározott normától való eltérés (écart); 

d) bizonyos nyelvi elemek gyakorisága, illetőleg előfordulási valószínűsége. 

Péter Mihály – Nils Erik Enkvisttel egyetértve – arra az álláspontra helyezkedik, 

hogy ezek a stílusfelfogások nem zárják ki, hanem inkább kiegészítik egymást, 

ennélfogva alkalmasnak látszanak arra, hogy „szintetizálásukkal” a stílus fogal-

mának egy újabb meghatározását adjuk. Péter Mihály – a rá egyébként is jellemző 

visszafogottsággal – nem beszél ugyan új stílusdefinícióról, ám nyilvánvaló, hogy 
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amit „A lényeg abban foglalható össze…” kezdetű fejtegetésében leír, azt annak 

szánja: „(…) a stílus a tág értelemben vett kontextusnak, azaz a kommunikációs 

helyzetnek megfelelő nyelvi változat. A jeladó szempontjából e megfelelés bizo-

nyos nyelvi elemek kiválasztásában és összekapcsolásában valósul meg, a jelvevő 

számára a kontextusra vonatkozó járulékos információként jelentkezik, magában a 

szövegben pedig bizonyos elemek előfordulási gyakoriságának, illetve valószínű-

ségének más, hasonló kontextusú szövegek (illetve egy empirikusan megállapított 

kontextuális norma) gyakorisági értékeihez viszonyított arányaiban” (Péter 1978: 

223). 

2. Ebben a bevezető töprengésemben Péter Mihály fenti stílusmeghatározásához 

szeretnék néhány észrevételt és kiegészítést fűzni. 

Mielőtt azonban ebbe belefognék, szükségesnek látszik egy rövid kitérő arról, 

miért szerepel a fejezet címében a szövegstílus megjelölés az átfogóbb és közkele-

tűbb stílus helyett. Nem tautológia-e szövegstílus-ról beszélni? Van-e, lehet-e 

másnak stílusa, mint szövegnek? Következzék hát egy nagyon rövid, vázlatos 

fejtegetés stílus és szöveg viszonyáról! 

Korábban szöveg alatti és fölötti szinten is beszéltek stílusról (sőt inkább ilyen 

értelemben beszéltek, pl. Mikszáth Kálmán stílusa és nyelve, József Attila költői 

jelzői, a mellé- és az alárendelés stílusértéke a magyarban). Az újabb szakirodalom 

viszont mindegyre hangoztatja, hogy stílus és szöveg elválaszthatatlanok egymás-

tól. Szabó Zoltán (1988: 98) W. Sandersre és P. Cassirerre hivatkozva leszögezi, 

hogy stílusról csak szövegszinten beszélhetünk, hiszen stílusa csak a szövegnek 

van. Nem kisebb tekintély, mint Gérard Genette hangoztatja (a Helikon legutóbbi 

stilisztikaszámában már magyar fordításban is), hogy „Nincsen külön szöveg és 

külön stílus, (…) a stílus a szöveg[nek] egy aspektusa” (Genette 1991/1995: 355). 

Ha figyelmesen olvassuk Genette mondatát, észrevehetjük, hogy nem azonosítja a 

stílust a művel – ahogyan ezt (többek között) Croce és Meschonnic tette –, hanem 

a mű egy bizonyos aspektusának, dimenziójának, rétegének tekinti: „A stílus a 

szöveg percipiálható oldala, részről részre kíséri azt (…), megszakítás nélkül” (uo. 

354). 

Milyen következtetések vonhatók le a fenti elgondolásból? 

a) Nincs stílus nélküli szöveg, mert valamilyen stílusa minden szövegnek van 

(ebben az értelemben stílusnak tekintendő a stílusnélküliség, pontosabban a stílus-

talanság is). Ha azonban nem létezik, sőt nem is hozható létre „zéró stilisztikumú” 

szöveg, akkor mi az a „norma”, amelyhez képest „eltérést” tudunk kimutatni? Ez 

újabb szög az „écart-stilisztika” koporsójába! Igaz, a kontextuális, a műfaji vagy a 

belső norma feltételezésével meg lehet valamit menteni az eltérés kategóriájából (s 

ez mindenkinek jól jön, mert módszertanilag még mindig ez a legbiztosabb tám-

pont), a helyzet azonban még nehezebb lett, mint azelőtt volt. 

b) Ha konkrét szöveg nélkül nem beszélhetünk stílusról, mi lesz a sorsuk a szö-

vegtípus-stílusoknak (egyéni szépírói stílus, műfaji stílus, korstílus, nyelviréteg-
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stílus)? Intuitíve nyilvánvaló, hogy igenis van stílusa egy-egy szövegtípusnak is 

(pl. Móricz vagy Krúdy stílusa; az óda, az eposz stílusa; a barokk, a rokokó stb. 

stílus; a tudományos, a hivatali, a publicisztikai stb. stílus). Nem mondhatunk tehát 

le a szövegtípus-stilisztika vagy stílustipológia (vö. Szabó 1988: 133–154) műve-

léséről sem! 

Ám a stílus kategóriájának ezt a fajta használatát valahogyan mégis meg kell 

különböztetnünk a szöveggel összefonódott stílus, ’a szöveg stílusa’ kategóriájá-

tól. A Péter Mihály-i definíció igazából csak ez utóbbira vonatkozik, mivel való-

ságos közlési helyzet (Péter Mihály terminológiájával: kontextus) csak valóságos, 

konkrét szöveg esetében állhat fenn. Ezért ragaszkodtam a címben a – kissé talán 

nehézkes – szövegstílus elnevezéshez, s a stílus szót a továbbiakban mindig ebben 

az értelemben (’egy bizonyos szövegnek a stílusa’) használom. 

3. Péter Mihály meghatározása szerint a stílus lényege a jeladó szempontjából a 

nyelvi elemek célszerű (a kommunikációs helyzetnek megfelelő) kiválasztása és 

összekapcsolása. 

A stílus = választás elve a nyelvtudományban először Gabelentznél tűnik fel, 

1891-ben (idézi Fónagy 1963: 92), de a gondolat már a klasszikus retorikában is 

megvan: a választás (electio) a szónok második munkafázisának, az elrendezésnek 

(dispositio) a része. Quintilianus retorikája (Kr. u. 1. század) szerint a szónok az 

izolált alkotóelemek bőséges készletéből (copia) kiválasztja a számára megfelelő-

ket, majd beilleszti őket művének adott helyére (vö. Martinkó 1994). 

Természetesen nemcsak a szónok, az író válogat és kombinál, hanem mindenki, 

aki szöveget alkot, azaz beszél és ír. E válogatást megkönnyíti, hogy memóriánk a 

nyelvi elemeket alaki és tartalmi szempontból rendszerezve tárolja. Saussure asz-

szociatív viszonyoknak nevezte ezt a rendszert, a szinonímia–antonímia, hipo- és 

hiperonímia, homo- és paronímia hálózatát, szemben a közlés síkjával, a 

szintagmatikus viszonyokkal, amelybe a kiválasztott elem belekerül (Saussure 

1916/1967: 156–160). Roman Jakobson fél évszázaddal később igen hasonlóan 

modellálja a szövegalkotás folyamatát. Eszerint a kiválasztott szavak a beszéd-

láncban kombinálódnak: „A poétikai funkció az egyenértékűség elvét a szelekció 

tengelyéről a kombináció tengelyére vetíti” (Jakobson 1960/1972a: 242). 

A stílus = választás formulája általános elfogadottságnak örvend a stilisztiká-

ban, ami igen nagy szó egy olyan tudományágban, amelynek még az alapfogalmai 

is vitatottak. Legalább ebben az egyben egyetért a francia (Marouzeau, Cressot, 

Guiraud), a német (Riesel) és az angol nyelvű (Enkvist, Turner) szakirodalom. 

Egy időben különösen a magyar születésű Stephen Ullmann hangsúlyozta a vá-

lasztás elvének fontosságát. Ennek nyomán a magyar nyelvű tan- és kézikönyvek-

ben is egyöntetűen ki van emelve a stíluseszközök közötti válogatás mozzanata (a 

részletes hivatkozásokról ezúttal le kell mondanunk; a régebbi szakirodalmat l. 

Kemény 1993: 83). 
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Érdemi ellenvéleménnyel csupán Szegedy-Maszák említett szemlecikkében ta-

lálkoztam: az alkotáslélektani stílusfelfogás hívei (Jenkins, Allport és Ellegĺrd) 

kétségbe vonják a válogatás elvének realitását. Őszerintük az író egyénisége, „nem 

tudatos hajlamai” eleve meghatározzák a nyelvi kifejezésmódot, ennélfogva a 

tudatos válogatás feltételezése lélektanilag nem adekvát (vö. Szegedy-Maszák 

1970: 427). Robert Martin a „Mi a stílus?” kötet bevezetőjében megjegyzi, hogy a 

választás szükséges, de nem elégséges feltétele a stílusnak (Martin 1994: 11). Ezt 

azonban bármelyik stílustényezőről el lehetne mondani, s természetesen azok is 

tudják, akik a választást tekintik a stílus lényegének. 

Jómagam csupán három (két elvi és egy gyakorlati) megjegyzést kívánok tenni 

a stílus = választás témakörrel kapcsolatban. 

a) A legtöbb szerzőnél a választás (bizonyos hangzású és jelentésű) szavak, ki-

fejezések közötti választást jelent. Választási lehetőség azonban nemcsak ezen a 

nyelvi szinten van. A kódoló választhat például a közvetlen („betű szerinti”) és a 

közvetett (metaforikus, általánosságban: képi) kifejezésmód között. Rendelkezésé-

re állnak különféle alternatív mondatszerkesztési megoldások, mondatformák: 

fogalmazhat többszörösen alárendelt összetett mondatban, körmondatban, mellé-

rendelő típusú panoráma-mondatban vagy rövid mondatos, szaggatott stílusban. A 

mondategység/mondategész hányados, az ún. szerkesztettségi mutató jól tükrözi, 

mekkora különbség van ebben a tekintetben (is) például Fejes Endre és Németh 

László stílusa között: az előbbi, 1,90-es értékével, a közlő prózához áll közel, az 

utóbbi, 3,41-gyel, a fejtegető próza átlagán is túltesz (Deme 1971: 137–138, 148–

149). Hasonlóképpen igen jellemző lehet egy íróra a bekezdések terjedelme: Kosz-

tolányi és Mándy erősebben tagol, Krúdy vagy a maiak közül Nádas és 

Krasznahorkai nagyobb tömbökből építkezik. Különös figyelmet (és statisztikai 

felmérést) érdemel a két adat viszonya: az, akinek a szerkesztettségi mutatója ma-

gasabb, valószínűleg nagyobb terjedelmű bekezdéseket is használ. Ez azonban 

csak valószínűség mindaddig, amíg – nagyobb korpuszon – meg nem nézzük. 

Végül sajátos választási lehetőségnek kell tekintenünk a műfajt is. Fónagy Iván 

hívja fel rá a figyelmünket, hogy „a műfaji szabályok megválasztásának is hírérté-

ke van. A műfaj is permanens közlemény, akárcsak a korstílus” (Fónagy 1963: 

122). A „műfaji mondanivaló” olykor ellentétbe kerül az aktuális nyelvi, tartalmi 

mondanivalóval (pl. Radnóti eklogát ír a bori táborban), s ez a feszültség stiliszti-

kai többletérték forrása lehet (uo.). 

b) A választás lehetőségének szem előtt tartása a befogadó szempontjából is 

fontos. Már Jurij Lotman rámutatott, hogy minden realizálódott, vagyis a szöveg-

ben explicite jelen levő nyelvi elem oppozícióban van meg nem valósult alternatí-

váival (Lotman 1964/1970: 385). Következésképp csak úgy tudom értékelni (mél-

tányolni) azt, ami előttem van, ha figyelembe veszem azt a készletet, választékot, 

amely a közlőnek rendelkezésére állt, amelyből ezt az egyet műve számára (és az 

én számomra) kiválasztotta. 
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c) Végül nem kevésbé lényeges módszertani kérdés, hogy mivel vethetem egy-

be a választás eredményét, az elemzendő mű szavait és egyéb nyelvi-stilisztikai 

megoldásait. A rokon értelmű szavak tekintetében rendelkezésünkre áll O. Nagy 

és Ruzsiczky szinonimaszótára, de korszerű fogalomköri szótárunk mostanáig nem 

volt. Azért írom, hogy „mostanáig”, mert 1998 őszén megjelent Kiss Gábor szer-

kesztésében a Magyar szókincstár (Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek 

szótára), amely erre a célra alkalmasabbnak ígérkezik, mint egy klasszikus szino-

nimaszótár. Ha azonban mondatszerkezeti és szövegtani jelenségeket is értékelni 

kívánok, mivel hasonlítsam össze őket? A magyar sztenderddel? Az (még) nincs 

úgy leírva, ahogyan ehhez kellene. S a norma–eltérés szembeállítás, mint jeleztem, 

módszertanilag is problematikus. Esetleg viszonyíthatok a Riffaterre-féle belső 

kontextushoz, a szövegnek addigi mondatszerkesztési-szövegalkotási normájához, 

s ehhez képest állapíthatok meg stílusértékű különbségeket. Krúdynál például elég 

tipikus, hogy egy nagyon hosszú mondatot (több) igen rövid követ: az Egy Arany-

kéz utcai éj emléke című novellában egy kereken harmincsoros mondat festi le a 

dunai hajóutat a megszöktetett aranymívesnével, majd két soron belül három mon-

dat érzékelteti a „piros színű félálmok”-ból való felriadást (ASZN. 26–27; a szö-

vegrészlet elemzését l. a III/1. fejezetben). Egy másik ilyen „ritmusváltás”, szintén 

Krúdytól. Az Urak, betyárok, cigányok című családtörténeti emlékezés végén a 

lomhán gördülő, jellegzetesen krúdys mondatokat, hosszú bekezdéseket rövid, 

ideges, drámai hatású mondatok váltják fel (V. 420). 

4. A szöveg szintjén a stílus mint a közlési helyzetnek megfelelő nyelvi változat 

bizonyos elemek relatív gyakoriságában, előfordulási (átmenet-) valószínűségében 

nyilvánul meg (vö. Péter 1978: 223). 

Fontosnak tartom, hogy Péter Mihály a „bizonyos elemek” megjelölést használ-

ja. Úgy gondolom, ezt úgy kell érteni, hogy ezúttal sem csupán a szavaknak a gya-

koriságát kell vizsgálnunk, hanem az alacsonyabb és a magasabb szintű elemekét 

(fonémákét, morfémákét, illetve szintagmákét, mondatszerkesztési és szövegtani, 

például szövegtagolási megoldásokét) is (vö. 3. a) pont). 

Elvileg is, módszertanilag is igen lényeges, hogyan lesz a szövegbeli abszolút 

gyakoriságból relatív gyakoriság, másképpen: mihez tudom viszonyítani az elem-

zett szövegből nyert gyakorisági adatokat? A köznyelvi normához (sztenderdhez)? 

A műfaji normához? Az egyéni (szerzői) normához? Más szerzők egyéni normá-

jához? 

Ha figyelmesen tanulmányozzuk Péter Mihály meghatározását, kapunk választ 

(bár nem túl határozottat) a fenti kérdésre is: a gyakorisági (valószínűségi) adato-

kat „más, hasonló kontextusú szövegek (illetve egy empirikusan megállapított 

kontextuális norma) gyakorisági értékeihez” kell viszonyítani (uo.). Mivel a kon-

textus itt ’közlési helyzet’-et jelent, a fentieket minden bizonnyal úgy kell érteni, 

hogy az adott szövegelem gyakorisági adatát a hasonló műfajú, jellegű szövegek 

(vagy egy ezekből elvont szövegtípus) megfelelő gyakorisági adatával kell, érde-
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mes egybevetni. Felvetődik „egy kontextuálisan nem megfelelő szöveghez (esetleg 

egy »semleges«, »prestilisztikus« metanormához)” való hasonlítás lehetősége is, 

ez azonban Péter Mihálynak, úgy sejtem, kevésbé rokonszenves, mert így „a mi-

nősítés a deviáns stílusfelfogás alapján történik” (uo.), azaz könnyen beleeshetünk 

„a stílus = a zéró fokú, stilisztikailag semleges írásmódtól mint normától való elté-

rés” csapdájába, amelytől már a korábbi szakirodalom (pl. Gueunier 1969; Vígh 

1973: 116–117) is óvott. 

Kérdés persze, hogyan végezhető el ez az összehasonlítás a gyakorlatban. Van-

nak-e olyan szótáraink, amelyek valamely kontextus(típus) (= „műfaj”) gyakorisá-

gi adatait nyújtják? A kérdés, tudom, szónoki, hiszen nincsenek. A mai magyar 

nyelv szépprózai gyakorisági szótára (Füredi–Kelemen 1989) ebből a szempontból 

„túl jó”, mert túl nagy területet fog át, és csak a leggyakoribb szavakat regisztrálja. 

Próbaképpen megnéztem Juhász Gyula és Tóth Árpád kedvelt szavát (kulcssza-

vát?), a bús melléknevet, hányadik helyen áll a gyakorisági szótárban rangsorolt 

3410 „szuperlexéma” között, azaz milyen gyakori volt az 1965–1977. közötti évek 

magyar szépprózájában (ezt jelenti ugyanis a „mai”). Nos, nem találtam meg, mert 

a bús nem fért be az első 3410 szó közé. Ez figyelemreméltó az irodalmi ízlés 

változására nézve, egyben azonban jelzi a szótár használhatóságának korlátait is 

(ha azért nem találtam meg a szót, mert rossz helyen kerestem, elnézést kérek Fü-

redi Mihálytól és Kelemen József – emlékétől). 

Mit tehetünk ilyen körülmények között? (Már azon kívül persze, hogy nekiál-

lunk műfaji gyakorisági szótárakat szerkeszteni.) Az egyetlen járható útnak egye-

lőre az látszik, hogy egy (nagyobb) szövegrészlet valamely feltűnőbb elemének 

gyakoriságát a szövegelőzmény és/vagy az utána következő szövegdarab (egyszó-

val a nevezetes „belső kontextus”) megfelelő gyakorisági adatával szembesítjük. 

Például Krúdy Útitársában Eszténa menekülését és öngyilkosságát a jelen idejű 

igealakok számának hirtelen megugrása kíséri (erről a „vízió-jelenidő”-ről l. Ke-

mény 1993: 163–164). Ha megállapítom a múlt idő/jelen idő arányt itt és a szöveg 

többi részében, és kiderül, hogy ebben a fejezetben valóban szignifikánsan meg-

nőtt a jelen idejű alakok száma, ezzel konkretizálni tudom olvasói benyomásomat. 

Ez nem sok, de több a semminél. 

5. Péter Mihály stílusmeghatározásában „a stílus (…) a jelvevő számára a kon-

textusra vonatkozó járulékos információként jelentkezik” (Péter 1978: 223). Hogy 

valójában mi ez a „járulékos információ”, többletközlemény, idegen szakszóval: 

konnotáció, arra később térünk vissza. 

A konnotáció kategóriája – középkori előzmények után – a 19. század közepén, 

John Stuart Mill logikájában bukkan fel mint a jel tartalmát alkotó lényegi jegyek 

összessége (későbbi terminológiával: a jel intenziója), vagyis tulajdonképpen ma-

ga a jelentés. Századunk elején a jelentéstan tudományának egyik megalapozója, 

K. O. Erdmann konnotáció-n a szó fogalmi jelentését (alapjelentését) kísérő járu-

lékos jelentést ért (vö. Péter 1991: 49). A 20. századi általános nyelvészet nagy 
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megalapítóinak egyike, Leonard Bloomfield is használta a konnotáció terminust, 

mégpedig ebben az értelemben: „másodlagos, származékszerű jelentés, amely az 

alapjelentéshez állandó jelleggel kapcsolódik” (vö. Kassai 1979: 513). A műszót 

igazából Hjelmslev Prolegomenája (1943, angolul 1953) tette népszerűvé, különö-

sen azután, hogy a hjelmslevi „konnotatív szemiotika”, „konnotációs nyelv” kate-

góriáját Roland Barthes bevezette az irodalomtudományba (Barthes 1964/1976), 

kijelentve, hogy „az irodalom mint nyelvezet nyilvánvalóan konnotatív szemioti-

ka” (Barthes 1967/1977: 136), azaz olyan szemiotika, amelynek kifejezéssíkja 

maga is szemiotika (kifejezés és tartalom együtt). 

A részletesebb tudománytörténeti ismertetés kötelezettsége alól felment ben-

nünket Péter Mihály könyvének egyik fejezete (1991: 49–52), valamint Tolcsvai 

Nagy Gábor tanulmánya (1996a) és új magyar stilisztikájának egyik fejezete 

(1996: 77–88). 

Számunkra most elegendő, ha idemásoljuk a konnotáció meghatározását néhány 

újabb lexikonból és monográfiából: „asszociatív mellékjelentés” (Stammerjohann 

1975: 81); „a denotáció kiegészítése, másodlagos, származékos jelentés, a jeltől 

kiváltott asszociáció” (Szabó 1977: 59); „a nyelvi jel egy vagy több jelentéselemé-

nek a sokféle kommunikációs összetevőtől függő aktualizációja; járulékos és mel-

lékjelentés, amely [azonban] több, mint másodlagos” (Rössler 1979; idézi Tolcsvai 

Nagy 1996a: 116); „a nyelvi jelek közötti összefüggés” (szemben a jel és a valóság 

összefüggésével, a denotációval), „másodlagos jelentés”, az asszociáció egyik 

alesete: olyan képzettársítás, amely egy jelrendszerben a jelölők (signifiant-ok) 

között valósul meg (Kelemen 1981: 238); „mindazok az asszociációk, amelyeket 

egy szó fel tud idézni” (Wales 1989: 89); „másodlagos vagy származékos jelentés, 

amely abban a módban rejlik, ahogyan megjelöltük (vagy denotáltuk) az elsődle-

ges jelentést” (Genette 1991/1995: 336); „másodlagos, származékos jelentés, a jel 

által kiváltott asszociáció, amely a denotációhoz állandó vagy alkalmi jelleggel 

kapcsolódik” (Szathmári 1994: 23); „a szót stilisztikailag színező, alapvető jelen-

tését árnyaló kiegészítő jelentés” (Bakos 1994: 417); „szociokulturálisan meghatá-

rozott, asszociatív jellegű mellékjelentés” (Tolcsvai Nagy 1996a: 115). 

A fentiek értelmében a konnotáció jelentés, pontosabban: része a jelentésnek. A 

fogalmi vagy denotatív jelentés képezi a szójelentés magvát, az azt körülvevő 

konnotációk a „holdudvart”. Vagy Péter Mihály szép metaforájával élve: az alap-

jelentés az üstökös feje, a hozzá asszociált mellékjelentések a csóvája (1991: 52). 

(Ha szabad valamivel kiegészíteni ezt a metaforát: a befogadó, a jelvevő aktivitása 

az a Nap, amelytől a konnotatív „csóva” felizzik.) 

Különbséget kell tennünk állandósult és alkalmi konnotációk között. A galamb 

szó szinte kényszerítő erővel vonzza maga mellé a ’béke’ képzetét, a lánc a ’rab-

ság’-ét, a kereszt a ’kereszténység’-ét. Ezek az állandósult konnotációk közelednek 

a denotatív jelentés övezete felé; nem véletlen, hogy már az értelmező szótárba is 

bekerültek, ilyenformán: „a galamb képe mint a béke (…) jelképe” stb. (ÉKsz.). 
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Ezzel szemben vannak olyan konnotációk, amelyek (korlátozottan) szociális ér-

vényűek ugyan, mégsem válnak részévé az adott szó jelentésének, még asszociatív 

mellékjelentésként sem. Például a tankönyvraktár összetétel bizonyos életkori 

és/vagy tájékozottsági szinten felül gépiesen kiváltja ezt a képzettársítást: ’megöl-

ték Kennedyt’. Az ilyeneket jobb lenne nem is konnotációként, hanem csupán 

asszociációként számon tartani. 

Az ún. állandósult stílusérték (nyelvrétegbeli kötöttség) is tekinthető 

konnotációnak. Ez viszont csakugyan része a jel jelentésének, akárcsak a szóhan-

gulat (vö.: Fábián 1958: 149; Szathmári szerk. 1961: 520; Bencédy 1968: 545). Az 

állandósult stílusértékű szó magával viszi ezt a jelleget, színezetet (nevén nevezve 

a dolgot: konnotációt) mindazokba a szövegekbe, amelyekbe belekerül. Ilyenek 

például a székely nyelvjárási elemek Tamási Áronnál vagy Nyirő Józsefnél. Ennél 

ritkább, de érdekesebb is az a változat, amikor az író következetesen oda nem illő 

stílusértékű szavakat használ. Ilyen anakronisztikus nyelven van megírva Csoko-

nai Lili [= Esterházy Péter] Tizenhét hattyúk című regénye (mai történet archaikus 

nyelven) vagy Szabó Magda némelyik történelmi drámája (a középkori szereplők 

mai nyelven beszélnek). A következetes alkalmazás folytán az „oda nem illés” 

érzete megszűnhet, mert a befogadó tudomásul veszi a kontextuális normát (vö. 

Riffaterre 1971: 64–94). 

A legérdekesebbek azok a példák, amelyekben az állandósult konnotáció a szö-

vegkörnyezetben visszájára fordul. A klasszikus példa a „mot de Cambronne” 

Victor Hugo Nyomorultak-jában (egy Cambronne nevű „jelentéktelen tiszt” a 

waterlooi ütközet legvégén ezzel az egy szóval utasítja vissza az angolok megadási 

felszólítását: „Merde!”, azaz „Szart!”). Victor Hugo (talán egy kissé bőbeszédűen 

és szükségtelenül) el is magyarázza, hogy a francia katona hősiessége „a legmeg-

vetettebb szót a legragyogóbbá avatta” (Hugo 1862/1960: I, 313). 

Nemcsak szavakhoz kapcsolódhat konnotáció, hanem más nyelvi kategóriákhoz 

is (vö. Kassai 1979: 516). Ilyenek többek között az alakzatok (párhuzam, ellentét, 

halmozás és általában az ismétlődés különféle esetei), a szokatlan szórend (az 

expresszív és az impresszív szórendre l. Fónagy 1963: 110–112), a mondatszerke-

zeti sajátosságok (feltűnően hosszú mondatok [pl. Krúdynál] vagy feltűnően rövi-

dek [pl. Mándy Ivánnál]). 

Számomra különösen fontosak azok a konnotatív többletközlemények, amelyek 

a nyelvi képekhez tapadnak. Ha ezt olvasom Arany János versében: 

 

Nem a tenger lámpatornya, 

Mely felé küzd száz vitorla 

(A vigasztaló), 

 

a küzd és a vitorla között jelentésbeli összeférhetetlenséget és ebből eredő 

izotópiatörést észlelek, majd felismerem, hogy a vitorla szó itt képes értelemben 
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szerepel, kontextuálisan azt jelenti, hogy ’hajó’ (persze mindez a pillanat tört része 

alatt zajlik le). Van azonban még valami, ami konnotációként társul ehhez a felis-

meréshez: az, hogy amit olvasok, az költemény. 

A konnotáció egy adott ponton keletkezik, de nyomban szétterjed a szöveg egé-

szére, s azt „áthangolja”. Pontosabban: a befogadóját hangolja át azzal, hogy más-

fajta olvasásmódra készteti. A konnotáció a közlési helyzetre vonatkozó „járulékos 

információ” – idéztük Péter Mihálytól. Nos, ebben a fenti esetben a járulékos in-

formáció körülbelül így hangozhat: „vers vagyok, költészet vagyok, irodalom va-

gyok – olvass tehát ekként!” (az „olvasási utasítás”-ról vö. Török 1974a: 33–35). 

A jelvevő az együttműködési alapelv jegyében (vö. Tolcsvai Nagy 1996: 41–42) 

„veszi a lapot”, s ettől kezdve (visszamenőleg is!) mindent költészetként olvas. 

Ebben, de csakis ebben az értelemben igaz, hogy a költői műben minden szónak 

kettős jelentése van: egy fogalmi vagy denotatív és egy affektív vagy konnotatív 

(Cohen 1968: 50–51). Ez utóbbi per definitionem együtt van jelen az elsődlegessel 

(vö. Szabó 1977: 59, 62): a nyelvi műalkotás egyszerre több frekvencián is „fog-

ható” (vö. Kemény 1991: 19). 

Érdemes-e használni a konnotáció műszót a stilisztikában annak ellenére, hogy 

„meglehetősen heterogén jelenségeket takar” (Péter 1991: 49), „fogalma nehezen 

meghatározható[,] s határai elmosódottnak tetszenek” (uo. 52)? (Még rosszabb a 

véleménye a konnotáció-ról Dubois-ék lexikonának [1973: 115] és Genette-nek 

[ismerteti Tolcsvai Nagy 1996a: 115]; sőt az előbbi egyenesen „lomtár”-nak 

[débarras] titulálja, ahogyan mi a módosítószót „a magyar szófaji rendszer 

szemétkosará”-nak.) 

A kérdésre az lehet a válaszunk, hogy gyűjtőfogalomként igen, körülbelül ezzel 

a tartalommal: mindazon képzettársítások, stílustulajdonítások összessége, ame-

lyek a jelvevőben egy-egy konkrét szövegszegmentum kapcsán jönnek ugyan lét-

re, de hatásuk többnyire kiterjed a szöveg egészének befogadására, következés-

képp értelmezésére, minősítésére is. 

6. Bár remélem, hogy ez magából az itt véget érő fejtegetésből is kiderült, befe-

jezésül hadd szögezzem le külön is: Péter Mihály stílusmeghatározása vélemé-

nyem szerint minden tekintetben kiállta az idő próbáját. Aki fellapozza stíluskuta-

tásunk újabb publikációit, azt tapasztalja, hogy a Péter Mihály-i definíció szilárd 

alapul, kiindulópontul szolgál a stílus fogalmáról való hazai gondolkodásnak (di-

vatosabb szóval: diszkurzus-nak). 

 

 

2. A stilisztika feladatai és lehetőségei az új évezred kezdetén 

 

1. Ez a fejezet a stilisztika önmeghatározási kísérleteiről szól, arról, hogy ennek 

a különleges (idestova százéves, mégis időről időre identitászavarokkal küzdő) 

tudományágnak a művelői miképpen próbálják meghatározni a stilisztika kutatási 
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tárgyát, feladatait, az őt jogosan megillető helyet a nyelv- és az irodalomtudomány 

határvidékén. 

Nem foglalkozhatunk ezúttal a stilisztika történetével (se az egyetemesével, se a 

magyaréval), mert ez meghaladná ennek a bevezető töprengésnek a műfaji és ter-

jedelmi kereteit. A stilisztika története iránt érdeklődők jó (bár korántsem teljes) 

áttekintést kaphatnak a Helikon folyóirat tematikus számaiból (1970/3–4.: Modern 

stilisztika; 1988/3–4.: A stilisztika útjai és lehetőségei; 1995/3.: A stílus diszkurzív 

elmélete), továbbá a Hol tart ma a stilisztika? című tanulmánykötetből (Szathmári 

szerk. 1996). 

2. A stilisztikának a két meghatározó rokontudományhoz, az irodalomtudo-

mányhoz és a nyelvészethez képest elfoglalt helyéről, helyzetéről lényegében ötfé-

le elgondolás alakult ki és fogalmazódott meg a szakirodalomban. 

2.1. A stilisztika nyelvészeti diszciplína, a nyelvtudomány szerves része. Ez 

volt a véleménye már a mai értelemben vett stilisztikát megalapító Charles 

Ballynak is, olyannyira, hogy a szépirodalmi stílus tanulmányozását ki is rekesz-

tette a stilisztikából. Az 1958-as bloomingtoni stíluskonferencián Sol Saporta, a 

neves hispanista és általános nyelvész azt állította, hogy a stilisztika nem egyéb 

alkalmazott nyelvészetnél, amely csak abban különbözik a nyelvészet többi ágától, 

hogy nem a kód, hanem az üzenet leírásával foglalkozik, s nem a mondatot, hanem 

a szöveget tekinti a legnagyobb elemzendő egységnek (Saporta 1960; ismerteti és 

kommentálja Szegedy-Maszák 1970: 424). Hasonlóképpen vélekedett a nyelvészet 

és a stilisztika viszonyáról Roman Jakobson is, bár ő az irodalmi szövegek nyelvi-

formai vizsgálatát nem stilisztiká-nak, hanem poétiká-nak nevezte (vö. Jakobson 

1960/1972a). A hazai nyelvészetben ekkor (és azóta is) uralkodó felfogást Balázs 

János körvonalazta a stílus kérdéseiről az 1954. évi magyar nyelvészkongresszu-

son tartott előadásában. Eszerint a stilisztika a nyelvtudományhoz tartozik ugyan, 

de annak külön, önálló ága (Balázs 1956: 104); a szépirodalmi stílus kutatása pe-

dig a nyelvészek és az irodalmárok közös munkaterülete (uo. 167). Ehhez képest 

szélsőségesnek minősíthető Zolnai Béla véleménye, aki az említett kongresszuson 

elhangzott hozzászólását azzal zárta, hogy „Nincs külön stilisztika, csak nyelvtu-

domány van” (Zolnai 1956: 189). A magyarországi köz- és felsőoktatásban az a 

gyakorlat érvényesül, hogy a stilisztikát a magyar nyelvtan tantárgy, illetőleg a 

magyar nyelvészet szak keretében oktatják (meglehetősen szerény óraszámban és 

intenzitással). 

2.2. A stilisztikának, ha irodalmi műalkotással foglalkozik, az irodalomtu-

domány részévé kell válnia. René Wellek Az irodalom elmélete című, kiemelke-

dően nagy hatású kézikönyvnek A stílus és a stilisztika című fejezetében kitünte-

tett fontosságot tulajdonít a stilisztikának, „mert az irodalmi mű sajátos vonásait 

csak stilisztikai módszerekkel lehet meghatározni” (Wellek–Warren 1949/1972: 

267; Szili József fordítása). Ám a stilisztika Wellek szerint csak abban az esetben 

válhat az irodalomtudomány szerves részévé, ha az esztétikai szempont központi 
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szerephez jut benne. Néhány évvel később, a bloomingtoni stíluskonferencia zár-

szavában még határozottabb formában fejtette ki ezt az elgondolását: „Az irodalmi 

elemzés ott kezdődik, ahol a nyelvészeti elemzés véget ér” (Wellek 1960: 417). A 

nyelvészeti stilisztikának az a veszélye, hogy a nyelvi normától való eltérésekre 

koncentrál, és így egyfajta „ellen-nyelvtant” alakít ki, az eltérések tudományát 

(Wellek itt úgyszólván előrevetíti mindazt, amit Jean Cohen [1966] a költői nyelv 

„ellennyelv” voltáról hangoztat). Az irodalmi stilisztikának Wellek felfogása sze-

rint a nyelvi eszközök (minden nyelvi eszköz) esztétikai funkciójára kell összpon-

tosítania. Szemléletmódját a totalitás kell, hogy jellemezze. Óvakodnia kell attól 

az atomizáló, elszigetelő szemlélettől, amely oly sok stilisztikai elemzésnek vált 

buktatójává (uo. 417–418). Wellek tehát, mint láthattuk, nem tagadja kifejezetten a 

„nyelvészeti stilisztika” létezését, ám elégedetlen vele, és a stilisztikát (az ő igé-

nyeinek megfelelő, határozottan esztétikai nézőpontú, a mű globalitását szem előtt 

tartó stilisztikát) az irodalomtudomány (literary criticism) részévé kívánja tenni. A 

hazai szakirodalomban Szabolcsi Miklós pendítette meg azt a gondolatot, hogy a 

művészi szövegek elemzésében nem lenne szabad mechanikusan alkalmazni a 

nyelvészeti módszereket (ez a vélemény 1970-ben, a strukturalizmus magyaror-

szági divatjának csúcspontján látott napvilágot a Helikon első stilisztikaszámának 

bevezetőjében), mivel az izgató és sajátosan irodalomtudományi jellegű problema-

tika éppen ott kezdődik, ahol a szövegelemzők abba szokták hagyni a vizsgálódást 

(vö. Szabolcsi 1970: 316). 

2.3. A stilisztikának két, hangsúlyaiban és módszereiben eltérő változata 

van: egy „irodalmi” és egy „nyelvészeti”. Ez a felfogás tükröződik (bár ilyen 

határozottan nincs kimondva) Péter Mihálynak a Magyar Nyelvőr 1996/4. számá-

ban közölt tanulmányában. Péter professzor szerint a „Mi a stílus?” kérdés nem 

„megválaszolhatatlan”, amilyennek én minősítettem egy korábbi cikkemben (Ke-

mény 1996: 6), hanem rossz, mert hiányos kérdés. A kérdést őszerinte így kellett 

volna feltenni: mi a stílus a nyelvben?, … az irodalomban?, … a zenében?, … az 

úszósportban?, … a hajfodrászatban? és így tovább (Péter 1996: 376). Vagyis 

nincs stílus amúgy általában, hanem csak a nyelvnek, az irodalomnak stb. van 

stílusa. A szépirodalmi stílus nem tekinthető pusztán a „funkcionális stílusok” 

egyikének, mert merőben más jellegű, mint az ún. nyelvi stílusok. Ezt az állítását 

Péter Mihály öt érvvel támasztja alá; ezek közül csak az utolsót, a legnyomatéko-

sabbat említjük: a nyelvi stílusok kölcsönösen lefordíthatók egymásra (pl. annak a 

semlegesen köznyelvi mondatnak, hogy Apja idült alkoholista volt, lehetséges egy 

választékos-eufemisztikus és egy durván bizalmas „fordítása”: Atyja nem ismert 

mértéket a szeszfogyasztásban, illetve Nagy piás volt a faterja), ezzel szemben a 

szépirodalmi kijelentést (pl. Adynak ezeket az ismert sorait: „Vagyok, mint min-

den ember: fenség, / Észak-fok, titok, idegenség, / Lidérces, messze fény, / Lidér-

ces, messze fény”) nem lehet köznyelvre fordítani (Péter Mihály finoman árnyalt 

megfogalmazásában: „köznyelvi parafrázisa bizonyára igen nagy verbális ráfordí-
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tással és ugyanakkor óriási információveszteséggel volna csak kivitelezhető”; uo. 

378). A művészi nyelvhasználat (a spitzeri Stilsprachen) és a nyelvi stílusok 

(Spitzernél: Sprachstile) különböző volta miatt leírásuk két különböző stilisztikát 

igényel: egy irodalmit és egy nyelvészetit (uo.). Tegyük azonban hozzá, hogy Pé-

ter Mihály itt két fontos kiegészítő, árnyaló megjegyzést is tesz: a) a művészi pró-

za nyelve átmeneti jelenség a költői nyelv és a nem szépirodalmi nyelvhasználat 

között (uo.); b) „A költészet nyelve, mint másodlagos modelláló rendszer, nem 

szakítható el a mindennapi nyelvtől mint a valóság elsődleges modelláló rendsze-

rétől” (uo. 379). Vagyis a „két stilisztika” mégsem két egészen külön stilisztika, 

hanem ugyanannak a tudományágnak két, jellegében eltérő, de szükségképpen 

egymásra utalt változata. 

A stilisztikának ezt a megkettőzését érdekes módon mind a nyelvészek, mind az 

irodalomkutatók fenntartással fogadják. Szathmári István például évtizedek óta 

hangoztatja, hogy nincs, ne is legyen külön nyelvészeti és irodalmi stilisztika. 

Egyik legutóbbi művében ezt úgy fogalmazta meg, hogy a funkcionális stilisztika 

„nem támaszt szakadékot” az ún. nyelvi stílus és a művészi stílus között, mivel 

mind a kettőnek lényegében ugyanaz a nyelv az alapja, a hordozója (Szathmári 

1995: 9). Vígh Árpád pedig még az 1980-as évek közepén úgy nyilatkozott erről a 

kérdésről az irodalmi stilisztika (!) helyzetéről közzétett előterjesztésében, hogy az 

irodalmi és a nem irodalmi stilisztika elválasztása „gyakorlatilag lehetetlen fela-

datnak látszik” (Vígh 1986: 41). Később, a Helikonnak általa szerkesztett stiliszti-

kaszámában azt írta, hogy a „nyelvészeti” és az „irodalmi” stilisztika megkülön-

böztetése „nem jelent semmit”, mert az irodalmi és a nem irodalmi stílusok szem-

beállítása „tudományosan tarthatatlan” (Vígh 1988: 297). 

2.4. A stilisztika önálló tudományág, amely nem tartozik se a nyelvészethez, 

se az irodalomtudományhoz. Ez a becsvágyó és talán megalapozatlan elgondolás 

aránylag ritkán kap hangot a szakirodalomban. Mégsem csupán a formális logikai 

teljesség kedvéért említem, mert tudok rá példát is idézni, mégpedig Pierre 

Larthomas előszavából, amellyel a „Qu’est-ce que le style?”, azaz „Mi a stílus?” 

címmel rendezett konferencia kötetét bevezeti: „Eljött a pillanat, hogy proklamál-

juk, a stilisztika önálló tudományág, ami azt jelenti, hogy körül tudja határolni 

működési területét, be tudja mutatni elemzési módszereit, el tudja készíteni az 

alkalmazott eszközök és az elért eredmények szintézisét, s mindezt egyszerű, pon-

tos és koherens terminológiával” (Larthomas 1994: 6). Ezzel a „proklamációval” 

azonban sok francia kutató sem ért egyet. Például a témában igencsak kompetens-

nek számító Daniel Delas ezt írja a Langages 1995. júniusi stilisztikaszámában: 

„Franciaországban éppoly lehetetlen meglenni a stílus fogalma nélkül, mint úgy 

tekinteni a stilisztikát, mint egy különálló teljes diszciplínát” (Delas 1995: 92). A 

stilisztika „különálló teljes diszciplína”-ként való elismertetésének problematikus 

voltát jelzi az a körülmény is, hogy a világ egyetemein alig találni önálló stiliszti-

katanszéket. Szépe György említette nekem egy ízben, hogy a németországi (ak-
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kor még: NSZK-beli) Bochumban van külön tanszéke a stilisztikának (lehet, hogy 

már ott sincs). Mi sem jutottunk még el odáig a Miskolci Egyetemen, hogy önálló 

tanszékünk legyen, hanem a Magyar Nyelvtudományi Tanszéken oktatjuk a sti-

lisztikát (amely oktatás ettől, persze, se nem jobb, se nem rosszabb). 

2.5. A stilisztika interdiszciplína, amely a nyelv- és az irodalomtudomány 

határsávjában, metszetében helyezkedik el. Olyan képződményekkel foglalko-

zik, amelyek anyaguk („vehikulumuk”, hordozó közegük) szerint nyelviek, ám 

ezeket a nyelvi képződményeket oly módon vizsgálja, hogy azoknak nem a refe-

renciális-intellektuális, hanem inkább a pragmatikai-esztétikai funkciója domboro-

dik ki (függetlenül attól, hogy a szépirodalmi kommunikáció körébe tartoznak-e, 

vagy sem). Ez a „középutas” megoldás látszik a leginkább reálisnak és gyakorlati-

asnak, ennélfogva így is tanítom az említett egyetemen. 

2.5.1. Milyen ágaival érintkezik a stilisztika a nyelvtudománynak? Úgyszólván 

mindegyikkel! 

A hangtan ismerete elsősorban a költői nyelv vizsgálatában nélkülözhetetlen 

(vö.: Fónagy 1959, 1974; Vértes 1987; Fülöp 1996), de vannak hangstilisztikai 

vonatkozásai a művészi prózának, például Krúdy Gyula stílusának is. 

A lexikológia és a lexikográfia a nyelvi képek és az egyéb stíluseszközök szó-

társzerű feldolgozásában nyújthat segítséget. Az írói szótárak – nagy munkaigé-

nyességük miatt – egyelőre nem tartoznak a reálisan kitűzhető célok közé (egy 

Krúdy-szótár megalkotása például egy kisebb intézet több évi munkáját igényelné, 

még számítógépes módszerekkel is). Helyettük azonban készülhetnek egyetlen 

művet szótárszerűen bemutató munkák (amilyen Pásztor Emil Toldi- vagy Beke 

József Bánk bán-szótára; vö. Pásztor 1986; Beke 1991) vagy egy szerzőnek egy 

bizonyos nyelvi eszközére irányuló feldolgozások (pl. Füst Milán vagy Krúdy 

nyelvi képeinek szótára; ez utóbbiak, sajnos, csupán tervként léteznek, vagy még 

úgy sem). 

Ismernie és hasznosítania kell a stilisztika művelőjének a szó szorosabb értel-

mében vett grammatika (a szintaxis, ezen belül különösen a mondattan) régebbi és 

újabb eredményeit is. Ha pedig igaza volt Spitzernek abban, hogy „nihil est in 

syntaxi, quod non fuerit in stylo” (semmi sincs a szintaxisban, ami korábban ne 

lett volna meg a stílusban), ennélfogva „a szintaxis, sőt a grammatika nem más, 

mint megfagyott stilisztika” (Spitzer 1928/1961: II, 517), akkor ez a kapcsolat 

mind a két irányban gyümölcsöző lehet: nemcsak a stilisztika meríthet az elméleti 

nyelvészetből, például a strukturális grammatikából, hanem ez utóbbi is a stiliszti-

kából, amely a nyelvi jelenségeket „in statu nascendi” ragadja meg. 

A stilisztikát a szaknyelvészeti diszciplínák közül a legrégebbi és a leginkább 

bensőséges viszony a szemantikához fűzi. Vannak témakörök, melyeknek kutatása 

során nem is igen lehet (persze, nem is kell) eldönteni, hogy a vizsgálat, amelyet 

végzünk, jelentéstani-e (még), vagy (már) stilisztikai. Például az állandósult és az 

alkalmi, illetőleg a lexikális és a kontextuális jelentés különbsége alapjában véve 
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szemantikai kérdés, de tanulmányozásához a legjobb (mert leggazdagabb, leg-

élőbb) tényanyagot a művészi nyelvhasználat szolgáltatja, s ezzel már át is lépünk 

a stilisztika területére. 

Szoros kapcsolat van (vagy legalábbis kellene, hogy legyen) a stilisztika és a 

nyelvművelés között is. Simonyi Zsigmond már 1896-ban felismerte, hogy „a 

nyelvhelyesség nem a nyelvtan, hanem a stilisztika kérdése”. Balassa József – 

Simonyi tanítványa és utóda a Magyar Nyelvőr szerkesztői székében – szintén úgy 

vélekedett, hogy „a nyelvhelyesség kérdése inkább a stilisztika körébe tartozik”. 

Balázs János az említett nyelvészkongresszusi előadásában úgy jellemezte a sti-

lisztika és a nyelvművelés viszonyát, hogy kiindulópontjuk lényegében azonos, 

mivel mind a kettő jobbára parole-jelenségeket vizsgál. A tudományos igényű és 

megalapozottságú nyelvművelés bizonyos fokig alkalmazott stilisztikának is te-

kinthető. (Erről és a többi mértékadó véleményről vö. Kemény 1989; a nyelvi 

tervezésről és a korszerű nyelvművelésről l. Tolcsvai Nagy szerk. 1998; Fábián–

Lőrincze 1999.) 

A szövegnyelvészet kialakulásával a stilisztika nemcsak veszedelmes riválist, 

hanem erős szövetségest, fegyvertársat is kapott. Ma már elképzelhetetlen vala-

mely szöveg stilisztikai elemzése anélkül, hogy figyelembe vennők a szöveget 

szöveggé tevő és akként fenntartó nyelvi eszközöket, a szöveg konnexiójának, 

kohéziójának és koherenciájának tényezőit. Ettől a stilisztika még nem válik szö-

vegtanná, nem olvad bele a szövegtanba, hiszen a mi érdeklődésünket éppen az 

kelti fel, ami az adott szöveg szerveződésében egyedi, különös, különleges, vagyis 

ami (már és még) nem a nyelv, hanem a stílus körébe tartozik. (A szövegstilisztika 

lehetségességéről vö.: Szathmári 1983; Szabó 1988: 52–57; Szikszainé 1999 

passim; Petőfi–Békési–Vass szerk. 1999: 35–109; Fehér 2000: 447–448.) 

Bár kapcsolatuk a stilisztikával kevésbé nyilvánvaló, nem feledkezhetünk meg a 

történeti nyelvészetről és a dialektológiáról sem. Vannak olyan szövegek, melyek-

nek stilisztikai elemzésében éppen ezekre a társtudományokra kell támaszkodnunk 

(nemcsak a régebbi szövegek vizsgálatában, hanem olyan mai művekében is, ame-

lyek tudatosan archaizálnak vagy váltanak át nyelvjárási, regionális köznyelvi 

szintre). 

A szűkebb vagy hagyományos értelemben vett nyelvészeti tudományokon kívül 

új szempontokkal gazdagíthatja a stilisztikát a nyelvészet többi határtudománya: a 

szociolingvisztika, a pszicholingvisztika, a szemiotika (különösen a 

szövegszemiotika), a (nyelvi) pragmatika, a kognitív nyelvelmélet és a hermeneu-

tika (Pléh Csaba találó magyarításával: a „megismeréstudomány”; vö. Pléh 1998) 

is. Ezeknek az új tudományágaknak a stilisztikába való integrálására jó példa 

Tolcsvai Nagy Gábor magyar stilisztikája (Tolcsvai Nagy 1996) és többi újabb 

műve. 

2.5.2. Ha szépirodalmi szöveggel, szövegekkel vagy azok típusaival foglalko-

zik, a stilisztika szükségképpen részleges fedésbe kerül az irodalomtudománnyal is 
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(ebben igaza volt Welleknek). Az alábbiakban csak címszavakban tudom felsorol-

ni az irodalomtudománynak azokat az ágait, melyeknek kutatási tárgya részben 

vagy egészében azonos a stilisztikáéval. 

Már csak tudománytörténeti okokból is elsőként kell említenem azt a két disz-

ciplínát, melyből a stilisztika a 19–20. század fordulóján kivált, és amelyek az 

1960-as évektől kezdve meg-megújuló kísérleteket tesznek egykori kutatási terüle-

tük visszahódítására és ezzel a stilisztikának a tudománytörténet lomtárába (szebb 

szóval: múzeumába) való száműzésére. Az egyik ilyen elődünk és vetélytársunk a 

retorika, a másik a poétika. A kutatási témák egy részének azonossága nem vitat-

ható: a nyelvi érzelemkifejezés, meggyőzés stb. technikái, a nyelvi képek és alak-

zatok elemzése, rendszerezése (retorika), illetőleg a kompozíció és a műfajok 

problematikája (poétika). A vizsgálódás nézőpontjának és módszereinek különbö-

zősége azonban indokolttá teheti mind a három diszciplínának a fennmaradását 

(legalábbis az én békülékeny felfogásom szerint). 

Valamivel kisebb, de nem kevésbé fontos az a „metszet”, amelyben a stilisztika 

az irodalomelmélettel érintkezik. Itt ugyanis olyan elméleti alapokról, alapfogal-

makról van szó, amelyek nélkül a stilisztika (pontosabban fogalmazva: az irodalmi 

műalkotások stilisztikai megközelítése) sem képzelhető el. Ilyenek: az irodalmiság 

mibenléte, az irodalmi mű felépítése, rétegei, stratifikációs modelljei stb. Itt kell 

említenünk a verstant is, amely szintén nélkülözhetetlen, ha kötött formájú a szö-

veg, amelynek stilisztikai elemzésére vállalkozunk. 

Végül pedig összefügg a stilisztika az irodalom-, sőt a művelődéstörténettel is. 

Ezek az átfedések azonban felvetnek bizonyos tudományelméleti és módszertani 

problémákat is, mert veszedelmesen, mondhatni önveszélyesen kiterjesztik a sti-

lisztika hatókörét. Ez a kísértés és általában a stilisztika helykeresése és fejlődési 

iránya lesz a tárgya fejtegetésem befejező részének. 

3. A tudományos igényű stilisztika közel százéves történetében két ellentétes, 

egymást kiegyensúlyozó fejlődési tendenciát figyelhetünk meg: az expanzióra és 

az önkorlátozásra való törekvést. 

3.1. Lássuk először az expanziónak, a kutatási terület fokozatos kiterjesztésének 

a megnyilvánulásait! 

A stilisztika az 1960-as évekig – Spitzertől Ullmannig és Cressot-tól Riffaterre-

ig – elsősorban a szó stilisztikája volt. A tudományág művelői a szövegek értelme-

zését és értékelését lényegében kizárták a stilisztika köréből azáltal, hogy a stílus-

jelenségek kontextusának nem a szöveget, hanem a nyelvet tekintették (Szegedy-

Maszák 1970: 421; ezt a megállapítást Riffaterre-re nézve nem, vagy csak a 60-as 

évek közepéig fogadhatjuk el, mivel az ő nevét világszerte éppen egy szövegelem-

zés, Baudelaire A macskák című versének Jakobsonnal vitába szálló elemzése tette 

ismertté). 

Az 1970-es években a stilisztikai vizsgálódás homlokterébe a szó helyett a 

mondat került (vö. Cs. Gyímesi 1975). Nálunk Herczeg Gyula képviselte a legna-
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gyobb határozottsággal azt a felfogást, hogy a stílus (ezen ő gyakorlatilag a művé-

szi próza stílusát értette) elsősorban a mondatszerkezet elemzésével, minél több 

konkrét mondatpéldány vizsgálatával jellemezhető. Ezzel a módszerrel, tehát 

mondatstilisztikai keretben dolgozta fel a magyar prózastílus történetét, három 

kötetben (Herczeg 1975, 1981, 1985). 

Az 1980-as évektől – a szövegnyelvészet robbanásszerű térhódítása nyomán – a 

stilisztika is igyekezett kiterjeszteni kutatási területét a szöveg egészére (vö.: Sza-

bó szerk. 1982; Szathmári 1983; Balázs 1985; Szabó 1988). A stílus valójában 

szövegtani kategória, minthogy stílusa csak szövegnek lehet – így foglalható össze 

ennek a korszaknak és irányzatnak a krédója. Az nem tisztázódott, hogy szövegen 

egy bizonyos konkrét szöveget kell-e érteni, vagy szövegek halmazát (típusát?) is 

lehet, ez azonban mit sem változtatott azon a tényen, hogy igazi tekintélye ekkor-

tól csak a szöveg teljességét átfogó stilisztikai vizsgálódásnak volt, míg az „elszi-

getelt nyelvi részletekkel bíbelődő” mikrostilisztika, a stilisztikai jelenségtanul-

mány szinte védelemre szorult (vö.: Török 1974: 5–13; uő 1983: 5–76). 

A stilisztikának ez az expanziója az 1990-es évekre odáig fokozódott, hogy a 

szövegnek a teljes (?) irodalom- és művelődéstörténeti, sőt filozófiai kontextusát is 

kezdték bevonni a stilisztikai vizsgálatba. Szathmári István például a következő 

lépéseit sorolja fel nagydoktori téziseiben „a funkcionális stilisztikának megfelelő 

stíluselemzés”-nek: „a) A mű megértése, értelmezése: a szavak, kifejezések, mon-

datok, képek és más stíluseszközök lehetséges jelentésének, konnotációjának, va-

lamint az egész műhöz való viszonyának a megvilágítása. b) A mű előzményei: a 

költő életpályája, oeuvre-je; – a kérdéses mű milyen hatásra, mikor született; – 

esetleges forrásai. c) A mű üzenete: közvetlen és közvetett mondanivalója. d) A 

mű szerkezete és fő stilisztikai jellemzői. e) A felhasznált stíluseszközök: (…) f) A 

mű esztétikai értékelése. g) A mű fogadtatása és hatása, valamint utóélete” 

(Szathmári 1994a: 13). A b)–c) és az f)–g) pont alatti lépések (a hét lépésből négy) 

nyilvánvalóan nem stilisztikaiak. Ezzel a stíluselemzés megszűnne pusztán a stí-

lusnak az elemzése lenni, hanem afféle szintézistudománnyá válna, amelynek mű-

veléséhez legalább négy vagy öt tudományágban (nyelvészet, irodalomtudomány, 

művelődés- és eszmetörténet, továbbá természetesen a korábbi értelmében vett 

stilisztika) kellene kompetensnek lennünk. 

A stilisztika tárgyának ez a nagymértékű kiterjesztése mind elméleti, mind gya-

korlati szempontból problematikusnak látszik. Azt, hogy ezzel maga Szathmári 

István is tökéletesen tisztában van, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a követ-

kező évben kiadott munkájában a fenti lépéseket „az irodalmi vagy műelemzés” 

keretében elvégzendő teendőkként említi, s erről az egész stúdiumról azt is megál-

lapítja, hogy „nyilvánvalóan elsősorban az irodalomtudomány területe” (Szathmári 

1995: 14). A komplex (mű)elemzés interdiszciplináris tevékenység, a (tágan értett) 

stíluselemzés „rendkívül sokrétű, sok diszciplínát érintő filológusmunka” (uo. 5). 

Ebből csupán a külső formának, a nyelvi eszközök stiláris funkcióinak a vizsgálata 
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(= a szűkebb értelemben vett stíluselemzés) tekinthető a stilisztika feladatának (uo. 

14). 

3.2. Az expanzió tendenciájának vázolása után fordítsuk figyelmünket az ellen-

tétes fejlődési irányra, az önkorlátozásra! 

Az a törekvés, hogy a stilisztika kutatási területét jobban körül kell határolni, 

pontosabban meg kell határozni, valamikor az 1980-as évek közepén vált érzékel-

hetővé. A szándék nyilván az volt, hogy helyet keressenek és találjanak a stiliszti-

kának a modern poétika, a (neo)retorika és a szövegtan mellett/között. Vagyis a 

tervbe vett önkorlátozás valójában a stilisztika érdekeit szolgálta volna (azért csak 

„volna”, mert tudomásom szerint ezek a stilisztikát új pályára állítani kívánó ter-

vek nemigen váltak valóra). 

Az első ilyen önkorlátozási javaslat Vígh Árpádtól, az MTA stilisztikai bizott-

ságának (pontosabban: az MTA Irodalomtudományi Bizottsága Stilisztikai Mun-

kabizottságának) megszervezőjétől és későbbi elnökétől származik, aki 1985 körül 

azt javasolta, hogy a stilisztika váljék az alakzatok elméletévé, alakzatelméletté, 

így különböztetve meg magát a stílussal és a stílusrétegekkel foglalkozó ún. stílus-

tantól. (Elgondolását később publikálta is: Vígh 1986: 42; 1988: 306–308.) Érde-

kes, hogy most, jó tíz évvel később Szathmári István egyetemi stíluskutató cso-

portja vette tervbe az alakzatok vizsgálatát (vö. Szathmári 1999). A nemrég közzé-

tett munkatervből úgy látom, hogy Szathmári professzor és munkatársai – szerin-

tem is helyesen – különbséget tesznek az alakzat és a hagyományosan szókép-nek, 

kép-nek, nyelvi kép-nek nevezett jelenségcsoport között. Jóllehet Gáspári László a 

munkacsoport számára készített tervezetében a gondolatalakzatok egyikeként 

megemlíti a hasonlatot is (l. Szathmári 1999: 308), ami a két kategória elhatárolá-

sának tisztázatlanságára vall. A hasonlat ugyanis, bár meg kell különböztetni a 

szóképektől, a magyar stilisztikai terminológia szerint (nyelvi) kép, nem pedig 

alakzat. (Annak idején Vígh Árpád az alakzat-ot az újretorikai metabola megfele-

lőjeként használta, vagyis beleértette a metaszemémá-t, a magyar hagyomány sze-

rinti nyelvi képeket is.) 

Nagyjából ugyanakkor, amikor Vígh Árpád az alakzatokban vélte megtalálni a 

stilisztika tárgyát, egykori bizottságunknak egy másik tagja, Kocsány Piroska azt 

ajánlotta, hogy a magát újradefiniáló és újjászervező magyar stilisztika az ismét-

léssel, ismétlődéssel foglalkozzék, mivel ez a legalapvetőbb szövegszervező elv 

(nemcsak az irodalmi műben, hanem bármely más szövegben is). Mint az említett 

(és csupán három évig működő) Stilisztikai Munkabizottság egykori titkárának 

birtokomban van Kocsány Piroska 1986. április 13-án Debrecenben kelt javaslata, 

amely szerint „megkísérelhetjük feltárni [mármint mi, a bizottság tagjai – K. G.] a 

kombinatív ismétlésnek/ismétlődésnek a nyelvben lehetséges rendszerét”. Úgy 

tudom, Kocsány Piroska azóta sem publikálta ezt a tervezetét. A javaslat papírra 

vetésének ténye mindenesetre jelzi, hogy annak idején mások is a tematika szűkí-
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tésével próbálták a stilisztikát szalonképessé tenni a „kemény” társadalomtudo-

mányok szűk és igényes körében. 

Igen tanulságos, hogy ez az elgondolás (az tudniillik, hogy kevesebb dologgal 

foglalkozzunk, de az a kevés valóban a mienk legyen) néhány éve újból felbuk-

kant, ezúttal Franciaországban. Daniel Delas a Langages folyóiratnak már említett 

stilisztikai számában a tudatos önkorlátozás jegyében azt javasolta, hogy a stilisz-

tika főnév helyett – szerényebben és óvatosabban – csupán a stilisztikai mellékne-

vet alkalmazzuk (franciául ez szójátékként hat, mert ott mind a kettő: stylistique). 

A stilisztikai kutatás vagy elemzés Delas szerint a következőket képes és köteles 

vizsgálni: a kifejezésmódot, írásmódot (écriture), a szavak kombinálódását, vagyis 

a közöttük létrejövő viszonylatokat és kölcsönhatásokat, továbbá mindazt, amit a 

szöveget író alany elrendez a szövegben, mégpedig akár irodalmi, akár nem iro-

dalmi, de mindenképpen prózai szövegben (Delas 1995: 92). 

Érdekes ismétlődés: évtizedekkel korábban a nagy hatású Charles Bally a szép-

irodalmat akarta kirekeszteni a stilisztikából, most Daniel Delas a költészettel 

akarja ugyanezt tenni. Lássuk, milyen érvekre támaszkodva! 

Először is idézi a „Mi a stílus?” kötet bevezetőjéből Robert Martinnek azt a 

gondolatát, hogy a stílus fogalma egyetlenegy változatlansági előfeltevést hordoz: 

a referenciális funkcióét. A stilisztikai variáció változatlanul hagyja a valóságérté-

keket. Épp ezért mihelyt a referenciális funkció elhomályosul, a stílus fogalma 

veszít érvényességéből (Martin 1994: 11). Stílusról tehát csak akkor van értelme 

beszélni – tehetjük hozzá –, ha a valóság-vonatkozás (a referencia) szilárd, állan-

dó, következésképp megbízhatóan azonosítható. „Ugyanarról, de másképpen” – ez 

a stílus lényege (vö. Molino 1994: 215). 

A költészetben, különösen a modern költészetben azonban elhalványulnak a re-

ferenciális (a valóság-) vonatkozások. A költészet nyelve – mint Roman Jakobson 

már az 1950-es évek végén megállapította – mindinkább „átlátszatlanná” válik. Az 

irodalmi kommunikációban a referenciális funkcióval szemben a poétikai funkció 

tesz szert meghatározó jelentőségre. A művészi szöveg elsősorban nem a nyelven 

kívüli valóságra referál valamely közös jelrendszer (kód) közvetítésével, hanem 

önmagára mint sajátos nyelvi-esztétikai entitásra (üzenetre) összpontosítja a befo-

gadó figyelmét. Ennek folytán – legalábbis Robert Martin szerint – stílusról csu-

pán a Voltaire, Chateaubriand, Flaubert típusú és műfajú írók esetében beszélhe-

tünk, ezzel szemben Ronsard-nak vagy Rimbaud-nak nincs stílusa (Martin 1994: 

11). Más szavakkal: nem stílusa van, hanem világa. 

A továbbiakban Kibédi Varga Áronnak, az amszterdami egyetem tanárának 

ugyanebben a konferenciakötetben található tanulmányára hivatkozik Delas. 

Kibédi Vargának is az a véleménye, hogy a modern költészet stílusa nem az ismert 

valóságelemekhez és -összefüggésekhez képest funkcionál. A modern költemény-

nek valójában nincs is referenciális aspektusa (valóságvonatkozása). Nem ábrázol-

ja vagy kifejezi, hanem létrehozza tárgyát. A szónak a dologgal való egybevágó-
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sága megfordul: a költő kimondja a szót, és a dolog létrejön. A modern költészet-

ben a nyelv performatív használata válik uralkodóvá, sőt kizárólagossá. A költői 

szó nem közöl, nem utal valamire, hanem cselekszik (Kibédi Varga 1994: 173). 

Mindezek persze nem egészen új gondolatok. Már Archibald McLeish, az an-

golszász Új Kritika nagy hatású költő-teoretikusa is kijelentette, hogy „a vers nem 

jelent, a vers – van”. S annak is elmúlt húsz éve, hogy Esterházy Péter stílusát 

többek között azért méltatták, mert nála a „jelentéshordozó” nyelv helyét egy „je-

lentésteremtő” nyelv foglalja el (Andrási 1978). 

Ha következetesen végigvisszük ezt a gondolatmenetet, végül is tudomásul kell 

vennünk – s ezt Kibédi Varga, majd őrá hivatkozva Daniel Delas meg is teszi –, 

hogy a modern költészet nem viseli el a stilisztikai elemzést, nem elemezhető a 

stilisztika eszközeivel. Sőt, mint az Esterházy-példa is mutatja, talán már a művé-

szi, kreatív próza sem fogadja el a stilisztikai megközelítést. Vagyis oda lyuka-

dunk ki, hogy a próza sem maradhat meg a stilisztika vadászterületének, ahogyan 

Daniel Delas véli. 

3.3. A fentieket összegezve megállapíthatjuk, hogy a mai stilisztika mindkét fej-

lődési irányának, az expanziónak is, az önkorlátozásnak is lehet valami haszna. A 

kutatási terület kiterjesztésétől az remélhető, hogy a stilisztika komplexebbé válik, 

erősödik tudományközi jellege. Az önkorlátozás, a tematika szűkítése viszont el-

mélyülést, tartalmi és módszerbeli tisztulást-tisztázódást eredményezhet (a „minél 

kevesebbről minél többet” elve jegyében). 

Ám, sajnos, mind a kettőnek van hátránya, sőt veszélye is! 

A túlzott kiterjesztés következtében a stilisztika parttalanná tágulhat, és előbb-

utóbb beleolvadhat a szöveggel foglalkozó többi filológiai diszciplínába (a szöveg-

tanba, a poétikába, az esztétikába vagy akár – horribile dictu! – az irodalom- és 

művelődéstörténetbe). Az expanzív törekvések túlsúlyra jutása azzal fenyeget, 

hogy a stilisztika elveszíti önálló arculatát (mielőtt még egyáltalán kialakította 

volna). 

A túlzásba vitt önkorlátozás viszont beszűkülést, parciálissá válást okozhat. Ez 

veszélyeztetné a stilisztika átfogó voltát, sőt végső soron (önálló vagy nem önálló, 

de) tudományágként való létezését/elismertetését is. Ha a végtelenségig szűkítjük 

illetékességi területét, végül is semmivé válhat, eltűnhet, mint Balzac nevezetes 

szamárbőre. 

Így hajózik (vagy inkább csak lavírozik?) a stilisztika két nemkívánatos szélső-

ség: a túlzott kiterjesztés Szküllája és a túlzott leszűkítés Kharübdisze között a 

bizonytalan – de talán nem kilátástalan! – jövő felé. A strukturalizmus divathullá-

ma tovahömpölygött (vö. Szili szerk. 1992), a hermeneutikáé még tart, de talán ez 

is levonulóban van. Merre tovább? Az új évezred ma még ismeretlenbe vesző idő-

óceánjának túlpartján talán ott vár bennünket az „osztatlan filológia” kincses Indi-

ája. Én magam azonban azzal is nagyon meg lennék elégedve, ha ehelyett egy 
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valóban tudományos igényű és jellegű, lehetőleg minél egzaktabb stilisztika Ame-

rikájára találnánk rá. 
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II. FEJEZETEK A NYELVI KÉP 

SZEMANTIKÁJÁBÓL ÉS STILISZTIKÁJÁBÓL 
 

 

 

 

 

1. Írói és kutatói vélemények a nyelvi kép jelentőségéről 

 

A szépirodalom nyelvének egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb stílus-

eszköze az ún. nyelvi kép. (A kép-et itt és a továbbiakban gyűjtőfogalomként 

használom, a metafora és a többi szókép, továbbá a hasonlat – együttvéve: az ele-

mi képek –, valamint a két vagy több elemi kép összekapcsolódásával, egymásba 

szövődésével létrejövő ún. komplex képek közös elnevezéseként.) 

Vannak olyan korszakok, irányzatok, írócsoportok, melyeknek termésében a 

kép(iség) központi szerepet játszik (pl. az óizlandi szkaldikus költészet, az Erzsé-

bet-kori angol dráma, a 17. századi angol metafizikus költők, a 19. századi francia 

szimbolizmus, az angol-amerikai imagista és az orosz imaginista költőcsoport, az 

1920-as évekbeli francia szürrealizmus, a mi irodalmunkban a Nyugat első nem-

zedékének lírája). De más korokban és műfajokban is mindig számottevő tényező-

je volt a képszerűség a szépirodalmi stílusnak (vö. Wellek–Warren 1949/1972: 

276–319). 

Mindezzel lényegében már az ókori retorika is tisztában volt. Ismeretesek 

Arisztotelész Poétikájának megállapításai a metafora jelentőségéről: „(…) legfon-

tosabb a metaforák használata, mert csak ezt nem lehet másoktól eltanulni, ez a 

tehetség jele. A jó metaforák használata a hasonló vonások felismerésén alapul” 

(Arisztotelész 1974: 54, Sarkady János fordítása; a továbbiakban, ahol a fordítót 

nem jelzem, az idegen nyelvű idézeteket a saját fordításomban adom – K. G.). 

Természetesen maguk az alkotók is mindig tudatában voltak a nyelvi kép mint 

kifejezőeszköz fontosságának. John Dryden 17. századi angol klasszicista költő és 

drámaíró szerint „A képalkotás a költészet igazi magaslata és élete”. Coleridge-

nek, az angol romantika egyik megalapozójának az volt a véleménye, hogy „Ko-

runkban [értsd: a 18–19. század fordulóján] a költő legfontosabb célja és művésze-

tének legfőbb ismertetőjegye: új és meglepő képek alkotása”. Az angol nyelvű 

irodalmakban talán Ezra Pound, az imagista költőcsoport vezéralakja ment a leg-

messzebbre a képek hatalmának dicsőítésében: „Jobb egyetlen Képet alkotni egy 

életben, mint terjedelmes műveket létrehozni”. (Ezeket az írói állásfoglalásokat 

Stephen Ullmann könyve alapján idéztem; l. Ullmann 1957: 210). 

Az angol vélemények után lássunk néhány francia írói megnyilatkozást a 

kép(alkotás) jelentőségéről! Baudelaire számára „az egész látható világmindenség 

csak képek és jelek tárháza”; másutt, a Meztelen szívem című prózaversfüzér 38. 
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darabjában így vall képkultuszáról: „Dicsőíteni a képek kultuszát (nagy, egyetlen, 

őseredeti szenvedélyem)” (Rónay György fordítása). Mallarmé egy helyütt „ab-

szolút hatalmat” tulajdonít a metaforának. Proust egy Flaubert-ről szóló esszéjében 

azt a sejtését fogalmazza meg, hogy „csak a Metafora adhat bizonyosfajta örökké-

valóságot a stílusnak”. André Breton, a francia szürrealizmus költő-teoretikusa a 

modern költészet legfőbb sajátosságaként a merész, egymástól minél távolabbi 

képzetköröket összekapcsoló képek használatát emeli ki; az ilyen kép felszabadító 

hatású, olyan, mint „egy földrengés gyújtószerkezete”. Gaston Bachelard is úgy 

vélekedik, hogy „az irodalmi kép robbanóanyag”; hatására másképpen tekintünk a 

világ dolgaira. Aragon szavaival: „minden kép minden pillanatban arra kényszerít, 

hogy újraértékeljük az egész világmindenséget”. (A francia írói állásfoglalások 

eredeti szövegét l. Antoine 1961: 151–152.) 

Magyar íróktól is bőven idézhetünk a nyelvi kép fontossága mellett hitet tevő 

nyilatkozatokat. Mészöly Miklós A tágasság iskolája című esszéjében (1963) 

nyelvi képpel érzékelteti a nyelvi kép fontosságát: „Összevetni, egymás mellé 

tenni, azonosítani és szétválasztani: ezek a mankóink” (Mészöly 1977: 5). Vagyis 

képek nélkül képtelenek volnánk beszélni bizonyos dolgokról, sőt általában a dol-

gokról. B. Nagy László, a korán elhunyt jeles kritikus is metaforák segítségével 

próbálja megragadni a metafora lényegét, rendeltetését: „A metafora sem pusztán 

tükör a természetnek, hanem (…) szakadatlanul ide-oda járó vetélő író és olvasó 

között, mely újra- és újraszövi a közönség valóságképét, öntudatát; megesik, hogy 

e vetélő elakad, elszaggat fonalakat, másképp folytatja a mintát, mint a kezdet 

szerint kellett volna; de hogy ez jogos és indokolt-e, azt csak az egész folyamat 

áttekintésével, nem részjelenségeket kiragadva dönthetjük el” (B. Nagy 1962: 

1270; a kiemelés a szerzőé – K. G.). Déry Tibor egy 1974. áprilisi naplójegyzet-

ében („hordalék”-ában) amiatt méltatlankodik, hogy a kortárs írók ódzkodnak a 

nyelvi képektől: „Ne hagyjuk el az érzéki valóságot: nyelvünket is abból az 

agyagból gyúrták, amelyből a földre nehezedő talpunkat. Mai életszemléletünk 

ugyan tárgyilagosabbnak látszik, de kérdem, a puszta szókimondás és a néven 

nevezés jobban megközelíti-e a valóságot, mint a képi beszéd? Végső soron a va-

lóság megnevezhetetlen. Ne vessük el tehát egy múló divat kedvéért nyelvünknek 

azt a képességét, hogy érzékien fogalmazza meg a világot, és hasonlatokkal, meta-

forákkal, jelzőkkel rokoni kapcsolatokba fogja s így érthetőbbé tegye számunkra 

az értelmünk elől menekülő, szétröppenő jelenségeket” (Déry 1975: 305–306). 

Befejezésül Sütő Andrást idézem, aki az Engedjétek hozzám jönni a szavakat 

egyik „jegyzet”-ében – szándékosan-e vagy sem, nem tudhatjuk – szinte pontról 

pontra megismétli Arisztotelész híres fejtegetését a metafora jelentőségéről: „Min-

denek felett nagy dolog metaforázónak lenni, mert egyedül ez az, amit mástól 

átvenni nem lehet; a tehetség legbiztosabb jele; mivel találóan metaforázni annyi, 

mint a hasonlót meglátni” (Sütő 1977: 16). 
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Bár nyelvi képek, mint tudjuk, nemcsak szépirodalmi szövegekben fordulnak 

elő (gondoljunk például a reklámokra, melyeknek szerzői a költői nyelvnek úgy-

szólván mindegyik hatáskeltő eszközét bevetik a siker reményében!), s az irodal-

miságnak sem conditio sine qua non-ja a képszerűség (vö. Jakobson elemzését 

Puskin képek nélküli költeményéről: Jakobson 1972: 286–291), az nemigen von-

ható kétségbe, hogy kép és költészet, képszerűség és irodalmiság között van vala-

mi benső affinitás. Tzvetan Todorov, a bolgár születésű kiváló francia irodalomtu-

dós ezt azzal magyarázza, hogy míg a képes nyelv (szemben az „átlátszó” nyelv-

vel) a szavakat teszi jelenlevővé, addig az irodalmi nyelv (szemben a köznyelvvel) 

a dolgokat. Közös tehát az „ellenfelük” (a fogalmiság, az elvontság), ennélfogva 

vonzódnak egymáshoz, gyakran szövetkeznek, ám ha kell, megvannak egymás 

nélkül is (Todorov 1967/1977: 40). 

Minden bizonnyal ebben a kölcsönös affinitásban keresendő az oka annak, mi-

ért oly népszerű kutatási téma a stilisztikában a nyelvi kép. A képek vizsgálata 

kulcsot ad kezünkbe az író stílusához, ezen keresztül pedig világszemléletéhez, 

egész írói és emberi személyiségéhez. Osztom tehát Szegedy-Maszák Mihály vé-

leményét: „A kutatás eddig művelt területei közül alighanem a metafora szintje az, 

amelyen a kutató a leginkább feltárhatja a stílust mint részek és egész, sajátos és 

általános egységét” (Szegedy-Maszák 1970: 444). Csupán annyit teszek hozzá, 

hogy „a metafora szintje” helyett én szívesebben beszélnék általában „a nyelvi 

képek szintjé”-ről. 

Ebben a rövid bevezető fejezetben természetesen még csak jelzésszerűen sem 

tekinthetjük át a nyelvi képszerűség (és ezen belül különösen a metafora) roppant 

gazdag nemzetközi és egyre gyarapodó magyar nyelvű szakirodalmát. A publiká-

ciók hallatlan mennyiségét jól érzékeltetik Shibles és Van Noppen bibliográfiái 

(Shibles 1971a; Van Noppen és mások szerk. 1985; Van Noppen–Holes szerk. 

1990). Az utolsó két évtizedben elsősorban az ún. kognitív vagy konceptuális me-

taforaelmélet hozott új szempontokat a kérdés kutatásába (vö.: Lakoff–Johnson 

1980; Lakoff–Turner 1989; Goatly 1998). Ennek koncepcióját, különösen a költői 

képalkotásnak a kollektív anyanyelvi tudat beidegzettségeire való visszavezetését 

újabban élesen bírálta Fónagy (1998; é. n. [1999]). 

A nyelvi képek témájára vonatkozó magyar nyelvű irodalomból Zalabai Zsig-

mond könyvét (1986) és Bencze Lóránt tanulmányát (1996) kell kiemelnem. Ál-

szerénység lenne részemről, ha említetlenül hagynám, hogy az elmúlt két és fél 

évtizedben én magam is publikáltam három olyan könyvet, amely vagy teljesen 

(Kemény 1974, 1993), vagy részben (1991) ezt a kérdéskört tárgyalja. 

Az elmúlt években két nagyszerű alkotással is gyarapodott stilisztikai szakiro-

dalmunk. Mind a két monográfia értékes hozzájárulást jelent a nyelvi kép tárgy-

köréhez is. Szabó Zoltán új stílustörténeti szintézisében (1998) minden korszak, 

irányzat és szerző kapcsán részletesen foglalkozik a képalkotással. Fónagy Iván-
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nak a költői nyelvről írott összefoglaló munkájában (é. n. [1999]) a leghosszabb 

rész, a könyvnek majdnem a fele a költői képről szól. 

Gérald Antoine úgy tudja, „a héber nyelvben a ’költészet’-et jelentő szó ’hason-

lóság’-ot is jelent” (Antoine 1961: 151). Költő tehát az, aki fel tudja ismerni kü-

lönböző dolgok rokon vonásait, hasonlóságát, s ezáltal az érzékeinkkel és tuda-

tunkkal felfogható valóság mögé (fölé?) egy másik, költői valóságot teremt. 

Amikor tehát a képalkotással foglalkozunk, nemcsak egy stilisztikai részletkér-

dést boncolgatunk, hanem – ha jól végezzük a dolgunkat – a költőiség, az irodal-

miság lényegéhez is közel(ebb) kerülhetünk. 

 

2. A nyelvi kép meghatározása a szöveg és a befogadó szempontjából 
 

1. Ahhoz, hogy meg tudjuk mondani: „Mi a kép?”, tehát hogy definiálni tudjuk, 

előbb erre a kérdésre kell megfelelnünk: „Mi kép?”, illetve „Mi nem kép?”, vagyis 

különbséget kell tudnunk tenni kép és nem kép között. Ezt a gyakorlatban megva-

lósítani sokkal könnyebb, mint utólag megmagyarázni, hogyan csináltuk, és főleg 

hogy miért is voltunk erre képesek. 

Tegyünk próbát egy irodalmi szöveggel! A részlet Krúdy Gyula Az útitárs című 

kisregényének első fejezetéből való. A szövegben dőlt szedéssel emeltem ki azokat 

a szegmentumokat, amelyeket képnek tartok: 

„Holdfényben utaztunk, a fák megannyi szoknyás kísértetek, a világos mezőkön 

azok a láthatatlanná válott rókák ügetnek, amelyek valamely rejtély folytán örökre 

eltűnnek a vadász szeme elől, egy ezüst sóhajtásos tónál vadludak szálltak nagy 

messziségben, a vasúti töltés mellett futó szürke országútról az volt gondolható, 

hogy rajta boldogtalan emberek mendegélnek a fák lassú szívverés módjára ingó 

árnyékaiban, olykor kis fehér házak tűntek fel, mint heverő kutyák, egy falevélnyi 

ablak mögött mécses égett, tán most gyilkolnak meg valakit, vagy utolsókat hörög 

egy haldokló vén paraszt; utolért az eső, mint a bánat, és az elsötétedett éjszakából 

könnyeket vert a részvétlen ablakra; – vajon mit csinálnak azok, akiket szeretek? – 

gondoltam magamban fázósan, mintha soha többé nem hallhatnám kedves szájak 

kedves, tetszetős beszédét, és csak az útitárs szomorú szavai hangzanak fejem 

körül, mintha a halál a bibliát olvasná” (Ú. 7–8). 

Amikor most utólag megpróbálom tudatosítani, mire támaszkodtam a képek 

megkülönböztetésében, először is arra a „stilisztikai kompetenciá”-ra hivatkozha-

tom (vö. Szabó 1977: 163–168), amellyel kisebb vagy nagyobb mértékben minden 

anyanyelvi beszélő rendelkezik. E túlnyomórészt spontánul működő kompetencia 

a beszélő anyanyelvi műveltségéből, szépirodalmi olvasottságából és az adott szö-

vegre, íróra, korszakra stb. vonatkozó szakirodalmi ismereteiből tevődik össze. (A 

stilisztikai kompetenciának ez utóbbi része sem korlátozódik a szakmabeliekre, 

mivel stilisztikai tudnivalókat az iskolai anyanyelv- és idegennyelv-oktatás is köz-

vetít bizonyos mértékig.) 
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Ez azonban a dolognak csak az egyik, a szubjektív oldala. Ahhoz, hogy egy be-

fogadó – mint most ennek a fejtegetésnek a szerzője – stilisztikai kompetenciáját 

mozgósítva több-kevesebb biztonsággal különbséget tudjon tenni kép és nem kép, 

„stiléma” és „kontextus” között, fenn kell állnia egy másik, jóval fontosabb, mert 

objektív természetű feltételnek is: annak ti., hogy a szemügyre vett nyelvi korpusz 

egyes elemei, elemcsoportjai rendelkezzenek olyan sajátossággal (sajátosságok-

kal), mely(ek)re támaszkodva az elemző ezeket a szegmentumokat el tudja különí-

teni a szöveg többi részétől, attól, ami „nem kép”. 

Nos, ezek a sajátságok kétségtelenül megvannak, mert ha nem volnának meg, 

semmiféle „stilisztikai kompetencia” sem lett volna képes a bemutatott Krúdy-

részletből vagy bármi másból képeket elkülöníteni. Tehát az idézett szöveg ebből a 

szempontból objektíve is inhomogén, azaz koherens folytonosságán belül megsza-

kítottságot is tartalmaz. 

1.1. A nyelvi közlemények (különösen pedig az irodalmi művek) effajta inho-

mogenitásának a rétorok, esztéták, irodalmárok mindig is tudatában voltak, s 

metaforikusan utaltak is rá. Gaston Bachelard szerint például a költői kép „ki-

emelkedik” a nyelvből, egy kissé fölötte lebeg a „pragmatikus” nyelvhasználatnak 

(1957: 10; idézi Bouverot 1969: 235, 41. j.). Sőt már a 18. századi francia klasszi-

cista retorika, így Du Marsais-nak a trópusokról írott nagyszabású kézikönyve 

(Traité des tropes, 1730) is különbséget tesz „természetes” és „képletes” nyelv 

között: az előbbi, az alakzatok nélküli szöveg teljesen átlátszó, s emiatt mint szö-

veg tulajdonképpen nem is létezik. Az alakzat (figure) sajátos rajzolatként jelenik 

meg ezen az áttetsző felületen, kiemelkedik belőle, fölébe kerekedik, de épp ezál-

tal tudatosítja bennünk nemcsak saját magának, hanem az alapjául, környezetéül 

szolgáló szövegnek a meglétét is. Az alakzat – így többek közt a jelentésalakzat, a 

nyelvi kép – teszi lehetővé számunkra, hogy a szöveget ne csupán a jelentés köz-

vetítőjeként, hanem önmagában is érzékeljük (vö. Todorov 1967/1977: 36). Íme, a 

nyelv „átlátszatlanná válásának”, a közlemény önmagára koncentrálódásának 

eszméje több mint kétszáz évvel Jakobson előtt! Igen fontos mozzanat (tudomány-

történetileg is), hogy Du Marsais-nak és követőinek felfogása szerint éppen az 

alakzat az, ami lehetővé teszi a művészi, ill. szónoki szöveg sajátos voltának – a 

stílusnak – a megragadását. (Ebből is érthető, miért foglalt el a képek tanulmányo-

zása oly jelentős helyet a francia klasszicista retorikában, amely a kor „parole-

nyelvészeteként” az aktualizált nyelvvel, a nyelvhasználattal foglalkozott, szem-

ben a nyelv elvont szabályrendszerét rögzítő grammatikával.) 

De hát miben is rejlik voltaképp a különbség a szövegből ily módon „kiemelke-

dő” nyelvi szegmentum (a kép) és a szöveg többi része, a kontextus között? 

Vannak olyan hipotézisek, amelyek szerint az egymáshoz képest heterogénnak 

érzett szövegdarabok abban térnek el egymástól, hogy különbözően viszonyulnak 

a nyelven kívüli valósághoz. Voigt Vilmos például az Ősz és tavasz között című 

Babits- és A ló meghal, a madarak kirepülnek című Kassák-vers egybevetésekor 
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(1971: 341 kk.) abból a feltevésből indul ki, hogy az irodalmi mű kétféle típusú 

kijelentésekből tevődik össze: 

a) reális kijelentések (ezek közvetlenül vonatkoznak a valóságra, pl. Babits ver-

sében „sietnek az esték” vagy Kassáknál: „Bécsben három napig az utcán alud-

tunk”); 

b) kvázi-kijelentések (azaz a reális kijelentésekre vonatkozó poétikai reláció-

kijelentések, amelyeknek nincs közvetlen valóságtartalmuk, hanem pusztán költői 

fikcióként fordulnak elő, pl. metaforák, megszemélyesítések, hasonlatok: „sietnek 

az esték, / álnokul mint a tolvaj öregség”, ill. Kassák poémájában: „a hajó pedig 

döcögött velünk / mint a terhes asszony”). 

Vagyis a nyelvi kép ebben a megközelítésben kvázi-kijelentés-nek minősül, 

amely azáltal „emelkedik ki” környezetéből, hogy azzal ellentétben nem közvetle-

nül vonatkozik a szövegen kívüli objektív valóságra, hanem csak közvetve, azok-

nak a reális kijelentéseknek a közvetítésével, amelyektől mint poétikai fikció elkü-

lönül. 

Hasonló különbséget lát a szöveg egésze és a benne fellelhető jelentésalakzatok 

(metaszemémák) között a Rhétorique générale (RG). A metaszeméma mindig 

„álkijelentés” (pseudo-proposition), mert olyan ellentmondást tartalmaz, amelyet a 

logika elvet, a retorika viszont elfogad. A predikatív alakú vagy ilyen alakra visz-

szavezetett metaszeméma oly módon használja a kopulát, hogy az egyszersmind 

önmaga ellentétét is jelenti (RG 131), hiszen az alany az is, meg nem is az, amit az 

állítmány róla állít. 

Akármilyen jó fogódzót kínál is azonban számunkra a nyelvi képek azonosítá-

sában az eltérő valóságvonatkozású: reális, ill. kvázi-szintű szövegdarabok megkü-

lönböztetése, nem hallgathatjuk el azt az észrevételünket, hogy a két fokozat közti 

különbség sokszor nagyon is viszonylagos, ami óhatatlanul szubjektív elemeket 

vegyít bele az értékelésbe. Az, hogy egy szövegrészletet reális kijelentésnek minő-

sítek-e vagy kvázinak, számos körülménytől függ: 

a) Függ attól, hogy szinkrón metszetben vagy diakrón folyamatként vizsgá-

lom-e. A sietnek az esték tagmondatot Voigt Vilmos a reális kijelentés egyik pél-

dájaként említi, jóllehet ez is metafora (megszemélyesítés), ha némiképp már ex- 

is (vö. ÉrtSz. 5: 1192: sietnek az évek). Azaz csak a szinkrónia szempontjából 

reális, történetileg inkább kvázi típusú. 

b) Függ attól, ami a kérdéses kijelentés előtt áll, meg attól is, ami követi – tehát 

a szűkebb kontextustól. Voigt Vilmos, amikor a kvázi-szint többlépcsősségére hoz 

példát, alapszintnek (reális kijelentésnek) minősíti ezt: olvadok a hóval, s ehhez 

képest 1. kvázi-szintnek: mely elfoly…, ill. mely elszáll…, és 2. kvázi-szintnek: 

mint könny, ill. mint sóhaj (i. h. 346). Csakhogy valójában ez az olvadok a hóval is 

kvázi-szintű kijelentés, mert kibontása, továbbszövése ennek a metaforának: Pe-

hely vagyok… Tehát míg az utána következő hasonlító mellékmondatokhoz képest 
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csakugyan inkább reális ez a kijelentés, addig az előzményéhez viszonyítva (pon-

tosabban: ahhoz kapcsolódva) inkább kvázi. 

c) Függ végül attól is a reális, ill. kvázi minősítés, hogy a szöveg milyen műfajú 

(tehát a tágabb kontextustól, műfaji kontextustól). 

A mindennapi, gyakorlati célú kommunikációban nyilván helytelenek szeman-

tikailag ezek a mondatok (idézi Kiefer é. n.: 18): 

A szék azzal vádolta az asztalt, hogy összeesett. 

A kutya azzal vádolta a macskát, hogy tejet lopott. 

Egy mesében viszont – a műfaj normájának megfelelően – teljesen rendjén való, 

reális kijelentések volnának. Ahogy Andersen meséjében (A rendíthetetlen ólom-

katona) sem kvázi-kijelentés, megszemélyesítés, ha a féllábú ólomkatona hall, 

gondol, szemügyre vesz valamit (Andersen 1967: 5 kk.), vagy amikor azt írja An-

dersen egy másik meséjében a tűzre vetett karácsonyfáról, hogy „egy-egy sóhaj 

volt minden roppanása” (uo. 18). Ugyanis a meseszöveg, ill. általában a műfaj 

egészében tényként fogadjuk el azt a fikciót, hogy állatok, növények, tárgyak em-

beri lény módjára éreznek, beszélnek, gondolkodnak. 

1.2. Mielőtt továbbhaladnánk, foglaljuk össze, mit tud mondani az ismertetett 

hipotézis a kép és az azt magában foglaló szövegkörnyezet (a „nem kép”) közti 

különbségről! 

A hipotézis szerint az egymáshoz képest inhomogénnak érzékelt szövegelemek 

különbözőségét az okozza, hogy eltérően viszonyulnak a szövegen kívüli valóság-

hoz: a kijelentések egyik része (többsége) közvetlenül utal rá (ezek az ún. reális 

kijelentések), másik része viszont csak közvetve (ezek a kvázi-kijelentések). A 

nyelvi kép az utóbbi típusba tartozik, sőt gyakorlatilag azonos vele. 

A reális–kvázi különbségtétel azonban, mint láthattuk, meglehetősen viszonyla-

gos, sőt felvetődhet az az ellenérv is, hogy az irodalmi szöveg a maga egészében 

fikció (kvázi-ítéletek, álkijelentések sorozata, ahogyan Ingarden [1931/1977: 166–

188], ill. I. A. Richards [1926/1959: 456–457] állította), amely sem egészében, 

sem bizonyos részleteiben nem vonatkozik közvetlenül a valóságra. 

Kívánatosnak látszik tehát másféleképp is megalapozni a kép és a nem kép kö-

zötti megkülönböztetést. Ehhez induljunk ki abból a triviálisnak látszó megállapí-

tásból, hogy a kép mindig valami többlettel, valamilyen külső elemmel járul hozzá 

a mű jelkészletéhez, életanyagához. Ezt Michel Le Guern úgy fogalmazza meg 

Pascal költői képeiről szóló monográfiájában, hogy „a kép olyan konkrét elem, 

melyre az író az általa előadott témán kívül tesz szert, hogy megvilágítsa vele va-

lamilyen közlését, vagy hozzáférjen az olvasó érzékenységéhez a képzelet közvetí-

tésével” (1969: 3; idézi Moreau 1982: 14). Vagyis a kép egy külső elemet hoz 

magával a szövegbe. Négy évvel később (talán az időközben megjelent liège-i 

retorika hatására) Le Guern már lényegesen korszerűbb terminológiával fejti ki 

ugyanezt a gondolatot: „a kép a közvetlen kontextus izotópiájába bele nem illő 

lexéma használata” (1973: 53; idézi Moreau: i. h.). Egyébként Le Guern úgy véli, 
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hogy ez a meghatározás nem illik rá a metonímiák többségére, mivel a metonímia 

általában a kontextusnak az izotópiájához tartozik (i. m. 16, 104). Ebben valószí-

nűleg téved, hiszen az RG egyetlen valamirevaló metonímiapéldájában („Vegyé-

tek elő a Caesarotokat!”; értsd: a Caesar-köteteteket; i. m. 118) az állítmány és 

tárgya közötti szemantikai inkongruencia folytán éppúgy megvan a definícióbeli 

„bele nem illés”, mint akármelyik „igazi” költői képben. 

Ennél a részletkérdésnél azonban sokkal fontosabb most a számunkra az 

izotópia fogalma, ill. az erre épülő szemantikai izotópiaelmélet, amely az eddigi-

eknél alkalmasabb elméleti keretet kínál a nyelvi kép megkülönböztetéséhez. 

Az izotópiaelméletet A.-J. Greimas kezdeményezése (1966: 69–101) nyomán a 

liège-i µ-csoport dolgozta ki Rhétorique générale (RG, 1970) és Rhétorique de la 

poésie (RP, 1977) című művében. A magyarországi stilisztikakutatásban az elmé-

let Vígh Árpád tanulmányai, szemlecikkei révén vált ismertté (1976, 1977, 1977a, 

1979, 1980, 1980a, 1981: 428–438, 487–514 passim). 

Az izotóp, mint köztudomású, eredetileg a fizikának a szakkifejezése: ott vala-

mely elem atomjainak azonos magtöltésű (rendszámú) s így a Mengyelejev-féle 

periódusos rendszerben ugyanarra a helyre eső, de egymástól tömegükben, azaz a 

neutronok számában különböző változatait nevezik izotópok-nak (vö.: Természet-

tudományi lexikon 3: 447; Akadémiai kislexikon 1: 842; Bakos 1994: 366). 

A nyelvészetben az izotópia fogalmát Greimas kezdte használni ’homogén je-

lentéssík’ értelemben (1966: 70). E homogén jelentéssíkot Greimas szerint az 

osztályszémák (klasszémák) ismétlődése hozza létre: egy üzenet vagy bárminő 

beszédszekvencia csak akkor tekinthető izotópnak, ha egy vagy több közös 

klasszémával rendelkezik (uo. 53). A klasszéma fogalmát – ahogyan már a szémá-

ét is – Bernard Pottier-től vette át Greimas. Pottier a szemémának generikus, azaz 

egy általános osztályhoz (pl. „anyagi” vagy „megszakított”) való tartozást kifejező 

szémák alkotta részét nevezi klasszémá-nak (1964; 1967: 27; 1974: 30, 321). 

Greimasnál a klasszéma a nukleáris szémával (magszémával, „szémikus mag”-gal) 

szembeállított tulajdonképpeni kontextuális szémának (kontextusszémának) válik 

a szinonimájává, ill. genus proximumává (1966: 53). 

A liège-i neoretorikusok az RP-ben valóságos költészetszemantikát építettek az 

izotópia kategóriájára. Ez a mű így határozza meg az izotópiá-t: „jelentésegységek 

adott halmazának olyan sajátossága, amelyet azonos szémák nyilvánvaló ismétlő-

dése jellemez, és amelyben egymást kizáró szémák nem fordulnak elő szintaktikai-

lag függő helyzetben” (RP 41; a magyar fordítást l. Vígh 1980: 331). Tehát példá-

ul A víz folyik kijelentés izotóp, A hó fekete viszont nem az, hanem allotóp. Hadd 

szemléltesse ugyanezt Vígh Árpád két köznyelvi példáján kívül két, csaknem 

megegyező tartalmú költői nyelvi kijelentés is: „A Duna csak folyt” (József A.: A 

Dunánál), ill. „Bivaly-fekete a hó / Fehér a szurok korma” (Ady: A Nincsen him-

nusza). 
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A továbbiakban mi is ezt a reálisabbnak és nyelvészetileg konkrétabbnak látszó 

izotópiaértelmezést fogadjuk el és használjuk. 

Vagyis az izotópiát – az RP és Vígh Árpád (különösen 1981: 499–500) nyomán 

– a következőképpen definiáljuk: jelentésosztályok (osztályszémák, klasszémák) 

olyan ismétlődése, amely egy szöveg egyneműségét, jelentésbeli egységét megte-

remti és fenntartja. Egy minimális szövegegység létrejöttéhez az szükséges, hogy 

egy klasszéma legalább egyszer megismétlődjék. Fontos feltétele még a szemanti-

kai egyneműségnek, hogy egymást kizáró szémák ne kerüljenek szintaktikailag 

függő helyzetbe (értsd: determináns–determinált, pl. alany–állítmány vagy jelző–

jelzett szó viszonyba). 

Minden szövegnek van egy bizonyos izotopikus folytonossága. Enélkül nem is 

létezhetne (nem volna szöveg), ugyanis többek között ez az izotopikus folytonos-

ság biztosítja szemantikai kohézióját és pragmatikai koherenciáját. Az izotopikus 

folytonosság alkotja a mondatnál nagyobb szövegegységeknek azt a normáját, 

amelytől a nyelvi kép eltér, s ezzel kiválik környezetéből, felhívja magára figyel-

münket. Például a fejezet elején bemutatott Krúdy-leírásban az 

a fák megannyi szoknyás kísértetek 

állítás azzal tér el a szöveg normájától, azáltal „emelkedik ki” az elbeszélés 

alapizotópiájából, hogy az éjszakai vonatút leírásának szokványos jelkészletéhez 

(holdfény, utazik, a vonat ablakából látott fák) hozzákapcsol egy váratlan, szeman-

tikailag „oda nem illő” elemet, a szoknyás kísértetek szerkezetes névszói állít-

mányt. 

A reális szintről a kvázi-szintre való átlendülést, szemantikai ugrást „imperti-

nencia” (jelentésbeli inadekvátság, az adott homogén jelentéssíkba, izotópiába 

való bele nem illés) jelzi. Az RG új kiadásához hozzákapcsolt, a 70-es évek vége 

felé írt függelék szavaival: „A trópust [illetőleg, tehetjük hozzá, általában a nyelvi 

képet] mindig egy impertinenciából kiindulva észleljük” (RG 207). 

Ezt az „impertinenciát”, szemantikai összeférhetetlenséget az okozza, hogy a 

közlésben olyan jelek kerülnek kapcsolatba egymással, melyeknek klasszémái 

ellenkező előjelűek. Az előbb idézett Krúdy-mondatban például a [–emberi] 

klasszéma a [+emberi]-vel, a [+reális] a [–reális]-sal van szembeállítva. 

Az izotopikus folytonosságba bele nem illő, azt mintegy „megtörő” nyelvi ele-

mek meglepetésként hatnak a befogadóra. Azt már az 1950-es években megállapí-

totta az információelmélet és a pszicholingvisztika (Shannon 1951; Goldmann 

Eisler 1958; vö. Fónagy 1960: 78), hogy a szavaknak van egy bizonyos, relatív 

gyakoriságukon és frazeológiai kötöttségeiken alapuló szemantikai átmenet-

valószínűségük, megjósolhatóságuk (predictability). Az olvasó vagy hallgató 

szubjektív várakozása ehhez az objektív átmeneti valószínűséghez igazodik. Ámde 

a költők újítókedve folytonosan rácáfol a nyelvi valószínűségekre, meghiúsítja az 

olvasói várakozást. A befogadónak ez a „meghiúsult várakozása” (frustrated 
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expectation, defeated anticipation) fontos tényezőjévé válhat az esztétikai élmény-

nek (Jakobson 1960/1972a: 250–251). 

Ezt a meglepetésfaktort, „váratlansági effektust” aknázza ki Krúdy, amikor mű-

veinek szövegébe nyelvi képeket iktat, s ezáltal különböző valóságtartományokat 

kapcsol össze és vonatkoztat egymásra. Az idézet ezúttal a Nagy kópé című re-

gényből (1921) való: 

„A negyedik szerelem a késő őszi napokban a Svábhegy aranylevéllel behintett 

útjain kívánta ernyője hegyére tűzni Alvinczi szívét” (NK. 277). 

A nem túl eredeti, de a köznyelvi sárga (esetleg aranyszínű) falevelek megjelö-

lésnél mégis sokkal expresszívebb aranylevelek említése azt a várakozást kelti az 

olvasóban, hogy az ernyője hegyére tűzni szókapcsolat után valami ilyesmi fog 

következni: a leveleket, az aranysárga faleveleket. Ehelyett azonban a svábhegyi 

hölgy Alvinczi szívét kívánja feltűzni ernyőjének hegyére, vagyis az író egy ala-

csony követési valószínűségű – s ezért nagy entrópiájú – elemet fűzött hozzá a 

szövegelőzményhez. Az érintkezési ponton egy pillanatra megugrik a jelentésfe-

szültség a [+konkrét] és a [–konkrét], illetve a [–emberi] és a [+emberi] 

klasszémák között, aztán a befogadó átvált a reális szintről a kvázira: képletesen, 

kvázi-kijelentésként értelmezi az író közlését. 

E síkváltás közben azonban valami egyéb is megvillan(hat) a tudatában: az tud-

niillik, hogy amit olvas, az irodalom. A félig öntudatlanul átélt szemantikai folya-

mat (1. várakozásának meghiúsulása; 2. az izotópiatörés észlelése; 3. az izotopikus 

folytonosságnak átértelmezés útján való helyreállítása) egy kis időre „átlátszatlan-

ná” tette számára a szöveget: a közlemény önmagára mint nyelvi képződményre, 

műalkotásra irányította a figyelmét (l. Jakobsonnak a poétikai funkcióról adott 

meghatározását: Jakobson 1960/1972a: 239; Jakobson nyelvészeti poétikájának 

mai értékeléséhez vö. Jefferson–Robey szerk. 1999: 62–69). 

Az inhomogén jelkapcsolatok tagjainak nincs abszolút értékük, hanem csak he-

lyi értékük van (vö. Fónagy 1984: 43). A szó szoros értelmében nem is „tárgyak”, 

ill. „képek” ezek az egymáshoz viszonyítva szemantikailag különnemű nyelvi 

szegmentumok, hanem csupán tárgyi vagy képi elemei egy őket magában foglaló 

és meghatározó magasabb rendű összefüggésrendszernek: a közlésnek mint aktua-

lizált szövegnek. Hogy egy impertinens nyelvielem-kapcsolatnak melyik tagja a 

tárgy, s melyik a kép, az önmagában sokszor nem is dönthető el megnyugtatóan. 

Például Robert Desnos une neige de seins metaforája lehet ’hókebel’, de 

’kebelfehér hó’ is aszerint, hogy a havat értelmezem-e képnek és a keblet tárgy-

nak, vagy megfordítva (a példát és elemzését l. Dubois 1975: 204). 

A képelemek szerepkörét, stilisztikai funkcióját valójában csak a tágabb szö-

vegösszefüggés jelöli ki egyértelműen: 

– amelyik képelem beleillik a szöveg izotopikus folytonosságába (amelyik izo-

tóp), az minősül tárgyi elemnek; 

– amelyik viszont nem illik bele (allotóp), az lesz a képi elem. 
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Tehát ebben az elméleti keretben is beigazolódik az a régebbi keletű, az igénye-

sebb képelméletekben mindig is hangot kapó nézet, hogy a képet csak a szöveg 

összefüggésében, a kontextus felől lehet megbízhatóan felismerni és helyesen 

értelmezni. (Vö.: Black 1962: 27–28; Weinrich 1967/1979: 104–105; Riffaterre 

1971: 57, 64 kk., 89; Eco 1972/1976: 324; RP 47, 15. j.; Schofer–Rice 1977: 135; 

Tamine 1979: 79; az újabb magyar szakirodalomból l. még: Szathmári 1994: 46–

49; Szikszainé 1994: 110–128; Szerdahelyi 1995: 277–285; Tolcsvai Nagy 1996: 

223–238; Fónagy é. n. [1999]: 127–221.) 

A kontextus ismerete nélkül némelykor még azt sem tudhatjuk bizonyosan, 

hogy képpel van-e dolgunk egyáltalán. Szemléltesse ezt a következő három példa! 

– Az 

Egy vitorlát látott 

mondat csak akkor tartalmaz trópust, ha a kontextus kötelezővé teszi az ’Egy hajót 

látott’ olvasatot (RG 209). Megfelelő beszédhelyzetben a vitorlát tárgy szó szerinti 

értelemben is vehető (pl. ha egy hajózási felszereléseket árusító üzletben látta a 

mondat alanya a vitorlát). Ekkor nyilván nem kép, nem „rész az egész helyett” 

típusú szinekdoché a vitorla. – Arany János Toldi-jának ezt a verssorát (III. 3.): 

Hé fiúk! amott ül egy túzok magában, 

az egyszerű metafora példájaként szokták idézni, pedig így, külön ez voltaképpen 

nem is kép (lehetne ugyanis reális kijelentés is!). Metaforává a szövegelőzmény 

teszi, amelyből tudjuk, hogy a túzok megjelölés koreferens Toldi Miklóssal. – Még 

A hó fekete 

is lehet nem-allotóp (nem-kvázi) kijelentés, ha a kontextus igazolja: „A hó alkal-

manként fekete is lehet, ha (…) a szövegbeli előzményekből kitűnik, hogy (…) a 

hóval borított mezőt a szomszédos gyár füstje bemocskolja, ami az előbbi kijelen-

tést hic et nunc a kontextus ismerője számára izotóppá teszi” (Vígh 1980: 332). 

Képes értelmet nyer viszont ebben a – más összefüggésben már idézett – Ady-

példában: 

Bivaly-fekete a hó 

Fehér a szurok korma… 

A képek tehát nemcsak elkülönülnek szövegkörnyezetüktől („kiemelkedvén” 

abból), hanem szorosan bele is épülnek abba, csak ahhoz képest azok, amik. 

Ezért „nincs metafora a szótárakban” (Ricoeur 1975: 217). Még az írói szótárak 

is csak abban az esetben vállalkozhatnának a siker reményében a képalkotás meg-

ragadására, ha Solomon Marcus román matematikus és esztéta útmutatását követ-

ve hajlandók volnának átalakulni „a kontextusok leltárává” (Marcus 1972/1977c: 

142). 

1.3. Mielőtt kísérletet tennénk a nyelvi kép fogalmának ideiglenes, egyelőre 

csupán ontológiai szempontból való meghatározására („Mi a kép?”), tekintsük át 

nagy vonásokban, amit kép és kontextus viszonyáról az eddigiek alapján megálla-

píthatunk. 
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E viszony egyik oldala – mint láthattuk – az elkülönülés, más szóval jelentésbeli 

összeegyeztethetetlenség. Ahhoz, hogy egy kifejezés metafora legyen – szögezi le 

például Joëlle Tamine a metafora szintaxisáról szóló fontos tanulmányában –, az 

kell, hogy az összehasonlított elemek („les termes rapprochés”) egymáshoz képest 

inkompatibilisak legyenek (1979: 80). 

Ahhoz azonban, hogy ezekből a diszparát jellegű szövegelemekből nyelvi kép 

legyen, valaminek össze is kell fognia őket. Tehát a kép–kontextus viszony másik 

oldala az inkompatibilitással dialektikus ellentmondásban levő összekapcsoltság, 

egybeszerkesztettség. (Azért dialektikus – egymással ellentétes, ugyanakkor egy-

mást fel is tételező – ennek a két tényezőnek a viszonya, mert az inhomogenitás 

csak az összekapcsolódottság révén tudatosul, viszont összekapcsolni inhomogé-

neket kell ahhoz, hogy nyelvi képet nyerjünk.) 

E szembeszökő ellentmondás – az tudniillik, hogy a kép tartalmilag össze nem 

illő elemeket illeszt össze formailag – természetesen nem kerülte el a nyelvi kép-

pel elméletileg foglalkozók figyelmét sem, sőt tengelyébe került a legkülönbözőbb 

képmeghatározásoknak, lettek légyen azok szerzői költők, irodalomkritikusok 

vagy nyelvészek. Az alábbiakban négy ilyen képdefiníciót idézek (ezek az elsőt 

kivéve nem általában a nyelvi képre, hanem egy bizonyos képfajtára, a metaforára 

vonatkoznak, de úgy gondolom, mutatis mutandis érvényesek egy átfogóbb képka-

tegóriára is): 

Ezra Pound 1918-ban: „diszparát fogalmak egyesítése” (idézi Wellek–Warren 

1949/1972: 278); 

I. A. Richards 1924-ben: „össze nem illő dolgok összekapcsolása” (1924/1971: 

82); 

Ju. M. Lotman 1970-ben: „szemantikailag összekapcsolhatatlan elemek össze-

kapcsolása” (1970/1973: 67); 

J. Tamine 1979-ben: „két összeférhetetlen nyelvi elem találkozása egy sajátos 

konfigurációban” (78). 

De mit is értsünk pontosabban ezen a Tamine említette „sajátos konfiguráció”-

n? 

Nos, őnála „a képet a szintaxis hordozza: szintaxis nélkül nincs metafora” 

(1979: 80). Eszerint nyilván a szintaktikai kapcsolatot tekinti annak a keretnek, 

amely a széttartó jelentésű szövegdaraboknak formát tud adni. Ugyanez volt a 

véleménye tíz évvel azelőtt Petőfi S. Jánosnak is, aki így határozta meg a „nyelv-

tanilag generált” – s ezért nyelvészeti elemzéssel is megközelíthető – képet (ima-

ge): „bármely szövegrész, amely legalább két szintaktikailag összekapcsolt, de 

szemantikailag összeférhetetlen elemből áll” (1969: 191). 

Tisztázandó azonban: mit jelent ez a „szintaktikai összekapcsoltság”? Mennyire 

szoros, ill. laza ez a kapcsolat? Következésképp: hol húzhatjuk meg a kép határát? 

Greimas szerint a szintagma tekinthető annak a minimális kontextusnak, amely 

egy izotópia megállapítását lehetővé teszi (1966: 72). Az RP 
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izotópiadefiníciójának (41) is az volt a második kritériuma, hogy „egymást kizáró 

szémák ne kerüljenek szintaktikailag függő helyzetbe” (az eredetiben: „en position 

syntaxique de détermination”; a kiemelés itt éntőlem való – K. G.), amiből indi-

rekt módon az következik, hogy az izotópia megtörésének, a klasszematikus össze 

nem illésnek a determináns–determinált viszony, vagyis az alárendelő szintagma a 

szintaktikai formája, színtere. S ebből már bízvást levonhatjuk azt a következte-

tést, hogy ebben az elméleti keretben a kép elemeinek szintaktikai kapcsolata 

szintagmatikus összefüggést kell, hogy jelentsen. 

Mindenesetre célszerű volna minél tágabb, rugalmasabb 

szintagmameghatározást választani. Ilyen például a Jurij Leviné (1965/1971: 175): 

„közvetlen alárendelési viszonyban lévő szavakból álló szópár (beleértve az 

alany–állítmány viszonyt is)”. Sőt Saussure-nél még ennél is általánosabb szin-

tagmadefiníciót találunk (1916/1967: 156), amely a szóösszetételtől a predikatív 

viszonyon át egészen a tagmondat–tagmondat (pontosabban: főmondat–

mellékmondat) kapcsolatig terjed. Ebbe tehát még a hasonlat is belefér. 

Megjegyzendő azonban, hogy az RP szerint az izotópia nem a szintagmának, 

hanem a beszédláncolatnak (chaîne discursive) a tulajdonsága, vagyis olyan hal-

mazoké, amelyek éppúgy túlterjedhetnek a szintagmán, mint maradhatnak azon 

innen (44). 

Mégsem a szintagma tehát a felső (szélső) határa a nyelvi képnek? Jól egybevág 

ez azzal a gyakorlati tapasztalatunkkal, hogy vannak ennél lazább nyelvtani szer-

kezetű képek is, melyeknek elemei nincsenek egymással szintagmatikus viszony-

ban – még a terminus legtágabb, saussure-i értelmében sem! Ilyenek többek közt a 

teljes metafora oldottabb válfajai (l. bővebben a 6.1. fejezet 2.2. pontjában). 

Jobb lenne tehát a kép-et formailag tágabban értelmezni. Ezt teszi például Petőfi 

S. János (1967: 90), aki elismeri több közlésegységből álló költői képek meglétét 

is. Ez persze nem jelenti azt, hogy a kép fogalmán belül ne tekinthetnénk a szin-

tagma alakú (szintagmatikus keretű, szerkezetű) képeket külön típusnak, sőt – 

alaki feszességük okán – akár még valaminő „normálformá”-nak is. 

Általánosságban azonban – tehát nemcsak a „normálformát” véve tekintetbe – a 

nyelvi kép így határozható meg a közlemény felől, vagyis ontológiai szempont-

ból: olyan kijelentés (vagy arra visszavezethető szókapcsolat), amely különböző 

valóságsíkokhoz (izotópiákhoz) tartozó és emiatt egymáshoz képest szemantikai-

lag inhomogén nyelvi elemeket (jeleket vagy jelcsoportokat) hoz egymással többé-

kevésbé szoros szintaktikai összeköttetésbe azzal a céllal, hogy e diszparát jelen-

téssíkok, illetőleg nyelvi elemek összekapcsolásával, egymásra vonatkoztatásával 

kényszerítsen formába egy olyan érzelmi és/vagy gondolati tartalmat, amely más 

úton-módon (közvetlenül) megfogalmazhatatlannak bizonyulna. 

2. A nyelvi képet azonban nem csupán a szöveg, hanem a befogadó szempont-

jából is meg kell határozni, hiszen a kép – mint bármely más nyelvi jelenség – 

valójában a közlő és a befogadó közötti kommunikáció formájában létezik. A kép 
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igazában azáltal jön létre, hogy valaki (a közlő, az író) annak szánja és akként 

alkotja meg, egyszersmind pedig egy másik valaki (a befogadó, az olvasó) képként 

fogja fel, kép gyanánt értelmezi. Viszonylagosan is teljes értékű definíciót tehát 

csak akkor tudunk adni a nyelvi képről, ha nemcsak a szöveg felől, hanem a befo-

gadó felől is megkíséreljük meghatározni. Erre kerül sor a fejezetnek most követ-

kező második felében. 

Daniel Delas egy régebbi szemlecikkében megjegyzi, hogy a generatív gramma-

tikai kiindulású képelméletek (Bickerton 1969, Gläser 1971, Matthews 1971, S. R. 

Levin 1977) nyelvi képen (figure) gyakorlatilag metaforát értenek; más képfajták-

ról, így metonímiáról vagy szinekdochéról szó sem esik bennük (Delas 1978: 66). 

Ez az egyoldalúság azonban nemcsak az említett szerzőket jellemzi, hanem álta-

lában a kérdés szakirodalmát. Különösen így van ez a képbefogadási elméletek 

terén: az általam ismert ilyen elméletek (ismertetésüket és csoportosításukat l. 

Black 1954–55; uő 1962: 35–47; Beardsley 1958: 134–147, 159–162; uő 1962: 

73–74; Shibles 1971: 63–74, 100–101; van Dijk 1975: 179; Stambovsky 1988: 

10–44; Fónagy é. n. [1999]: 131–137) egytől egyig metaforaelméletek. Vagyis a 

kép appercepciójának vizsgálatát illetően nem is annyira metaforaközpontúságról, 

mint inkább a metafora egyeduralmáról kellene beszélnünk. Így hát, jobb híján, 

ezekre az előzményekre vagyunk kénytelenek támaszkodni, extrapolálva állításai-

kat a kép-kategória egészére, amikor most arra térünk rá, mi módon fogja fel a 

képet a nyelvi közlés címzettje. Az appercepció mechanizmusának mint szubjektív 

oldalnak a feltárása egyszersmind fényt vethet a másik, az objektív oldalra: a kép 

„működésére” is. (Bár itt az objektív és a szubjektív jelzőt inkább csak idézőjelben 

volna szabad használnunk, mert valójában ugyanannak a folyamatnak két külön-

böző aspektusáról van szó.) 

Akármilyen sokfélék is azonban a képbefogadási elméletek (Max Black és van 

Dijk három-három, Beardsley és Shibles négy-négy, Stambovsky hét, Fónagy Iván 

új könyve pedig „tízegynehány” típusukat különbözteti meg), végső soron minde-

gyikük besorolható a két fő felfogás: a klasszikus behelyettesítési és az újabb kele-

tű kölcsönhatási hipotézis valamelyike alá. 

Az appercepcióelméleteknek ezt a két alaptípusát Paul Ricoeur (1975: 65–66, 

ill. 100–116) nyomán a következőképpen jellemzi a Langages metaforaszámának 

bevezető tanulmánya (Molino–Soublin–Tamine 1979: 21–23): 

A behelyettesítési modell Arisztotelésztől egészen a 20. század elejéig úgy-

szólván egyeduralkodó volt az európai retorikai és poétikai gondolkodásban. E 

szerint a hagyományos felfogás szerint 

a) a metafora csak egyetlen, kontextusától elszigetelt szóra korlátozódik; 

b) a szavaknak kétféle értelmük lehet: tulajdonképpeni értelmük (sens propre), 

amely közvetlenül adott és általánosan ismert, valamint átvitt vagy képes értelmük 

(sens figuré), mely az előbbihez képest másodlagos, ritkább; 
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c) a metafora lényege a behelyettesítés: a tulajdonképpeni elnevezés (terme 

propre) helyébe egy ugyanarra az entitásra vonatkozó képes kifejezés (terme 

figuré) kerül; ha a kép egy olyan tulajdonképpeni elnevezést helyettesít, amely 

már korábban is megvolt, metaforá-ról, ha olyant, amely hiányzik a nyelvből, 

katakrézis-ről beszélünk; 

d) a helyettesítés a két szó, ill. fogalom hasonlóságán alapul; e hasonlóság ép-

púgy lehet objektív (ténylegesen fennálló), mint szubjektív (azonos benyomások 

keltésében megnyilvánuló); 

e) a tulajdonképpeni és a képes megjelölés között kognitív egyenértékűség áll 

fenn: az értelmük ugyanaz; képi (figuratív) és érzelmi (affektív) szempontból vi-

szont nincs azonosság a kétféle megjelölés között: a trópus több előkelőséget, 

méltóságot, tömörséget, energiát, világosságot és kellemességet kölcsönöz a nyel-

vezetnek (Fontanier 1818/1968: 167), vagyis lényegében a díszítmény funkcióját 

tölti be. 

Ezzel szemben a kölcsönhatási vagy interakciós képértelmezés szerint (mely 

csak a 20. század tízes éveitől kezd kialakulni, elsősorban az angolszász „új kriti-

ka” képviselőinél): 

a) a metafora nem korlátozódik egyetlen szóra: bár gócpontja (tengelye) egy 

vagy több szó, a kijelentés egészére vonatkozik; a kép határa a mondattól (állítás-

tól) a bekezdésen és szövegen át egészen a pragmatikai kontextusig terjedhet; 

b) a szavaknak és kijelentéseknek nincs egyszer s mindenkorra meghatározott és 

a képes értelemtől gyökeresen különböző „tulajdonképpeni” értelmük; a szójelen-

tés kontextuális, s emiatt a szavak több-, ill. bizonytalan értelműek; a metafora 

csupán különös esete ennek az általános helyzetnek; 

c) a metafora nem behelyettesítés, hanem kölcsönhatás (feszültség); nem a „tu-

lajdonképpeni” kifejezés áll szemben a „képletes” kifejezéssel, hanem ez utóbbi a 

kontextus összes többi elemével; 

d) e kölcsönhatás nem valamely ismert hasonlóságon alapul, hanem kapcsolatot, 

viszonyt (relation) állapít meg N
1
 és N

2
 között (e kapcsolat lehet hasonlósági, ana-

logikus vagy bármilyen más természetű); a metafora a véletlennek vagy az intuíci-

ónak a szülötte: a kapcsolatot nem feltételezi, hanem létrehozza; 

e) a metafora egyszerre emotív, deskriptív és kognitív értékű: módosítja a világ-

ról addig szerzett tudásunkat; a „térbeli” látásmód révén – azáltal, hogy egy pillan-

tással egyszerre kétféle dolgot fogunk át – újra leírjuk a világot, új ismeretekre 

teszünk szert; a metafora valami újat tár fel a valóság (és a mi saját lényünk) szer-

kezetéből, ill. a valósághoz való viszonyunkból, az emberi mikrokozmosznak a 

világmindenség makrokozmoszához való viszonyából. 

Az appercepciós mechanizmus megértése szempontjából különösen nagy a je-

lentősége az explicit és az implicit képek közötti különbségtételnek (vö.: Morier 

1975: 675; Zalabai 1986: 45; Fónagy é. n. [1999]: 141–145). 
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Explicit képnek nevezzük a nyelvi képnek azt a válfaját, melyben két szemanti-

kailag inhomogén (egy izotóp és egy allotóp) szövegelem bizonyos nyelvtanilag is 

többé-kevésbé pontosan meghatározható és tipizálható szerkezetek alakjában van 

azonosítva vagy összehasonlítva egymással, s ennélfogva az egyik (az 

alapizotópiába bele nem illő, allotóp, impertinens) elem, az ún. képi elem a vele 

összekapcsolt – tehát a szövegben explicit módon jelen lévő – másik elemnek, a 

hozzá hasonlító vagy vele azonosítható tárgynak a minősítője, jellemzője; az ilyen 

kép leírható pusztán a szintagmatikus síkon. 

Implicit viszont a kép, ha az allotóp (a képi) elem nem a vele szintaktikai ösz-

szeköttetésben lévő izotóp szövegelemmel áll tárgy–kép viszonyban, hanem vala-

mely rejtett, a szövegben nyelvi jellel nem képviselt, de abban implicite benne 

rejlő és a paradigmatikus összefüggések síkján kisebb vagy nagyobb valószínű-

séggel azonosítható jelentettel (jeltárggyal, fogalommal); az ilyen kép csak a két 

dimenzió (a szintagmatikus és az asszociatív viszonyok) egyidejű figyelembevéte-

lével értelmezhető helyesen. 

Különbözik-e, s ha igen, miben különbözik egymástól az explicit és az implicit 

kép befogadása? Melyik hipotézis alkalmas(abb) ennek a folyamatnak a modellá-

lására: a behelyettesítési vagy a kölcsönhatási? 

Ezekre a kérdésekre csak akkor adhatunk választ, ha előbb mind a két képtípu-

son kipróbáljuk mind a két hipotézist. 

2.1. Az explicit kép appercepciója a behelyettesítési hipotézis alapján. – Ezt 

a lehetőséget már elméletileg is kizárhatjuk, mivel a hagyományosabbik képbefo-

gadási elmélet szerint a „nem tulajdonképpeni” értelmében álló szó átvitt vagy 

képes jelentését (azonosítottját, tárgyát) a szöveg összefüggéséből kell kikövetkez-

tetni, mint egy rejtvénynek a megfejtését, míg az explicit képben az előbb adott 

meghatározás szerint nemcsak a képi, hanem a tárgyi pólus is képviselve van 

nyelvi jellel (épp ezért explicit a neve ennek a képfajtának): az allotóp (a képi) 

elem egy vele szintagmatikus vagy lazább összeköttetésben levő izotóp szöveg-

elemmel van azonosítva mint tárgyával, s ezen keresztül kapcsolódik bele a szö-

veg izotopikus folytonosságába. Tehát a behelyettesítési hipotézist csak azon az 

áron alkalmazhatnánk explicit képekre, ha a képtípusnak épp a definíció szerinti 

lényegét adnánk fel. Ahhoz ugyanis, hogy ez a hipotézis ilyen anyagon is be tudja 

tölteni a magyarázó elv funkcióját, a vizsgált képet eleve implicit jellegűnek kelle-

ne tekintenünk. Így jár el például Jean Cohen, akinek elemzése a klasszikus „Em-

ber embernek farkasa” metaforáról (1966: 113–115) azon az előfeltevésen alapul, 

hogy a kép–tárgy viszony a farkas és a kegyetlen közt áll fenn, nem pedig az em-

ber és a farkas között. A kód szerinti ’farkas’ jelentés érvényesülését a szövegösz-

szefüggés meggátolja, ezért a befogadás során azt el kell távolítani (écarter), hogy 

a másodlagos, metaforikus jelentett elfoglalhassa a helyét. 

Ebből az elemzésből nem is derül ki igazán, mennyire nem járható ez az út az 

explicit képek működésének leírásában. A kiválasztott példa ugyanis nem költői 
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kép, hanem csak afféle toposz, többé-kevésbé lexikalizálódott értelmű kifejezés, 

melybe valóban könnyűszerrel beiktathatjuk a farkas helyére a kegyetlen-t. (Bár 

még itt is felvethető az a kérdés, hogyan lehet egy főnévi metaforának melléknévi 

szófajú „megfejtése”.) Egy elevenebb jelentéstartalmú képbe (például Krúdynak 

ebbe a már többször is idézett explicit metaforájába: „A fák megannyi szoknyás 

kísértetek”) már aligha lehetne bármit ilyen könnyen „behelyettesíteni” tárgy gya-

nánt. 

Mindebből két további, egyelőre bizonyításra szoruló feltevés adódik: 

(1) a behelyettesítési elmélettel csak az implicit képek appercepcióját lehet 

megmagyarázni; 

(2) az explicit képek befogadási folyamata csak a kölcsönhatási hipotézis figye-

lembevételével ábrázolható hitelesen. 

Vizsgáljuk meg előbb a (2) alatti feltevést! 

2.2. Az explicit kép appercepciója a kölcsönhatási hipotézis szerint. – A 

kölcsönhatási (interakciós) képbefogadási elmélet megalapozása, mint ismeretes, 

I. A. Richards angol költő és kritikus nevéhez fűződik. (Poétikai nézeteiről vö.: 

Molino 1984; Stambovsky 1988: 21–27; Jefferson–Robey szerk. 1999: 84–91.) 

Richards és az ő nyomán általában az angol-amerikai „új kritika” rendkívül 

nagy jelentőséget tulajdonított a képnek, ugyanis abban, pontosabban az annak 

elemei közti feszültségben (tension) vélte felismerni a költőiség alapját. 

Az újkritikus elméletírók (Richards, A. Tate, J. C. Ransom és mások) szerint a 

költői nyelv sajátos tulajdonságai – gazdagság, többértelműség, irónia, paradoxitás 

stb. – főleg abból a feszültségből fakadnak, amely a költői képben (figure) jön 

létre a tartalom és azok között az emocionális, érzéki és/vagy fogalmi mellékér-

telmek, járulékos értelmek, „felhangok” (overtones) között, melyeket a tartalmat 

hordozó nyelvi anyag hoz magával a műalkotásba (vö. Preminger szerk. 1965: 

845–847). 

E feszültség azt az érzést kelti a befogadóban, hogy a kép két alkotóeleme: a te-

nor (alapeszme vagy főtárgy) és a vehikulum (hordozóeszköz, annak az útja-

módja, hogy egy dolgot valami másnak a közvetítésével fejezzünk ki) az apper-

cepciós folyamat során mintegy kölcsönhatásba lépnek egymással (vö.: Richards 

1936: 97–98, 121, 132–133 stb.; Weimann 1962/1965: 222; Shibles 1971: 136–

137). Például ebben a metaforában: 

Az ember nádszál, 

az ember tartalmat a nádszál képe hordozza, az ember nádszál alakjában van meg-

jelenítve (és ezáltal természetesen minősítve is: „nádszálszerű”, azaz gyenge, töré-

keny, esetleg hajlékony lényként). Ám a két képelem közötti kölcsönhatás folytán 

bizonyos mértékig a tartalom is hordozóvá válik: nemcsak az embert látjuk nád-

szálnak, hanem a nádszálat is embernek („emberszerű nádszál”). Tartalom és hor-

dozója kölcsönösen jellemzik egymást, gazdagítják, árnyalják egymás jelentését. 

Ami szó szerinti értelmű (literal) az egyik oldalról, az metaforikus a másikról. 
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Láthattuk ebből az elemzésből, hogy a richardsi vehikulum nem puszta feldíszí-

tése a tenornak: a tartalom és az azt hordozó nyelvi kifejezés közti kölcsönhatás 

egy olyan – a tenorral nem azonos! – jelentést eredményez, amelyet másképpen, e 

nélkül az interakció nélkül nem lehetett volna kifejezni. Vagyis Richardsnak az a 

felfogása, hogy a kép teljes jelentése (total meaning) az elemek egymást metszé-

séből (intersection) születik meg. 

I. A. Richardshoz hasonlóan kölcsönhatásként értelmezi az explicit kép műkö-

dését Max Black (1962: 38–47). 

Black képfelfogása kontextuális: a képes értelmű szó (a fókusz) a mondat többi 

részéhez, a tulajdonképpeni jelentésű szavakból álló kerethez (frame) képest meta-

forikus. E kontextus azonban nemcsak keretéül szolgál a fókuszba helyezett szó-

nak, hanem ki is tágítja annak jelentését: a régi és az új jelentés együtt hat, a két 

összekapcsolódott gondolat együttműködik és kölcsönösen megvilágítja egymást. 

Vagyis a Black-féle appercepcióelmélet egyúttal dinamikus is. (Értékeléséhez vö.: 

Shibles 1971: 151–154; Ricoeur 1975: 111; Schofer–Rice 1977: 147, 11. j.; 

Zalabai 1986: 108–109; Stambovsky 1988: 23–27, 33–34, 38–39.) 

Az amerikai tudós ezt az egy metaforát elemzi tüzetesen (Black 1962: 39–41): 

Man is a wolf 

(= Ember embernek farkasa; szó szerint: „Az ember farkas”). Az elemzésből kitű-

nik, hogy nemcsak a kontextus hat a fókuszra, hanem ez utóbbi is visszahat szö-

vegkörnyezetére: a farkas kép bizonyos részleteket kiemel, másokat viszont elmos 

az ember szemantikai spektrumában. A képi elem: szűrő, amely a főtárgyat 

(principal subject; esetünkben az „ember”-t) a melléktárgy (subsidiary subject; a 

„farkas”) szűrőjén keresztül láttatja. A metafora ily módon meg- és átszervezi a 

befogadó emberképét (41). 

Más irányból, a komponenciális szemantika felől jut el az interakciós képbefo-

gadás-elmélethez R. J. Matthews (1971). 

Generativista lévén, Matthews a metaforát a szelekciós korlátozások megsérté-

sének speciális eseteként kezeli. A példa, melyet elemez (420–422), ugyanaz, mint 

Blacké és Cohené (a mondat két főrésze alatt feltüntetjük az általa megadott sze-

mantikai jegyeket is): 

 

 (The) man is (a) wolf 

 

 +meghatározott  +megszámlálható 

 +megszámlálható +élő 

 +élő +emlős 

 +emlős +kutyaféle (–ember) 

 +ember +négylábú 

 +felnőtt +farokkal bíró 

 +férfi (hímnemű) +szőrös 
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 +nyelvvel bíró +éjszakakedvelő 

 +kétlábú +rosszindulatú 

  +ragadozó 

  +emberkerülő 

 

A szelekciós korlátozást a [+ember]/[–ember] szembenállás, ill. az ezekkel a je-

lentésjegyekkel rendelkező szemémák szintagmatikus összekapcsolása sérti meg. 

Az ehhez társuló – pontosabban: ebből következő – további szemantikai szabály-

szegések azt részletezik, miben is áll pontosan a [+ember]/[–ember] „szabálytalan-

ság”: [+kétlábú]/[–kétlábú]; [+nyelvvel bíró]/[–nyelvvel bíró]; [+farokkal ellá-

tott]/[–farokkal ellátott] stb. 

A metafora megértése szempontjából azok a szemantikai jegyek a fontosabbak 

(ti. azok „szervezik” az azonosítottról kialakuló képünket), amelyek kevésbé köz-

vetlenül függnek össze a szabálysértéssel; tehát a farkas-ból nem a [+farka van], 

[+szőrös], [+négylábú] jegyek, hanem a [+rosszindulatú], [+ragadozó], 

[+éjszakakedvelő]. 

A szelekciós kikötéseket megszegő állítás tudati feldolgozása két egyidejű, sőt 

konvergens folyamatból tevődik össze: 

a) a kontextusba bele nem illő (inadekvát, inkompatibilis) szémák semlegesítő-

dése; 

b) a kontextusba beilleszthető (kontextuálisan adekvát, pertinens) szémák aktua-

lizálódása. 

Vagyis a szemantikai összekapcsolhatóságot közvetlenül veszélyeztető jegyek, 

mint a [+farka van] vagy a [+négylábú] elhomályosulnak, és végeredményben 

kiiktatódnak a befogadó látószögéből; ezzel szemben fölerősödnek az effajta má-

sodlagos, nem kirívóan vagy egyáltalán nem inkompatibilis jegyek: 

[+rosszindulatú], [+ragadozó természetű], [+emberkerülő] stb. 

Azáltal, hogy a befogadó keresi ezeket a közös, de legalábbis összeegyeztethető 

szémákat, az explicit kép két főeleme között kölcsönhatás indul meg, s ennek kö-

vetkeztében jelentésük, ha csak átmenetileg is, erőteljesen közeledik egymáshoz. 

Ezért a nyelvi képet ebben a szemléleti keretben úgy is meghatározhatjuk, mint 

szémák újraelosztásának interakciós folyamatát (vö. van Dijk 1970: 88 kk.; az 

Ember embernek farkasa mondatnak egy újabb elemzését l. Bencze 1996: 285–

289). 

Közeli rokonságot tartanak a kölcsönhatási elméletekkel a kiegyenlítődési 

(szinkretizmus-) elméletek. Ezeknek prototípusa Karl Bühler Sprachtheorie-jának 

az a részlete, mely a binokuláris látáshoz hasonlítja a metaforaalkotást és 

-befogadást (vö. Bühler 1934: 345; ismerteti és kommentálja Konrad 1939/1958: 

31–32). 

Két szemmel való látáskor a tudatunkban kialakuló háromdimenziós kép két 

egymásra helyeződő részképnek, a jobb, ill. a bal szem által felfogott és továbbí-
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tott kétdimenziós képnek az eredője. E részképek zavaró mozzanatai teljesen kikü-

szöbölődnek, mégpedig mindkét oldalon azonos módon. 

Ennek mintájára a metaforikus látást is jellemezhetjük „térben való, 

sztereoszkopikus látás”-ként (vö.: Stanford 1936: 105; Konrad 1939/1958: 40–41; 

Shibles 1971: 68; Zalabai 1986: 107–108; Fónagy é. n. [1999]: 132). Hiszen a 

nyelvi kép befogadásakor is elvonatkoztatunk a két összetevő nem közös tulajdon-

ságaitól: egyfelől a képes értelemben használt kifejezés „tulajdonképpeni” jelenté-

sének a kép szempontjából indifferens jegyeitől, másfelől az azonosítottnak (a 

tárgyi elemnek) azoktól a vonásaitól, melyek nem vágnak egybe a képi eleméivel. 

Például a Hölzlekönig metafora utótagjának, a ’király’ jelentésű képi elemnek 

számos tulajdonságától elvonatkoztatunk: a király itt nem jogart és bíborpalástot 

viselő uralkodó, hanem bármilyen hatalmas és méltóságteljes lény; a fa minősített-

nek is főleg a nagyságára gondolunk, nem pedig többi tulajdonságára; vagyis ezen 

az oldalon is absztrakció megy végbe. A fa és a király képzetének vegyítéséből így 

keletkezik egy egységes képzet: „a szférák koktélja”. 

A kiegyenlítődési elméletnek, mint a fentiekből is kitűnik, az a fő gyengéje a 

többi kölcsönhatási jellegű hipotézissel szemben, hogy statikus, nem tudja model-

lálni a kép működésének dinamizmusát. Ezt fel is rója Bühlernek az RP (64), nem 

mulasztva el szóvá tenni azt sem, hogy a Sprachtheorie egy helyütt metaforával 

jellemzi a metaforát, amikor a térlátás analógiájához folyamodik (uo.). Rövidesen 

látni fogjuk: a liège-i neoretorikusok appercepciós modellje korántsem áll oly 

távol a bühleri és az egyéb szinkretista elgondolásoktól, mint ennek a bírálatnak a 

szigorúságából hihetnők. 

* 

Miután kipróbáltuk mind a két fő hipotézist az explicit képeken, foglaljuk össze, 

amit ennek a képtípusnak a befogadási mechanizmusáról megtudtunk! 

Az explicit kép befogadásának négy egymást követő (és egymásból is követke-

ző) mozzanatát lehet megkülönböztetni: 

 

1. az össze nem illés észlelése, az 

egyik szövegelem allotópiájának 

(impertinenciájának) tudatosulása; 

 

 

2. a befogadói tudat ingadozása a 

tárgyi és a képi sík között (az izotóp 

és az allotóp képelemek kölcsönha-

tása); 
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3. a közös jelentésjegy(ek) felismerése;  

 

 

4. e közös tulajdonság(ok) kiter-

jesztése mindkét jelre és a jeleknek 

ezen alapuló azonosítása – a vi-

szonylagos különállás fenntartásával. 

 

 

A hasonlat befogadásakor csak az első három fázis zajlik le (mert itt a képele-

meket nem azonosítjuk, hanem csupán összehasonlítjuk), a többi explicit képben 

mind a négy. 

Az RG ezek közül a mozzanatok közül a két utóbbival foglalkozik részleteseb-

ben (107): 

– a metszetbeli közös jegyek kiemelődnek a többi jelentésjegy rovására (vö. 3.); 

– és elborítják mindkét egymásra csúsztatott szémikus mezőt; így jön létre a 

részleges azonosság (azonosság és különbözőség egyidejű fennállta) alapján a 

teljes azonosítás (vö. 4.). 

Erről a felfogásról jegyeztem meg az előbb, hogy nem is esik olyan messzire a 

szinkretizmustól. 

Nyitott kérdés viszont, hogy mindezt nem csupán az „in absentia” (= implicit) 

metaforáról állítják-e az RG szerzői, akik egy kissé kétértelmű viszonyban vannak 

az „in praesentia” (= explicit) metaforával: a metabolák táblázatába (49) felveszik 

ugyan mind a két fajta metaforát, de a „Metafora” fejezetcím mellett álló C.3.1. 

megjelölés már csak az in absentia metaforának a rubrikájára utal (106), s a fejezet 

vége felé nyíltan ki is mondják: „az igazi metafora in absentia” (111). 

Az azonban ettől a részletkérdéstől függetlenül is nyilvánvaló, hogy a befogadá-

si folyamat nem zárul le a 4. számú stádiummal. Erre tehát még vissza kell tér-

nünk. 

Most pedig kíséreljük meg igazolni az (1) alatti feltevésünket, amely szerint a 

behelyettesítési hipotézissel kielégítően le lehet írni az implicit kép befogadásának 

mechanizmusát! 

2.3. Az implicit kép befogadása a behelyettesítési hipotézis alapján.  A 

klasszikus behelyettesítési hipotézis tudomásom szerint Jean Cohennek Théorie de 

la figure (Alakzatelmélet) című tanulmányában nyerte el legfejlettebb és leghasz-

nálhatóbb (mert legrugalmasabb) formáját. 

E munkájában Cohen többek között implicit képeket is vizsgál; figyeljük meg, 

hogyan válik be ezen a másféle terepen annak a szubsztitúciós módszernek a to-

vábbfejlesztett változata, amely – mint ezt a 2.1. pontból is láthattuk – az explicit 

kép esetében nem bizonyult sikeresnek. 
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A példa, melynek elemzését (Cohen 1970: 8–9) bemutatjuk, Mallarmétól való: 

Az ég halott (L’azur). 

A predikatív szintagma két eleme inkompatibilis egymáshoz képest. Ezt az 

okozza, hogy a két összekapcsolt tagnak ellentétesek a preszuppozíciói: 

[+élettelen] ?? [–élettelen], azaz [+élő]. 

Miért [+élő] az előfeltevése a halott állítmánynak? Mert halott csak olyasvalaki 

lehet, aki azelőtt életben volt. Ezért ha ezt elvont fogalomról vagy élettelen tárgy-

ról állítjuk, a befogadó izotópiatörést, nyelvi képet fog érzékelni. Mint ebben a 

másik Mallarmé-idézetben: „A Pénultima halott” (Az Analógia démona című pró-

zaversből) vagy abban a példában, melyet S. R. Levin oly kimerítően taglal a 

könyvében: „A kő meghalt” (1977: 33 kk.). Ezek is metaforák, mert alanyuk [–

élő]. 

Cohen szerint a trópus dekódolása két egymást követő fázisra tagolódik: 

(1) az anomália észlelése; 

(2) az anomália korrekciója. 

Ez utóbbin azt kell érteni, hogy a befogadó a paradigmatikus összefüggések 

(hasonlóság, érintkezés stb.) kiaknázása révén felfed egy olyan jelentettet, amely 

képes elfogadható szemantikai interpretációját nyújtani a kijelentésnek (énoncé). 

Ha ilyet nem lehet találni, a kijelentés abszurdnak minősül. 

Végeredményben a költői szóalakzat (figure) olyan kéttengelyű szervezetként 

írható le, amelyet két egymásra merőleges tengely tagol: 

– a szintagmatikus tengely, amelyen az eltérést (ti. a jelentésbeli összeférhetet-

lenséget) észleljük; 

– és a paradigmatikus tengely, amelyen azt jelentésváltozás által megszüntet-

jük (Cohen 1970: 22). 

A képes értelmű terminus egy a kontextusból hiányzó „tulajdonképpeni” termi-

nusnak a képviselője. A befogadási folyamat eredményeként ez a megtalált aktuá-

lis jelentés a paradigmatikus dimenzióból behelyettesítődik a szöveg síkjába, s így 

az eltérés jelentésváltozás útján megszűnik. 

Ellene szól a fenti hipotézisnek, hogy implicit kép esetén sem indokolt „jelen-

tésváltozásról” beszélni: a képi elem ugyanis nem jelenti a tárgyát. (L. később, a 

Képszerűség és poliszémia című fejezetben is!) Nem véletlen, hogy a költők min-

dig is a leghatározottabban tiltakoztak minden ilyen magyarázat (őszerintük: be-

lemagyarázás) ellen. 

Miben rejlik az oka ennek a tiltakozásnak? Feltehetőleg abban, hogy a behelyet-

tesítési felfogás alapjában véve meglehetősen alárendelt funkcióra kárhoztatja a 

képet (olyasmi, ami valami más helyett áll ott, a lényegi információt hordozó tu-

lajdonképpeni kifejezés expresszívebb szinonimájaként – azaz megint csak a „dí-

szítmény” problémája vetődik fel). Sőt azzal, hogy az üzenetet a jakobsoni érte-

lemben „átlátszóvá” teszi, a magyarázat a képet valójában még kép mivoltától is 

megfosztja, hiszen a kép éppen attól kép, hogy egyszerre több jelentésdimenzió 
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számon tartására készteti a befogadót, hogy önmaga is, meg ugyanakkor valami 

más is. A valóságban a képes értelem nem szorítja ki helyéből az eredeti jelentést, 

hanem a két jelentés együtt, egymást gerjesztve hat (vö.: Henry 1971: 74–75; uő 

1980: 92; Ricoeur 1980: 156; Zalabai 1986: 45–58; Fónagy é. n. [1999]: 133–136; 

de már Papp 1942: 187; Stählin 1913: 28; sőt Fontanier 1818 is; ez utóbbira l. 

Todorov 1967/1977: 38). 

Az aktuális (képes) értelem annál is kevésbé „helyettesítődhetne be”, mivel sok-

szor egyáltalán nem koherens (különösen a 20. századi lírában). A szintagmatikus 

szintű elem ugyanis nem csupán egy paradigmatikussal áll szemben (ill. koegzisz-

tál vele), hanem egy egész hullámzó, vibráló, szüntelen mozgásban lévő implicit 

jelkészlettel, asszociációhálózattal. Ez az oka annak, hogy a költői kép tartalma 

rendszerint csak durva leegyszerűsítés árán, komoly jelentésveszteséggel (loss of 

meaning) fordítható le fogalmi nyelvre, azaz helyettesíthető betű szerinti értelmű 

(literal) kifejezéssel (vö.: Shibles 1971: 66; Péter 1996: 378). 

Mindebből, azt hiszem, bízvást levonhatjuk a következtetést, hogy a behelyette-

sítési hipotézis ebben az esetben sem bizonyult helytállónak. Ugyanis az implicit 

képben sem az történik, hogy egy jelet egy másik jellel – ill. a befogadó oldaláról: 

egy jelentést egy másik jelentéssel – helyettesítünk, hanem az, hogy a környezeté-

hez képest szemantikailag inadekvát (allotóp) szövegelemet a paradigmatikus 

dimenzióban egy egész sor szóba jöhető, virtuális egyenértékessel konfrontáljuk, s 

ezeknek kölcsönhatásából igyekszünk kikövetkeztetni az adott kijelentés, ill. a 

beléje foglalt nyelvi kép aktuális jelentését, „helyi értékét” (vö. Fónagy 1984: 43). 

Ez vonatkozik a szinekdochéra (a pars pro toto ilyen példáit l. Kemény 1993: 66–

70), sőt talán a metonímiára is. 

Igen, „kölcsönhatásából”! Tehát az implicit kép befogadásában is van szerepe a 

kölcsönhatásnak: a szintagmatikus síkon levő, explicit jel interakcióba lép a neki a 

paradigmatikus szinten megfelelő, implicit jelekkel. Így hát a létrehozást és az 

izolált jelet szem előtt tartó behelyettesítési elméletnél, úgy látszik, ennek a képtí-

pusnak az elemzésében is több hasznát vehetjük a befogadásra és a kontextusra is 

tekintettel levő kölcsönhatási típusú elméletnek. Ezt azonban természetesen külön 

is meg kell vizsgálnunk. Befejezésül erre teszünk kísérletet. 

2.4. Az implicit kép befogadása a kölcsönhatási hipotézis szerint. – Az imp-

licit kép működését kölcsönhatásként értelmező elméleteknek két alaptípusát is-

merem: az egyik a kölcsönhatást az explicit jel (a képi elem) és paradigmatikus 

megfelelője (ill. megfelelői) között tételezi fel (ebből a felfogásból adtunk némi 

ízelítőt az előző pontban), a másik a kijelentés elemei, tehát explicit jelek közt is. 

Az elsőként említett típusnak jellegzetes és értékes képviselője az amerikai 

Schofer és Rice tanulmánya, amely a francia újretorika eredményeinek alapos 

ismeretéről tanúskodik, sőt továbbfejlesztésüket is megkísérli. 

Schofer és Rice (1977: 134) a képfolyamatot (tropic process), azaz a képalkotás 

és -befogadás egységét a szemantikai jegyek, kontextusok és referensek interak-
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ciójára vezeti vissza. Például a metaforikus eljárás során (ezen itt természetesen 

implicit metaforát kell értenünk) az „in praesentia” jel néhány nem azonos sze-

mantikai jegye a köztesképzet (intermediary) részévé válik, és kölcsönhatásba 

lépve az „in absentia” jel szémáival, módosítja annak jelentését (uo. 136). 

Ilyen kölcsönhatásnak lehetünk tanúi, amikor – Schofer és Rice példájával élve 

– Balzacnak Az ismeretlen remekmű című elbeszélésében Frenhofer, a zseniális, 

de mint idővel kiderül, nem teljesen épelméjű öreg festő többek között ezeket 

mondja a művészi alkotómunkáról Porbus festőnek és a fiatal Poussinnek: 

La véritable lutte est là! 

(Le chef-d’oeuvre inconnu. 1612. – Balzac 1964: 164; Réz Ádám fordításában: 

„Ez aztán az igazi küzdelem!” – Balzac 1977: 18); 

… ce n’est qu’après de longs combats qu’on peut la contraindre 

à se montrer sous son véritable aspect 

(„csak hosszas küzdelmek árán lehet rákényszeríteni [ti. a Formát], hogy megmu-

tassa igazi arculatát”); 

… ce n’est pas ainsi qu’agissent les victorieux lutteurs! 

(„nem így küzdenek ám a győzelmes harcosok!”). 

E szövegösszefüggésben a ’küzdelem, harc, ütközet, csata, tusa’ stb. jelentésű 

lutte és combat(s) főnevek a ’festés’ fogalmának metaforikus kifejezőivé válnak. 

Ennek az átértelmeződésnek a folyamán és következtében a másodlagos jelölt (a 

’festés’) fölveszi az elsődleges, a kód szerinti jelöltnek (a ’harc’-nak) számos to-

vábbi, referenciálisan inadekvát jegyét is (Schofer–Rice 1977: 135). Emiatt a fes-

tés műveletét a harc lencséjén (vö. Black 1962: 236) vagy szűrőjén (uo. 39) ke-

resztül látjuk. 

A magyar fordítás egyébként csak a küzdelem – harcos – háború asszociáció-

sort hozza mozgásba az olvasóban, míg az eredetiben a lutte, lutteur ezenkívül azt 

a szüntelen birkózás-t, viaskodás-t is sugallja, melyet a művész „a Forma Proteu-

sával” a szépség titkának megragadásáért folytat. 

A lényeg azonban az – s ez éppúgy vonatkozik a fordításra, mint az eredetire –, 

hogy az implicit metaforák egyszerre két különböző referenciatartományt aktivi-

zálnak a befogadóban, s a nyelvi kép igazi jelentése éppen az „a szemantikai tér-

ben megtett út” (Fónagy é. n. [1999]: 130), melynek bejárásával, a rajta való oda-

vissza mozgással az olvasó megpróbálja áthidalni a kód szerint oda nem illő jelnek 

és kontextusának nyilvánvaló ellentmondását. Ennek az „ingázás”-nak az eredmé-

nyeként a befogadó rálel – vagy legalábbis rálelni vél – egy „mögöttes” jelre, s 

igyekszik kipuhatolni ennek a hipotetikus jelnek a szövegbeli inadekvát jellel való 

kapcsolatát (Fónagy 1978: 79). A két elemnek ez a tudati kölcsönhatása vezet 

(ideiglenes, szubjektív) azonosításukhoz. 

Említettük, hogy vannak az implicit kép befogadásának olyan kölcsönhatási tí-

pusú ábrázolásai is, melyek a szintagmatikus síkon, tehát az explicit jelek között is 

feltételeznek kölcsönhatást. Uriel Weinreich szemantikaelméletében a metaforikus 
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állítmány és mondatszintű bővítményei (alany és/vagy tárgy és/vagy határozó) 

közötti szemantikai inkongruencia az ige szelekciós jegyeinek a nominális elemek-

re való átvitelével oldódik fel (Weinreich 1966: 429–32). E műveletet a Langages 

metaforaszámának cikkírói szembeállítják a kölcsönhatással (vö.: Molino–

Soublin–Tamine 1979: 24; Tamine 1979: 70), pedig valójában ilyenkor is ennek 

egy bizonyos válfaja figyelhető meg a képben. 

Vegyük szemügyre, hogyan is zajlik le ez, mondjuk, alany–állítmány viszony-

latban! Például Radnótinak ebben a verssorában: 

A hegyről hűvös éj csorog (Naptár; Május) 

a [+konkrét, +reális, –szerves, +cseppfolyós] alanyt feltételező csorog állítmány a 

jegyátvitel révén materializálja alanyát, a [–konkrét] éj-t; ugyanakkor az, hogy az 

alany elvont fogalom, az állítmánynak metaforikus jelleget ad. (A [?szerves] mi-

nősítést itt nem kémiai, hanem biológiai értelemben használjuk: szerves tehát az, 

aminek élő szervezete van; vö. Kemény 1993: 96.) 

Vagy egy másik példa, melyben az állítmánynak határozója is van: 

Az őszi szél belelapoz a parton felejtett újságokba. 

A fenti mondat tartalmazza a két argumentumú belelapoz predikátumot (a bele-

lapoz relációt). Szemantikai struktúrája tehát így írható fel: 

belelapoz (szél, újságok). 

(Az egynél több argumentumú szemantikai jegyekről – az ún. relációs jegyekről – 

vö. Kiefer é. n.: 6.) 

A belelapoz igének olyan szelekciós korlátozásai vannak, hogy egyik argumen-

tuma (alanya) csak élő személy ([+ember]), másik argumentuma (hely-, ill. állan-

dó határozója) pedig csak élettelen dolog ([–élő]) lehet. Az előbbi kikötés megsér-

tése folytán az idézett mondat állítmánya metaforikussá válik, de egyszersmind – a 

[+ember] szelekciós jegynek az alanyra való átvitelével – megszemélyesítés is 

létrejön: az őszi szelet egy pillanatra emberszerű lénynek látjuk. 

Ugyanez természetesen az ellenkező irányban is lejátszódhat (bár ez a kép va-

lamivel „merészebb”): 

A főnök épp csak belelapozott a vendégekbe, s már rohant is tovább. 

A 2. számú argumentum, a vendégek a kód megkívánta [–élő] helyett [+élő], s 

ez metaforikussá teszi a belelapoz predikátumot; viszont az ige [–élő] szelekciós 

jegyének (ti. hogy vonzata csak élettelen lehet) a bővítményre való átvitele azt 

ironikusan elszemélyteleníti, tárgyiasítja. 

Az ilyen típusú kép igen alkalmas a cselekvő jellemzésére, ill. az írói (narrátori) 

megítélés, nézőpont érzékeltetésére. A fenti példa is sokat elárul arról, mi(lyen)nek 

látja vendégeit a mondat alanya; de egyúttal arról is, hogy őróla mi a véleménye a 

beszélőnek. 

Végeredményben e szerint az elgondolás szerint az implicit kép appercepciója a 

következőképpen folyik le: 1. a szelekciós korlátozás megsértése; 2. értelmezés a 

szelekciós jegy átvitelével – kölcsönhatás a kijelentés elemei között; 3. jelentésbeli 
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kiegyenlítődés (szinkretizmus): a képi elem jelentése közeledik a többiekéhez – 

így legutóbbi példánkban a belelapoz ige szert tehet egy effajta metaforikus érte-

lemre: ’(csak) futólag, felületesen ismerkedik, beszélget, foglalkozik velük’ –, de 

ugyanakkor azokra is átsugároz valamit a maga szemléletmódjából, magához ha-

sonítja, képszerűséggel itatja át őket. 

* 

Minthogy a kölcsönhatási hipotézis az implicit típusú képek befogadásának jel-

lemzésére is alkalmasabbnak találtatott a behelyettesítésinél, a fejezet kezdetén 

föltett kérdésre az a válasz bizonyult helyesnek, amely szerint mind a két fajta 

nyelvi kép (az explicit és az implicit) appercepciójának mechanizmusát a köl-

csönhatási hipotézissel lehet adekvát módon magyarázni, míg a behelyettesítési 

hipotézis lényegében mindkét esetben kudarcot vallott. 

Ezek után foglaljuk össze, mit tudunk a befogadás mechanizmusáról, ill. a kép 

„működéséről”! 

E folyamatnak négy fázisát már felvázoltuk a 2.2. pont vége felé. Ami ott hely-

tállónak bizonyult az explicit képekre nézve, az mutatis mutandis vonatkoztatható 

az implicitekre, ill. általában a nyelvi képre is. Valójában azonban nem négy, ha-

nem több fázis van, mert a mozzanatok körforgásszerűen ismétlődnek: 

1. a szemantikai inhomogenitás (izotópiatörés) észlelése: klasszematikus össze-

férhetetlenség; 

2. az inkompatibilis elemek kölcsönhatásba lépnek egymással; 

3. a közös jegyek kiemelődnek; 

4. szemantikai kiegyenlítődés: új kongruencia alakul ki; 

5. de ez nyomban fel is bomlik (a nem azonosság érzetének újbóli felülkereke-

dése (vö. 1.); 

6. az elkülönülő elemek újból kölcsönhatásba lépnek egymással (vö. 2.), és így 

tovább… 

Ábrával szemléltetve: 
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szementikai inkompatibilitás 

(a kongruencia felbomlása) 

 

 

 

 

 

 

 

kiegyenlítődés 

 

 

 

 
 
kölcsönhatás 

 

 

 

 

 

 

 

a közös tulajdonság(ok) felismerése 

 

A kép befogadása (a folyamat „szubjektív” oldala), ill. működése (az „objektív” 

oldal) ezek szerint nem egyéb, mint azonosság és nem azonosság pulzálása. A 

költői kép szüntelenül keletkezik, mivel struktúrája éppen a jel keletkezésének – a 

dolgok „elnevezésének” – folyamatát képezi le (Fónagy 1978: 79; uő é. n. [1999]: 

211–214). 

E folyamat megállás nélkül zajlik, egészen addig, amíg a kép ki nem merül. 

Amikor a kettősség („azonosság a különbözőségben”) tudata kialszik, a kétpólusú-

ság megszűnik, a percepciós ingamozgás leáll: a kép „meghal”. 

Mindezek alapján a nyelvi képet másodszor, ezúttal a befogadó felől, tehát is-

meretelméleti szempontból a következőképpen határozhatjuk meg (kiegészítve 

ezzel a korábban adott, ontológiai jellegű definíciót): szemantikailag inhomogén, 

de szintaktikailag egymással többé-kevésbé szorosan összekapcsolt nyelvi jelek 
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vagy jelcsoportok közti kölcsönhatás (pontosabban: állandó oda-vissza kapcsolás a 

tárgyi és a képi, a reális és a kvázi-szint, ill. az izotóp és az allotóp szövegelemek 

között). 

 

 

3. A nyelvi kép: „rendellenesség” vagy „szabályszerűség 
 

A retorika és a stilisztika immáron közel két és fél ezer éves története folyamán 

újból és újból felvetődik az a kérdés, hogy a kép (elsősorban a metafora) „rendel-

lenes” jelenségnek tekintendő-e a nyelvben, vagy éppen ez a „szabályszerű”, az 

emberi nyelv természetének leginkább megfelelő kifejezésmód. 

Erre a kérdésre az általam ismert szakirodalomban két, egymással szöges ellen-

tétben álló válasz található: 

– a nyelvi kép különlegesség, szabálytalanság, majdhogynem rendellenesség, 

egyszóval olyasmi, ami eltér a nyelv megszokott, „normális” működésétől; 

– a nyelvi kép a lehető legtermészetesebb, legszabályosabb dolog, hiszen a kép-

szerűség az emberi gondolkodás és nyelv lényegéhez tartozik. 

A továbbiakban röviden bemutatom a fenti két állítás mellett felhozott főbb ér-

veket, majd arra a kérdésre igyekszem választ adni, mi okozhatja az ellentmon-

dást, és az feloldható-e. 

 

A nyelvi kép mint „rendellenesség” 
 

1. Elsőként a nyelvi képet szabálytalanságként, de legalábbis különlegességként 

számon tartó elgondolásokat ismertetem. Az ezt a nézetet vallók sorát nem kisebb 

egyéniség, mint maga Arisztotelész, minden tudományok atyja nyitja meg. 

Arisztotelész a Poétika XXII. könyvében többek között ezt jelentette ki a meta-

foráról: „(…) legfontosabb a metaforák használata, mert csak ezt nem lehet má-

soktól eltanulni, ez a tehetség jele” (1974: 54; Sarkady János fordítása). Jó metafo-

rát csak az tud alkotni, aki képes felismerni különböző dolgok hasonló vonásait és 

ennek alapján azonosítani őket. Csaknem szóról szóra ugyanezt találjuk a Rétorika 

III. könyvének 2. fejezetében is: „a költészetben és a prózában egyaránt ez [ti. a 

metafora] a leghatásosabb, (…) A világosság, a kellemesség és a különösség több-

nyire a metafora sajátja, és ez az, amit nem lehet másoktól megtanulni” (1982: 

177; Adamik Tamás fordítása). 

Arisztotelésznek ezeket a kijelentéseit mindenki ismeri és idézi, általában egye-

tértően. Csak I. A. Richards, a New Criticism jeles költő-teoretikusa nyilvánított 

határozott ellenvéleményt (erre később, a nyelvi képet „szabályszerű”-nek minősí-

tő nézetek tárgyalásakor térünk ki). 

Az ókori retorika nagy rendszerezője, M. Fabius Quintilianus a trópusról és az 

alakzatról egyaránt megállapítja, hogy „mindegyik eltér a közvetlen és egyszerű 
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beszédmódtól” (Szónoklattan, IX. 1. 3.; Quintilianus 1921: 174; Prácser Albert 

fordítása). A továbbiakban már csak az alakzatot (figurá-t) jellemzi olyan beszéd-

módként, amely „eltér a rendes és önként kínálkozó beszédmódtól” (IX. 1. 4.), 

„nem egyéb, mint a közönséges, egyszerű gondolkodás- vagy beszédmódtól való 

okos eltérés” (uo. 11.), „ami az egyszerű és mindenkinek kéznél levő közönséges 

beszédtől a költői és szónoki előadásban eltér” (uo. 13.; mindezt l. Quintilianus 

1921: 175–177). Minthogy azonban a trópusok és a figurák között már magának 

Quintilianusnak a véleménye szerint is nehéz meghúzni a határvonalat (IX. 1. 3.; i. 

h. 174), később pedig több szerzőnél, így a 18–19. századi francia retorikusoknál 

és a 20. századi francia újretorikában az alakzat (figure) kategóriája magában fog-

lalja a trópusokat is, Quintilianusnak a figurára vonatkozó állításai a trópus (és 

általában a nyelvi kép) megítélését is nagyban befolyásolták. 

2. Az alakzatot a retorika – Quintilianus és más ókori szerzők nyomán – évszá-

zadokon át úgy fogta fel, mint eltérést a köznyelvi szóhasználathoz képest (vö. 

Cohen 1970: 17). 

Du Marsais a trópusokról szóló nagy hatású értekezésének (Traité des tropes, 

1730) bevezetésében így határozza meg az alakzatot: „Általában azt mondják, 

hogy az alakzatok olyan beszédmódok, amelyek eltávolodtak a természetes és 

szokásos beszédmódoktól; hogy ezek olyan beszédfordulatok és kifejezésmódok, 

amelyek valamiben különböznek a közönségesen szokásos és egyszerű beszéd-

módtól” (idézi Cohen 1970: 17–18). Az alakzatok közül azokat, amelyek a szavak 

jelentését érintik, trópusok-nak nevezi. Du Marsais a trópusoknak különleges ha-

tást és jelentőséget tulajdonít. 

Majdnem száz évvel később Fontanier újból kiadja Du Marsais fenti munkáját, 

mégpedig saját, ugyanolyan terjedelmes kommentárjaival kiegészítve (Les tropes 

de Du Marsais avec un commentaire raisonné…, 1818). Fontanier ezt a definíciót 

adja az alakzatról: „A beszéd alakzatai többé-kevésbé jelentékeny és többé-

kevésbé szerencsés hatású (jellem)vonások, formák vagy fordulatok, melyek által 

a beszéd az eszmék, a gondolatok vagy az érzelmek kifejezésében többé-kevésbé 

eltávolodik attól, ami azoknak egyszerű és közönséges kifejezése lett volna” (idézi 

Delas 1971: 8). Vagyis a figura (s ezen belül a trópus és általában bármely nyelvi 

kép) úgy áll szemben mindazzal, ami nem figura, mint a sajátos, a figyelemre mél-

tó az egyszerűvel és közönségessel. 

A retorikai eszközökkel élő beszéd a nyelvhasználatnak valamely különleges, 

kitüntetett módja, amely annak révén ismerhető fel, hogy eltér az „egyszerű és 

közönséges” nyelvhasználattól. Ez utóbbi nem azonos a mindennapok beszélt 

nyelvével (hiszen már Du Marsais észrevette, hogy a halaskofák beszédében több 

figura fordul elő, mint az akadémikusokéban), hanem logikai kényszer szülte sá-

padt absztrakció. Vagyis az eltérés egy olyan normához képest állapíttatik meg, 

amely normát valójában épp az eltérésből kiindulva, annak alapján 
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(re)konstruáltak. (Arra, hogy ez körben forgó okoskodás, többen is rámutattak, pl. 

Vígh Árpád 1973 és másutt is.) 

Du Marsais és Fontanier között időben középütt áll Beauzée, az Enciklopédia 

trópus szócikkének szerzője, de mivel azt a művét, amelyből idézni fogok, csak 

jóval halála után adták ki (egy évvel később, mint Fontanier említett kommentárja-

it), az ő nézeteivel zárom a francia klasszicista retorika szükségképpen vázlatos 

szemléjét. 

„Valamely nyelvi alkotás [az eredetiben: discours] energiája, ereje, képei és 

szépségei – állapítja meg posztumusz művében Beauzée – egyedül a nyelvtan 

törvényeinek megsértésétől (violation) függenek. (…) ami természetes a nyelvtan-

ban, az idegen a retorikától; ami természetes a retorikában, az idegen a nyelvtan-

tól” (Grammaire générale, 1819; idézi Soublin 1979: 54). Nem nehéz mindebben 

felismerni a francia-belga neoretorika eltéréskoncepciójának előképét: a nyelvi 

esztétikum e szerint az elgondolás szerint a nyelv szabályainak megszegése, a 

nyelv „megerőszakolása” árán (és által) jön létre. Ezért is „ásták ki” a feledésből 

Beauzée-t és művét. Minderre később, a neoretorika nyelvikép-koncepciójának 

tárgyalásakor még vissza fogok térni. 

3. A 19. század közepére – a művészetekben a romantika, a tudományokban a 

történetiség előtérbe kerülésével – a retorika veszített jelentőségéből. Ismeretesek 

pl. Hugónak vagy Crocénak a retorikával szembeni fenntartásai. 

A nyelvi kép sajátos voltának kérdése csak a századforduló után, immáron egy 

új tudományág, az akkoriban a retorika örökösének tekintett stilisztika keretében 

vetődött fel. 

A modern stilisztikának, mint ismeretes, több irányzata, iskolája is kialakult. 

Tekintsük át (igen röviden), hogyan vélekedtek ezek a nyelvi kép „természetes” 

vagy „különleges” voltáról! 

3.1. A leíró stilisztiká-nak vagy a kifejezés stilisztikájá-nak nevezett irányzat 

Saussure nyelvszemléletén alapul. Megalapítója és egyben legnagyobb alakja 

Charles Bally volt. Jóllehet Bally maga is igen elítélően nyilatkozott a retorikáról, 

az ő szemléletében is fontos szerep jut az eltérés kategóriájának. A Traité de 

stylistique française (1909) bevezető részében az egyéni stílus megragadását az 

eltérés fogalmára építi: „minden egyén a maga módján használja anyanyelvét; 

bizonyos körülmények között vagy szokásosan eltéréseknek (déviations) veti alá, 

melyek a nyelvtant, a mondatszerkesztést, a kifejezőrendszert érintik; mikor a 

beszélő ugyanolyan feltételek közé kerül, mint csoportjának összes többi tagja, 

ebből a körülményből norma keletkezik, amelyhez hozzámérhetjük az egyéni kife-

jezésmód eltéréseit (écarts)” (Bally 1909/1951: 18–19). Siessünk azonban leszö-

gezni, hogy itt a nyelvközösség bármely tagjának egyéni beszédsajátosságairól van 

szó, nem pedig az írói nyelvhasználat tudatos, bevallottan esztétikai célú eltérései-

ről. Bally, mint tudjuk, ki is rekesztette a szépirodalmat a stilisztikai vizsgálódás 

köréből. (Bally stilisztikájának mai értékeléséhez vö. Szathmári 1996: 19–24.) 
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Bally követői, miközben a fenti kérdésben a lényeget érintő engedményt tesz-

nek, megőrzik az eltérést mint alapelvet, s ennek megfelelően a nyelvi képet is 

különleges, a szabványos nyelvhasználattól elütő kifejezésmódként tárgyalják. 

Marouzeau a nyelv semleges állapotával, a zéró fokú stílussal az írói preferenciá-

kat (bizonyos nyelvi elemeknek következetes előnyben részesítését) állítja szembe 

(vö. Dienes 1981: 234). Bruneau a stilisztikát „az eltérések tudománya”-ként defi-

niálja (idézi Guiraud–Kuentz szerk. 1970: 124). Guiraud szerint „a stílus a külön-

féle kifejezőeszközök használatában megnyilvánuló eltérésből ered” (1954a: 3). A 

stílust nem maga a használat, hanem e használatnak a megszokottól eltérő módja 

határozza meg. Ha például leltárba vesszük Victor Hugo összes metaforáját, ezzel 

csupán az író nyelvét tanulmányozzuk. A stilisztikai elemzés akkor (és azzal) kez-

dődik, hogy megállapítjuk e metaforák sajátos és rendhagyó (aberrant) jellegét 

(uo.). Ezt a fajta stilisztikát – az olasz Giacomo Devoto kifejezésével élve – a „kli-

nikai esetek” érdeklik (idézi Guiraud–Kuentz szerk. 1970: 34). Ehhez az irányzat-

hoz kapcsolódott a magyar származású Stephen Ullmann is, bár őrá hatott a másik 

fő vonulat, Spitzer stilisztikája is, sőt át akarta hidalni a kétféle stilisztika ellentétét 

(Ullmann 1957: 5). Ullmann az eltérést (deviation) a stilisztikai vizsgálódás három 

alapelve közé sorolta (a másik kettő: a polivalencia és a felidéző értékek). „Egy 

nyelvi eszköz kifejezőereje nem kis mértékben attól függ, mennyire tér el a kiala-

kult nyelvszokástól (ordinary usage)” (uo. 9). Ebben a szellemben, tehát mint 

egyéni sajátosságot, különlegességet tárgyalta Ullmann a modern regény, különö-

sen a modern francia regény nyelvi képeit (1957: 210–262; 1960). 

3.2. A másodikként említhető irányzatnak, a genetikus stilisztiká-nak vagy az 

egyén(iség) stilisztikájá-nak (az elnevezésre vö. Guiraud 1954: 67–86) voltaképp 

csak egy nagy alakja volt: Leo Spitzer. Az ő stilisztikáját Guiraud könyve az „ide-

alista” jelzővel különbözteti meg (uo. 71). 

Spitzer stilisztikájának is vannak nyelvelméleti előzményei (Croce nyelvfilozó-

fiája vagy Vossler nyelvesztétikája), végeredményben azonban ez a stíluselemző 

módszer annyira egyéni, annyira egy bizonyos kutatónak az egyéniségére van 

szabva, hogy elméleti alapokról és továbbadható módszerről csak erős megszorítá-

sokkal beszélhetünk. Maga Spitzer egy 1930-as cikkében így körvonalazza a kiin-

duló hipotézist: „az olyan lelki izgalomnak, amely eltér lelki életünk normális 

habitusától, a normális használattól való nyelvi eltérés felel meg” (idézi Wellek–

Warren 1949/1972: 272; Szili József fordítása). Vagyis összefüggést tételez fel az 

ismétlődő stilisztikai jegyek és a szerző lelki alkata, világszemlélete között. Ez 

főleg az 1928-ban Stilsprachen címmel kiadott stíluselemző tanulmányokat jel-

lemzi. De az életmű egészére is áll, hogy Spitzer figyelme elsősorban „az általános 

normától való egyéni stilisztikai eltérésre” irányul (Spitzer 1948: 11). Ezekből az 

eltérésekből, ha azok rendszeresnek bizonyulnak, következtetéseket lehet levonni 

az író, sőt a korszak lelkiségére, az abban bekövetkező váltásokra, változásokra 

(„a shift of the soul of the epoch”; uo.). 



63 

 

 

A nyelvi kép ebben a szemléleti keretben mint különlegesség, az egyéniség 

megnyilvánulása jelenik meg, legyen szó a vér és a seb motívumáról Henri 

Barbusse-nél vagy Proust túlzó képeiről és hasonlatainak „szálelvesztő 

technikájá”-ról (a hasonló elszakad a hasonlítottól). 

Spitzernek követői bizonyára voltak – a szakirodalom a két Alonso (Amado és 

Damaso), Spoerri és Hatzfeld nevét említi –, módszerének igazi folytatója azonban 

nem akadt. Nem is történhetett ez másképpen, hiszen a „módszer” valójában ő 

maga volt: a tudása és az intuíciója együtt (vö.: Guiraud 1954: 71–77; Starobinski 

1970; Enkvist 1973: 28–29; Spitzer mai értékeléséhez vö. Jefferson–Robey szerk. 

1999: 75–78). 

3.3. Az 1950-es évek végétől „az écart stilisztikájá”-t egyre több bírálat éri: két-

ségbe vonják mind elméleti alapjait (pl. rámutatnak a norma definiálhatatlanságá-

ra), mind gyakorlati használhatóságát. 

E bírálatok közül az egyik legalaposabb egy fiatal amerikai kutató, Michael 

Riffaterre cikke volt, amely magát a spitzeri alapelvet támadta: „Nincs rá bizonyí-

ték, hogy egy stilisztikai struktúra megfelel egy pszichológiai struktúrának” 

(Riffaterre 1958). 

Riffaterre nem vetette el mindenestül az eltérés fogalmát, de a viszonyítási ala-

pot nem a szövegen kívül, hanem azon belül kereste. A stilisztikai eljárásokat nem 

valamely külső normához (a köznyelvhez vagy egy zéró stilisztikumú, stilisztikai-

lag semleges kifejezésmódhoz) viszonyítja, hanem a szövegelőzményhez mint 

belső normához. Ezt stilisztikai kontextus-nak nevezi. (Vö. Riffaterre 1971: 50–63, 

64–94; Riffaterre strukturális stilisztikájának mai értékelését l. Jefferson–Robey 

szerk. 1999: 73–75.) 

Riffaterre stilisztikájában nagy szerepet játszik a nyelvi képek elemzése, külö-

nösen a klisék, közhelyek, megújított köznyelvi képek, konvencionális irodalmi 

formák vizsgálata (vö.: Riffaterre 1971: 161–202; uő 1994). Riffaterre-t elsősor-

ban az érdekli, hogyan válnak ezek a „köztulajdonban levő” nyelvi elemek a má-

sodlagos, szépirodalmi felhasználás során (pl. Victor Hugónál) különössé, külön-

legessé. 

3.4. Röviden összegezve: az ún. eltérés-stilisztikák a nyelvi képet is eltérésnek, 

különlegességnek, az egyéni stílus sajátosságának minősítik. Csak abban külön-

böznek egymástól, hogy mit tekintenek összehasonlítási alapnak, normának: vagy 

a kódot, vagy a stilisztikailag semleges, „jelöletlen” kifejezésmódot, vagy a szö-

vegkörnyezetet, pontosabban -előzményt, amely olvasói várakozásokat kelt, és a 

továbbiakban belső normaként, mintaként funkcionál. (Az écart fogalmának sti-

lisztikai használhatóságáról vö.: Gueunier 1969; Vígh 1973; Kemény 1991: 16–

17.) 

4. Az 1960-as évek közepe táján érezhetően megélénkült az érdeklődés – külö-

nösen Franciaországban – a régi (az ókori, de különösen a klasszicista) retorika 

iránt. A retorika „újjászületésé”-nek (Vígh 1977) több nyilvánvaló előzménye is 
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volt: 1963-ban franciául is kiadják Roman Jakobson általános nyelvészeti írásait, 

köztük a nyelv metaforikus és metonimikus pólusáról szóló tanulmányt. 1964/65-

ben Roland Barthes szemináriumot tart a régi retorikáról (ennek anyaga, a neveze-

tes „emlékeztető” franciául 1970-ben, magyarul 1997-ben jelent meg). 1968-ban 

Gérard Genette szerkesztésében és bevezetőjével megjelenik egy vaskos kötet 

Fontanier retorikai műveiből. 

A francia-belga újretorika kulcsfogalma már nem annyira az eltérés, mint in-

kább az anomália, a nyelv szabályainak megszegése, a nyelven való erőszaktétel 

(transgression, violation sőt viol). Ebben a szemléleti keretben a stilisztikum nem 

a nyelv által, hanem mintegy a nyelv ellenében jön létre. 

Ez az irányzat egyébként már nem is beszél stilisztikáról, csak retorikáról (oly-

kor poétikáról). Ennek ellenére röviden át kell tekintenünk a neoretorika három 

fontos változatát, mert azáltal, hogy a stílustényeket, köztük a bennünket most 

érdeklő nyelvi képet anomáliának tekintik, nagymértékben erősítették a képnek 

„rendellenesség”-ként való, amúgy is hagyományos felfogását. 

4.1. Jean Cohen a költői nyelvet a prózával szembeállítva, ahhoz képest hatá-

rozza meg (Cohen 1966). A költészet ebben a sajátos értékrendben se nem több, se 

nem kevesebb a prózánál, hanem egyszerűen ellentéte annak. A költészet: „ellen-

próza”, tehát a próza korlátozásai őrá is vonatkoznak, de csak abban az értelem-

ben, hogy köteles áthágni őket. Prózán Cohen a természetes, színezetlen, stiliszti-

kailag nem „jelölt” nyelvhasználatot érti. Ennek mintáját a 19. század végi tudo-

mányos értekező stílusban (pl. Pasteur stílusában) találja meg. A művészi próza 

(ezt a vizsgált korpuszban Hugo, Balzac és Maupassant regényei képviselik) köz-

bülső helyet foglal el a színezetlen próza és a költészet között. 

Mindez természetesen azt is megszabja, mit tekint Cohen költői képnek, ponto-

sabban alakzatnak (ebbe a gyűjtőfogalomba, mint már Fontanier-nál is láthattuk, a 

tulajdonképpeni alakzatokon kívül a nyelvi képek: metafora, hasonlat stb. is bele-

tartoznak). 

Alakzat csak a nyelv valamely szabályának áthágása útján jöhet létre. Abban a 

sávban helyezkedik el, amely a nyelvtaniatlan (agrammatikális) és az elfogadhatat-

lan között húzódik. Ezt ebben a formában Todorov (1967: 104) állapítja meg Co-

henről. De ezt már ő maga írta le a költői hasonlatról szóló híres tanulmányában: 

„Minden hasonlat jó poétikailag, feltéve hogy strukturálisan rossz” (Cohen 1968: 

51). 

Költői hasonlat a fenti tanulmány szerint négyféle módon keletkezhet: kihagyás, 

össze nem illés (impertinence), belső és külső redundancia útján. Az a hasonlat, 

amelyben ezeknek a „rendellenességeknek” egyike sem fordul elő, nem is számít 

költői hasonlatnak. Ennek következtében az alakilag és jelentéstanilag szabályos 

hasonlatokról végeredményben semmit sem tudunk meg (Vígh 1973: 124). 

Cohen poétikai nézeteit még az 1970-es évek elején alaposan megbírálta Gérard 

Genette. Ez a tanulmány magyar fordításban is olvasható (Genette 1971/1974), 
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ellentétben magának Cohennek az írásaival, amelyekből – tudomásom szerint – 

1996-ig (vö. Cohen 1970/1996) semmi sem jelent meg magyarul. 

4.2. A neoretorika másik jelentős alakja Tzvetan Todorov, aki azzal vált ismert-

té, hogy l965-ben kiadott egy bő válogatást francia nyelven az orosz formalisták 

irodalomelméleti írásaiból. Még ugyanebben az évben publikált egy merész cikket 

a költészet és a nyelvi helyesség (a Franciaországban mindig is szentnek és sérthe-

tetlennek tekintett bon usage) viszonyáról. Ebben nem kevesebbet állít, mint hogy 

„A költői nyelvtől nemcsak idegen a helyes nyelvhasználat, hanem ellentéte an-

nak. Lényege a nyelv normáinak megsértésében van” (idézi: RG 17). A stílushatás 

a normával, az intézményesített nyelvhasználattal való szembenállásból ered (uo. 

22). 

Érthető hát, hogy a retorikai jelenségek, köztük a nyelvi képek ebben a megkö-

zelítésben mint rendellenességek, anomáliák jelennek meg. 

Todorov 1966-ban a Langages folyóirat első számában tette közzé a szemanti-

kai anomáliákról írott, egy időben sokat idézett tanulmányát. Ebben két posztulá-

tumból indul ki (i. h. 101): 

– minden morféma jelentését (sens) fel lehet bontani egyszerűbb egységekre 

(szemantikai jegyekre, szémák-ra); 

– ezen az elemeire bontható jelentésén kívül minden morféma rendelkezik egy 

kombinatorikus megkülönböztető jeggyel (caractéristique combinatoire), amely 

azt mutatja meg, milyen szémáknak kell meglenniük egy másik morfémában ah-

hoz, hogy az egy adott szintaktikai viszonyban összekapcsolódhasson vele. (Nyil-

vánvaló a párhuzamosság a generatív grammatika egykorú törekvéseivel, pl. 

Chomsky [1965] szelekciós szabályaival; erre még visszatérünk!) 

A tulajdonképpeni szemantikai anomáliák azok, amelyek olyan mondatokat 

hoznak létre, melyekben egy morféma szémái nem tesznek eleget egy másik mor-

féma kiválasztási kötöttségeinek. Ezeket az anomáliákat Todorov kombinatorikus 

anomáliák-nak nevezi, megkülönböztetésül a logikai és a referenciális anomáliák-

tól (uo. 102). Gyakorlatilag ebbe a kategóriába kerül mindaz, amit a hagyományos 

és az újretorika figurá-nak, mi pedig nyelvi kép-nek nevezünk. 

Következő művének, a Littérature et signification című kötetnek (1967) a füg-

gelékében, amely a Trópusok és figurák címet viseli, Todorov Du Marsais és 

Fontanier nyomán bővebben is kifejti természetes nyelv és képes nyelv kettősségét 

(99–105). Figyelemre méltó, hogy eszerint a „természetes” nyelv nem lehet képes 

(figuré), a képes nyelv pedig nem természetes. 

A kétféle nyelvhasználat között négy oppozíciót állít fel: logikus/alogikus, gya-

kori/kevéssé gyakori, leírhatatlan/leírható (mert „kiemelkedik” a szövegből, eltér, 

s ezáltal átlátszatlanná válik), végül semleges/fogyatékosnak értékelt. (Ez utóbbi 

úgy értendő, hogy a figuratív nyelv végeredményben helytelenség, ám csak akkor 

érezzük annak, ha nem nyer esztétikai igazolást. Vagyis a figura vagy erény, vagy 

hiba, de soha nem semleges!) 
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A retorikai alakzatok meghatározásának Todorov szerint két kritériuma van: a 

leírhatóság (mert ami nem figura, az nem írható le; ez az ún. gyenge kritérium) és 

az eltérés (ez az erős kritérium, mivel a figuráknak csak egy részére alkalmazha-

tó). 

Az alakzatok két csoportra oszlanak: 1. nyelvi anomáliát mutatók (ezek a tulaj-

donképpeni anomáliák); 2. anomáliát nem tartalmazók (ezek a szó szorosabb ér-

telmében vett figurák). Az 1. csoport alosztálya a 2.-nak, hiszen míg minden fi-

gura leírható, addig az anomáliák nemcsak leírhatók, hanem nyelvi szabályt is 

áthágnak. 

Az alakzat (figure) kategóriája magában foglalja tehát: 1. a szemantikai anomá-

liákat (gyakorlatilag: a hagyományos trópusokat); 2. az egyéb – hangalaki, szin-

taktikai és a jel–referens viszonyt érintő – anomáliákat; 3. a szó szorosabb értel-

mében vett figurákat, tehát azokat az alakzatokat, amelyekben nem mutatható ki 

semmiféle szabályszegés, „rendellenesség”. Az anomáliák és figurák áttekintő 

táblázatát a könyv 114. oldalán találhatjuk meg. Első pillantásra is feltűnik, hogy 

ez a táblázat nyilvánvaló előképe az RG metabolatáblázatának. Kár, hogy ez a rész 

a magyar fordításból (Todorov 1977) kimaradt. 

Todorov ezután is elég sokat publikált a nyelvi képekről (az ő szóhasználata 

szerint: trópusokról és figurákról). További műveinek ismertetésére most nem 

térhetünk ki. Érjük be annyival, hogy a kép az ő számára mindvégig különleges, 

rendellenes tünemény maradt, amely kivételt képez a nyelv normális működése 

alól. (Ez az avantgardista modernség nyelv- és költészetszemléletéből fakad, nála 

éppúgy, mint Cohennél.) 

4.3. A liège-i egyetem hat oktatója, a magát a metafora görög kezdőbetűjéről µ-

csoportnak nevező munkaközösség 1970-ben jelentette meg Általános retorika 

(Rhétorique générale, RG) című könyvét, amely ma is a neoretorika alapművének 

számít (vö. Vígh 1977a). Egyik fejezete kivonatos fordításban magyarul is olvas-

ható (Dubois és mások 1977), a teljes mű azonban, sajnos, nem. 

Az RG szerzői a retorika elsődleges feladatának az alakzatok (metabolák) meg-

határozását és rendszerezését tekintik. Az alakzatok, köztük a jelentésalakzatok, 

nyelvi képek azáltal jönnek létre, hogy egy adott szöveg természetes elemei helyé-

be rendellenes elemek lépnek (92). Vagyis az RG a képet (a metaszemémá-t) 

„rendellenesség”-nek, valamely normától való eltérésnek tartja. 

De mi is ez a norma? A könyv 41. oldalán olvasható meghatározás szerint elté-

résen (écart-on) „a zéró foktól való érezhető elváltozást (altération) értünk”. Tehát 

a viszonyítási alap a zéró fokú közlés, a naiv, mesterkéletlen beszéd, amely mentes 

minden burkolt célzástól, ki nem fejtett hátsó gondolattól, amelynek számára „egy 

macska csak egy macska” (35). Az a fajta egyértelmű közlésmód (univocité) ez, 

amelyre a tudományos nyelv is törekszik. A zéró fokot azonban „a számunkra 

adott nyelvezet nem tartalmazza” (uo.), vagyis csak absztrakció útján következtet-
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hetjük ki. A „gyakorlati zéró fok” olyan kijelentésekből áll, amelyek az összes 

lényeges és a lehető legkisebb számú mellékes szémát tartalmazzák (36). 

Maga az eltér(ít)és ténye, annak jellegétől függetlenül is, hordoz jelentést, még-

pedig a retorizáltság (irodalmiság, költőiség, humorosság stb.) mozzanatát (42). A 

stílustényt azonban nem az eltérés mint olyan hozza létre, hanem a norma–eltérés 

viszony. Pl. egy metafora azáltal fogható fel metaforaként, hogy egyszerre utal a 

képes és a tulajdonképpeni értelemre (22). 

Mint láthattuk, az RG minden hangsúlyozott formalizáltsága és technicizáltsága 

(táblázatok, új terminológia) ellenére lényegében ugyanazokkal a nehézségekkel 

küzd, mint Du Marsais és Fontanier retorikája: kutatásának tárgyát csak valami 

olyasmihez képest tudja meghatározni, amit előbb neki magának kell megalkotnia. 

(A liège-i retorika értékeléséhez vö.: Vígh 1977a; Bencze 1996: 268.) 

5. A nyelvi képet „rendellenesség”-ként számon tartó vélemények közül befeje-

zésül és kitekintésül a generatív grammatika felfogását ismertetjük, elsősorban 

Daniel Delas cikke (Delas 1978) alapján. 

A generatív grammatika az ún. deviáns mondatok problémája kapcsán találko-

zott a nyelvi képpel, gyakorlatilag a metaforával (ezért a továbbiakban az egysze-

rűség kedvéért a metafora, metaforikus megjelöléseket használom). 

Chomsky már első könyvében, a Syntactic structures-ben is használta a később 

oly sokat idézett példát: 

colorless green ideas sleep furiously 

’színtelen zöld ötletek dühödten alszanak’ 

(Chomsky 1957: 15). Ez a mondat nyelvtanilag szabályos (grammatical), ám ér-

telmetlen (nonsensical). 

De vajon csakugyan az-e? Ha a colorless green ideas-t sápadt zöld eszmék-nek 

fordítanám, nem vonatkoztathatnám-e, metonimikusan, a környezetvédőkre, a 

zöldek-re, akik dühösen, mert tehetetlenül szunnyadnak, miközben mások dunai 

vízlépcsőt terveznek, vagy újraindítják a csernobili atomerőművet? Dell H. Hymes 

annak idején még verset is írt annak bizonyítására, hogy Chomsky híres mondatá-

nak igenis van jelentése. A vers címe (és tartalma?) természetesen ez volt: 

„Colorless green ideas…” (Vö. Voegelin 1960: 59, 3. jegyzet.) 

A szabályszegő (deviant, deviáns) mondat kérdésével Chomsky a következő 

könyvében, az Aspects…-ben is foglalkozott. A devianciának két fokozatát külön-

böztette meg. Az egyik csoportba olyan szabályszegő mondatok tartoznak, ame-

lyek ún. szigorú alkategorizálási szabályt sértenek meg (Chomsky 1965: 148–

149): 

John found sad 

’John szomorú talált’ 

John elapsed that Bill will come 

’John elmúlta, hogy Bill eljön’ 

John persuaded great authority to Bill 
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’John nagy tekintélyt beszélt rá Billnek’ 

 

A másik csoport tagjai csak kiválasztási szabályt hágnak át: 

colorless green ideas sleep furiously 

’színtelen zöld ötletek dühödten alszanak’ 

golf plays John 

’a golf johnozik’ 

the boy may frighten sincerity 

’a fiú megijesztheti az őszinteséget’ 

(uo. 149). Ez utóbbiakról maga Chomsky is megjegyzi, hogy „A kiválasztási sza-

bályokat megsértő mondatok gyakran értelmezhetők metaforikusan (különösen 

megszemélyesítésként)” (Chomsky 1965/1986: 240; Nádasdy Ádám [?] fordítása). 

A metafora és a szemantikai deviancia viszonyáról a generatív nyelvészeten be-

lül is két különböző felfogás alakult ki. Bickerton (1969) szerint a két kategória 

megkülönböztethető egymástól, mert „bár mindegyik metaforát tekinthetjük sza-

bálysértésnek, nem mindegyik szabálysértést tekinthetjük metaforának” (idézi 

Delas 1978: 68). Matthews (1971) ezzel szemben úgy vélekedik, hogy a metafora 

és a deviáns mondat nem különböztethetők meg egymástól, mert a szövegkörnye-

zet minden deviáns mondatot igazolhat metaforaként (vö. Delas 1978: 77). 

A generatív grammatika ekkori felfogása szerint tehát a metafora olyan eltérési 

eset, amely szemantikailag értelmezhető (ez az interpretáció azonban nagymérték-

ben függ a kontextustól). 

Mindehhez saját véleményemként az alábbiakat fűzöm hozzá: 

1. A szigorú alkategorizációs szabályt sértő (nem grammatikális) mondat ab ovo 

értelmezhetetlen, így metafora sem lehet. 

2. A szelekciós (kiválasztási) szabályt sértő mondatok egy része olyan logikai 

képtelenséget tartalmaz, hogy értelmetlennek kell minősíteni. Pl. Az öcsém két 

évvel idősebb nálam. Ezek a nonszenszmondatok sem metaforák! 

3. Más efféle, tehát kiválasztási szabályt áthágó mondatokat viszont – megfelelő 

kontextusba helyezve – csakugyan értelmezhetünk metaforaként. Pl. A személyzeti 

főnök gyorsan átfutotta, széljegyzetelte, majd ad acta tette az aznapi jelentkezőket. 

Talán még az ilyeneket is: Ez a kutya macska (Kocsány 1981: 65), sőt: A haloga-

tás négyszerességet iszik (Bickerton példája; idézi Delas 1978: 74). 

De ez már nem a költészetszemantika vagy a stilisztika, hanem a nyelvi játék te-

rületére vinne bennünket. 

 

A nyelvi kép mint „szabályszerűség” 

 

A továbbiakban azokat a nézeteket foglalom össze, melyeknek lényege: a nyelvi 

kép nem rendellenesség, hanem, épp ellenkezőleg, szabály-, sőt törvényszerűség, 
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mivel a képszerűség (különösen a metaforák használata) az emberi gondolkodás és 

nyelv lényegéhez tartozik. 

1. Az előző rész 1. pontjában idéztem Arisztotelész Poétikájának klasszikus fej-

tegetését a metafora jelentőségéről: „legfontosabb a metaforák használata, mert 

csak ezt nem lehet másoktól eltanulni, ez a tehetség jele. A jó metaforák használa-

ta a hasonló vonások felismerésén alapul” (1974: 54; Sarkady János fordítása). 

I. A. Richards, a New Criticism egyik vezéralakja vette magának a bátorságot, 

hogy a fentieket előbb közhelynek, majd „káros tévhit”-nek minősítse (1936/1977: 

120). 

Richards szerint az idézett részlet három téves feltevést tartalmaz: 

– a hasonlóság felismerése különleges adottság, amely egyeseknek megvan, 

másoknak azonban nincs; 

– a metafora alkalmazását nem lehet másoktól ellesni; 

– a metafora valami különleges és kivételes jelenség a nyelvhasználatban, azaz 

eltérés a nyelv megszokott működési módjától. 

Richardsnak ezzel szemben az a véleménye, hogy: 

– a hasonlóság felismerésének képessége mindenkiben megvan; 

– a metaforaalkotás és -használat igenis megtanulható; 

– a metafora nem valami különlegesség, hanem a nyelvnek mindenütt jelen levő 

eleme (uo. 121). 

Egyelőre ne foglaljunk állást ebben a vitában! Azt azonban már itt le kell szö-

gezni, hogy Richards nem pontosan azt cáfolja, amit a nagy görög filozófus állít. 

Vagyis, mai szóval, „csúsztat” egy kicsit. Ha megnézzük a Poétika idézett helyé-

nek szövegelőzményét, nyomban kiderül, hogy azt, amit a metaforáról mond, 

Arisztotelész a lírai és a tragédiaköltészet metaforáiról mondja. Itt tehát írói tehet-

ségről, írói eredetiségről van szó, nem pedig emberi képességekről általában. Ha 

Richards vette volna magának a fáradságot, hogy a következő tíz sort is elolvassa, 

arról is meggyőződhetett volna, hogy Arisztotelész nagyon is tisztában volt azzal, 

hogy nemcsak a költői nyelvben vannak metaforák (egyéniek, eredetiek), hanem a 

beszélt nyelvben is (átvitelek, átvitt értelemben használt szavak). Ott ugyanis ez 

található: „az iamboszokba [gúnyversekbe] pedig, mivel ez utánozza leginkább az 

élő beszédet, azok a névszók illenek, amelyeket a beszédben bárki használna: a 

közhasználatú névszó, a metafora és a dísz” (uo.; én emeltem ki – K. G.). 

A metafora szó csalóka többértelműsége (’költői eszköz’ és ’köznyelvi átvitel’) 

nem itt tévesztette meg először és utoljára a vitatkozókat (már ha Richards eseté-

ben csakugyan félreértésről, nem pedig tudatos félremagyarázásról volt szó). 

Ha Arisztotelésznek más munkáit, mindenekelőtt a Rétorikát is fellapozzuk, 

még inkább megbizonyosodhatunk Richards érvelésének felszínességéről. A 

Rétorika III. könyvének 2. fejezete éppenséggel azt állítja, hogy „mindenki meta-

forákkal társalog” (1982: 176; Adamik Tamás fordítása). A teljesebb idézet: „[a] 

prózastílusban csak közhasználatú és alapjelentésű szavakat, valamint metaforákat 
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használhatunk. Ezt az is mutatja, hogy mindenki csak ezeket alkalmazza: ugyanis 

mindenki metaforákkal, alapjelentésű és közhasználatú szavakkal társalog” (uo.; a 

kiemelések itt is tőlem valók – K. G.). 

Egyszóval: a metaforát természetes, „normális” jelenségnek tartó felfogás is 

megtalálhatja ősét Arisztotelészben, nemcsak azok, akik szerint a nyelvi kép kü-

lönlegesség, eltérés a mindennapi nyelvtől. Ez nem azért van így, mintha Ariszto-

telész egymásnak ellentmondó állításokat tenne, hanem mert két különböző dolog-

ról beszél, de azokat egyaránt metaforá-nak nevezi. 

2. Az ókori és a klasszicista retorika azt emelte ki, hogy az alakzat (s ezen belül 

a trópus, a nyelvi kép) másképpen fejezi ki a dolgokat, mint ahogyan ez a „termé-

szetes” nyelvhasználatban történnék. 

Amikor a retorika és ezzel a nyelv retorikai szemlélete a 18–19. század forduló-

jától kezd háttérbe szorulni, mindinkább erőre kap az az elgondolás, hogy a nyelvi 

képek nemcsak hogy nem szabálytalanságok, hanem a nyelvnek legősibb, „leg-

gyökeresebb” részét alkotják. 

Ez a romantikával uralomra jutó felfogás a maga előzményét Vico történetfilo-

zófiájában (Principi di una scienza nuova, 1725) találhatta meg. Vico szerint a 

nyelvi kép az emberi szellem fejlődésének kezdeti szakaszában, a „poétikus” vagy 

„prelogikus” szakaszban jött létre. A primitív szemlélet antropomorfizálja a kör-

nyezetet, így jönnek létre az olyan megszemélyesítések, mint a hegy gerince, a 

fésű foga, a tenger mormolása vagy a szél fütyülése. A nyelvi kép nem a költők 

találmánya, mivel a képszerűség és a költőiség eleve benne van a nyelvben. A 

költői beszéd mint közösségi alkotás elsődleges a prózához, a fogalmi absztrakci-

ók nyelvéhez képest. (Vico nyelvfilozófiai nézeteiről vö.: Vianu é. n. [1967]: 16; 

Rozsnyai 1994: 713; Bencze 1996: 247; Trabant 1996: 39–40.) 

A bizonyos tekintetben a romantikát előkészítő Rousseau is úgy vélekedett, 

hogy az ősnyelv határozottabban metaforikus és érzelemkifejező jellegű volt, mint 

a mai nyelv (Essai sur l’origine des langues, 1781; vö.: Ducrot–Todorov 1972: 

350; Bencze 1996: 277; Trabant 1996: 41–42). 

Johann Paul Friedrich Richter német regényíró, írói nevén Jean Paul a szerzője 

annak a gyakran idézett mondatnak, hogy „minden nyelv elhalványult metaforák 

szótára” (Vorschule der Aesthetik, 1804). A képes beszéd egyaránt jellemző tulaj-

donsága az ősi nyelvnek, a gyermeknyelvnek, a költészetnek és a mitológiának 

(vö. Bencze 1996: 276). Mindebben már a romantikának az ősit, a népit, a gyer-

mekit és a költőit rokonító szemlélete tükröződik. Jean Paul elgondolása abban 

különbözik Vicóétól, hogy a metafora őszerinte is a törzsfejlődés korai fázisában 

született ugyan meg, de nem a kezdet kezdetén, hanem később, amikor az ember 

már képes volt valamelyes távolságot tartani önmaga és környezete között és ezál-

tal felismerni különböző dolgok azonos vonásait (vö. Vianu é. n. [1967]: 18, 24). 

A kiteljesedett romantika képviselői már magának a nyelvnek, a nyelv egészé-

nek metaforikus voltát hangsúlyozzák. Pl. Shelley azt vallotta, hogy a nyelv „élet-
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bevágóan metaforikus” („vitally metaphorical”; idézi Preminger szerk. 1965: 492 

és Richards 1936/1977: 120). Később Nietzsche is azt állította, hogy az egész 

nyelv metaforikus. Ennek következtében sem valóságos kifejezés, sem valóságos 

megismerés nem lehetséges metafora nélkül. Az ember: metaforaalkotó lény. (Vö.: 

Todorov 1970/1973: 271–272; Bencze 1996: 247.) 

Voltak, akik ennél is tovább mentek, mint Rémy de Gourmont, a századvég jó 

nevű esztétája, a szimbolisták vezető kritikusa, Ady egyik kedvence, aki szerint a 

nyelvben minden egyes szó: metafora (L’esthétique de la langue française, 1899; l. 

Vianu é. n. [1967]: 19). 

Mindezek a nyelvnek egyetemesen metaforikus voltáról szóló kijelentések, mint 

arra Todorov (Ducrot–Todorov 1972: 350–351) is rámutat, valójában a szinkrónia 

és a diakrónia szempontjainak összekeveréséből erednek. „Ha diakronikusan az 

egész nyelv metaforikus is – írja egy másik munkájában (1970/1973: 272) 

Todorov –, szinkronikusan csak egy része az.” Egyébként már Wellek és Warren 

is jelezték irodalomelméleti könyvükben, milyen zavart okozhat, ha „a nyelv min-

denütt jelenvaló elveként” előforduló metaforát (utalás I. A. Richards nézeteire) 

nem különböztetik meg a „kifejezetten költői metaforától” (Wellek–Warren 

1949/1972: 292). 

3. Ha a nyelv a maga egészében nem képszerű is (legalábbis szinkronikusan 

nem az), azt senki sem tagadhatja, hogy a kép (különösen a metafora) minden élő 

nyelv egyik fő éltető ereje, napról napra való megújulásának kiapadhatatlan forrá-

sa. 

Az, hogy a beszélt nyelv, a népnyelv bővelkedik képekben, nem új gondolat. 

Croce jegyzi meg egy esszéjében, hogy a rétoroktól „a kifejezésmódok királyá”-

nak nevezett metaforát Montaigne még gazdasszonyának fecsegésében is megta-

lálta (Croce 1917: 6). Az előző részben már említettem Du Marsais-nak azt a meg-

figyelését, hogy több nyelvi kép (alakzat, figure) hangzik el egy nap alatt a halpia-

con, mint egy hét alatt az Akadémián (vö. Cohen 1970: 8, 18). Kétszáz évvel ké-

sőbb szinte ugyanezt állítja Roman Jakobson a Mi a költészet? című híres cikké-

ben: „Ugyanazokat a költői alakzatokat halljuk a villamoson mesélt viccekben, 

mint a legkifinomultabb költői nyelvben” (1933–34/1982: 244). Vagyis a képek-

ben való beszéd nem az irodalom sajátossága – mint sokan (köztük Belinszkij) 

hitték –, hanem általános és természetes nyelvi jelenség. 

Nincs ez másként a mai magyar beszélt nyelvben sem. Próbaképpen kicéduláz-

tam a Magyar értelmező kéziszótár most készülő új, átdolgozott kiadásának kéz-

iratából az újonnan bekerülő nyelvi képeket és képes szójelentéseket. A példák 

egy-két kivétellel az A–Gy közötti részből valók. (Az adatokat Pusztai Ferencnek, 

a szótár főszerkesztőjének segítségével és hozzájárulásával közlöm.) 

A most szótárba kerülő nyelvi képek közül lássunk először néhány igét, előbb a 

beszélt nyelvből: 
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araszol ’<jármű> lassan, meg-megállásra kényszerülve halad’; bekattan ’vkinek 

hirtelen eszébe jut, eszébe villan vmi’; beugrik neki vmi (ugyanez az új jelentés); 

benyálaz ’szavakkal, híresztelésekkel (be)mocskol vkit, vmit’ (korábban csak be-

sároz volt); csápol ’<popegyüttes közönsége> feltartott kézzel, ritmikusan hajla-

dozik, integet a zene ütemére’ (a népnyelvből; ottani jelentése ’hadonászik’ volt); 

elköt ’<járművet> ellop’ (vö. elköti a lovat a tolvaj, a lókötő); felszívja magát ’fel-

dühíti magát, méregbe gurul’ (a sportolók nyelvében pozitív kicsengéssel is: 

’vmely feladatra alaposan felkészül, erősen összpontosít’); fröcsög ’durván rágal-

maz vkit, vmit; rágalmazó megjegyzéseket tesz vkire, vmire’; ganéz ’(rendszere-

sen) rendet rak, takarít vki után, vki helyett); kaszál ’sok pénzt keres, besöpör’; 

szakít ’sok pénzhez jut’ (egy hirdetésből: „Most nagyot szakíthatsz!”); külön fi-

gyelmet érdemelnek a pörög, pörget igék igekötős származékai: bepörög ’izga-

lomba, indulatba jön’; bepörget ’ilyen állapotba juttat’; felpörög ’vmi gyorsabban 

működik, zajlik’; felpörget ’vmit fel- v. meggyorsít; vkit felizgat, felhergel’; túlpö-

rög ’túl gyorsan zajlik vmi’; emberre vonatkoztatva: ’túlságosan felizgatja és ezzel 

kimeríti magát’; túlpörgeti magát ’ugyanez’. A felsorolt szavak, szójelentések 

egyelőre mind bizalmas jellegűek, ezért ezt külön nem jeleztem. 

S most következzenek a sajtónyelv metaforikus igéi: 

átvilágít ’politikai, erkölcsi feddhetetlenség szempontjából megvizsgál, ellenő-

riz vkit’; bebetonoz ’vhol vkit v. vmit elmozdíthatatlanul rögzít, elmozdíthatatlan-

ná tesz’; címkéz ’felületesen, gyakran elfogultan megbélyegez, minősít vkit, vmit’; 

csúsztat ’<tényeket, állításokat> elferdít, tudatosan megmásít’; karcsúsít ’<intéz-

ményt> leépít, mégpedig oly módon, hogy az ott dolgozók létszámát csökkenti’; 

rábólint vmire ’beleegyezik vmibe, egyetért vmivel’. Mint láthattuk, ezek nem új 

szavak, de ez a sajtónyelvi, közéleti nyelvi jelentésük korábban nem létezett, így 

nem is volt szótározva. 

Főnévi példáim részben az újságnyelvből, részben az argóból valók. Kisebb 

számuk miatt külön csoportosítás nélkül, vegyesen közlöm őket: 

áthallás ’vmely szövegnek, kijelentésnek sugallt v. beleértett (mellék)értelme; 

(rejtett) célzás’; buksza ’fiatal nő; prostituált’; csavar ’ravasz fogás, csel’ (talán 

elvonás a csavaros eszű-ből); csomag ’egymásra épülő (megszorító) gazdasági, 

politikai intézkedések együttese’ (ez bizonyosan elvonás a korábbi csomagterv-

ből; a sportnyelvben ’kellemetlen, esetleg sérülést is okozó rúgás, ütés’ jelentésben 

is); duda ’(nagy) női mell’; durranás (többnyire tagadásban: nem nagy durranás 

’nem különleges esemény, teljesítmény, alkotás stb.’); gödör ’(tartósan) kellemet-

len helyzet, lelkiállapot’; gubanc ’bonyodalom, nehézség, kellemetlenség, zűrza-

varos helyzet’; gyűrődés (jobbára tagadásban: nem bírja a gyűrődést, azaz a meg-

próbáltatásokat, fáradalmakat, különösen az ivással, mulatozással járókat); köcsög 

’<börtönben, gyakran kényszernek engedve> a nő szerepét játszó férfi’, ebből 

’homoszexuális férfi’, majd ’hitvány, nyomorult alak’ (ez utóbbi jelentésben a 

metafora szexuális eredete, ill. értelme már elhomályosult). 
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A kettős szófajú (melléknévként is, főnévként is használatos) szavak közül 

gyűjtésemben csak kettő szerepel. 

A béna eredetileg ’mozgásra képtelen’, emiatt ’tehetetlen’; később új jelentés-

ként ’ügyetlen, mafla’, majd átvitt értelemben termékre, teljesítményre vonatkoz-

tatva: ’sikerületlen, hatástalan, gyenge’. Pl. Milyen volt a műsor? – Hát, elég béna. 

A hunyó szót az újabb beszélt nyelvben csak ebben az összefüggésben hallom: 

Én vagyok a hunyó ’én vagyok a felelős vmiért, én okoztam a bajt’. A gyermekjá-

tékbeli hunyó-val való szemantikai kapcsolata nem világos, noha minden bizony-

nyal abból ered. 

Az összetett főnevek érdekes módon (ám bizonyára nem véletlenül) egytől 

egyig sajtónyelviek: 

alsóház ’(a) kiesésre állók, a bajnoki táblázaton alul levők (csoportja)’; felsőház 

’(az) élen állók, az első három-négy helyen levők’ (ezek sportnyelvi jelentések, 

másutt nem fordulnak elő); csőlátás ’szűklátókörűség, korlátoltság’; élőlánc ’kéz a 

kézben összefogózva tüntető emberek (sora)’; élveboncolás ’vkinek az illető jelen-

létében történő kíméletlen (meg)bírálása’; fejvadász ’közlekedésrendészeti járőr, 

közlekedési rendőr’, továbbá ’(megbízásból) tehetséges, jól képzett munkaerőt 

felkutató személy’ (főnévi jelzőként intézményre vonatkoztatva is: egy fejvadász 

cégnél dolgozik); frontember ’vmely közösség, szervezet, intézmény stb. olyan 

(vezető beosztású) tagja, munkatársa, aki annak képviseletére a leginkább alkal-

mas és kész’; fűnyírás ’(költségvetési) megszorításoknak azonos mértékű, mérle-

gelés és megkülönböztetés nélküli végrehajtása’; gumicsont ’unalomig ismételt, 

elcsépelt téma, ügy’ (talán összefügg a lerágott csont-tal, e régebbi közhellyel); 

lánglovag ’tűzoltó’. 

Bencze Lóránt (1996: 246) szerint egy átlagos anyanyelvi beszélő élete folya-

mán milliószámra alkalmaz, de nagy számban alkot is nyelvi képeket. Egy-egy 

ember átlagosan 21 millió metaforát használ életében. Ezt az adatot két amerikai 

kutató könyvére hivatkozva közli. Hogy ezt miképpen tudták kiszámolni, nem 

derül ki a cikkből. Az azonban bizonyos, hogy a nyelvi kép szerves alkotórésze, 

nélkülözhetetlen eleme mindenféle beszélt nyelvi és sajtónyelvi kommunikáció-

nak. 

4. A nyelvi kép „természetes” és „szabályos” voltának hipotézisét erősíti az a 

megfigyelés is, hogy a nyelvi rétegek, funkcionális stílusok képzeletbeli skálájá-

nak ellenkező végén elhelyezkedő tudományos nyelv is hemzseg a képektől, első-

sorban a metaforáktól. Ezen az állításon – Fónagy Iván, Solomon Marcus és má-

sok erre vonatkozó kutatási eredményeinek ismeretében – ma már senki sem cso-

dálkozik, de ne feledkezzünk meg arról, hogy például Jean Cohen még az 1960-as 

évek közepén is a tudományos prózához mint stilisztikailag semleges, jellegtelen 

nyelvhasználati módhoz képest próbálta kimutatni a költői nyelv „eltéréseit” (l. az 

előző rész 4.1. pontját). 
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Zalabai Zsigmondnak a trópusokon „tűnődő” könyvéből tudtam meg, hogy 

Németh László már 1932-ben észrevette: a tudomány nyelve sem mentes a képek-

től, sőt a modern természettudományok kevésbé tudják nélkülözni a képeket, mint 

a költők. Németh László lucidus fejtegetéseit tehát Zalabai könyve alapján idézem: 

„Azt képzeljük, hogy a metafora a költészet virága, pedig a költészet előbb elvan 

metaforák nélkül, mint a tudomány. Egy Homérosz, ha kiszedem metaforáit, veszt, 

de még Homérosz marad. A modern vegytan (atomkarok, benzolgyűrű) és lélektan 

(képzettársítás, gátlás, a tudat tartalma) azonban a metaforák nélkül összeomlik. 

A tudományos igazság olyan messze van érzékeinktől, hogy kép nélkül meg sem 

tudja magyarázni magát; a metafora itt szorosabban tapad az igazságra, s ami még 

veszedelmesebb, azonosnak látszik magával az igazsággal, úgyhogy a tudomány-

ban sokszor nem is állítások, hanem metaforák vitatkoznak egymással, s a vita 

azért mérgesedik el, mert a tudósok nem tudják oly könnyen cserélgetni a metafo-

rákat, mint a költők” (idézi Zalabai 1986: 22–23). Növeli szememben Németh 

László érdemeit, hogy meglátta a különbséget is: a tudományos metafora „szoro-

sabban tapad az igazságra”, mint a költői. Ezt Solomon Marcus a tudományos és a 

költői kommunikáció közötti 52 oppozíció felállításakor úgy fogalmazta meg, 

hogy a tudományos nyelvre a denotáció, a költői nyelvre a konnotáció uralma 

jellemző (31. oppozíció; l. Marcus 1974/1977b: 151). 

A nyelvészek csak az 1960-as évektől kezdtek foglalkozni a nyelvi képeknek a 

tudományos stílusban betöltött funkciójával. Fónagy Iván könyvet írt a fonetikai 

műnyelv metaforáiról (Fónagy 1963a), majd egyik jóval későbbi, a „költői kuta-

tás”-ról szóló tanulmányában általános érvénnyel is leszögezte: a metaforák nélkü-

lözhetetlenek a tudományos fogalmak kialakításakor (Fónagy 1992: 112). 

Solomon Marcus az 1970-es években több elemzést is közzétett a matematika 

metaforáiról (az egyik magyarul is olvasható: Marcus 1970/1977a). Vegyük észre, 

hogy mind a ketten saját szűkebb szakterületük, a fonetika, illetve a matematika 

nyelvi képeit tekintik át, de mindebből általánosabb, nyelvelméleti és tudományfi-

lozófiai következtetéseket is levonnak. (A tudomány nyelvének metaforáiról, mo-

delljeiről és analógiáiról vö. még: Heisenberg 1967; Molino 1979; Fónagy é. n. 

[1999]: 183–193.) 

Napjainkban különösen a számítástechnika terminológiájának megteremtésében 

jut(hat) szerephez a metafora. Az egér meg a vírus angolból való tükörfordítások, 

a kukac, a botkormány ’joystick’ és talán a fényceruza ’ceruzához hasonló 

információbeviteli eszköz’ viszont magyar lelemény. Erről a „digitális nyelvújí-

tás”-ról rendszeresen olvashatunk a Magyar Tudományban és az Édes Anyanyel-

vünkben (vö.: Bakonyi–Drótos 1995; Balázs 1997; Balázs 1997a; Szentgyörgyi 

1997; Balázs 1998; Farkas 1998; Ifj. Könözsy 1998; Nagy 1998; Prószéky 1998; 

Tóth 1998; Kis 1999). 

A műszaki nyelvben jobbára gépek, eszközök elnevezésére szolgál a metafora. 

Érdekes, hogy ez többnyire állatnév vagy azt tartalmazó összetétel: pók ’két végén 
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horogban végződő gumikötél nagyobb tárgy(ak)nak gépkocsi tetőcsomagtartójá-

hoz való rögzítésére’; csőgörény vagy csőmalac ’csővezeték falát gumi- vagy 

műanyag kefékkel tisztító berendezés’; konyhamalac ’konyhai hulladék felaprítá-

sára, esetleg megsemmisítésére használt gépezet’. A csipogó ’riasztásra való rádió-

telefon-készülék’ elnevezés is állathangra utal. A kórházi zsargonban még igei 

származéka is kialakult. Az egyik fővárosi klinikán a portásnőtől hallottam: „Meg-

csipogtatom az adjunktus urat, jöjjön le a portára.” 

5. A nyelvtörténet, a beszélt nyelv, a tudományos és a műszaki nyelv tényei 

megerősíteni látszanak azt az elgondolást, hogy a nyelvi kép nem valamiféle nor-

maáthágás, eltérés, amely erőszakot tesz a nyelven, hanem maga is része a nyelvi 

normának. 

A német Hartmut Kubczak ennek megfelelően a langue körében helyezi el a 

metaforát, és csak az olyan nyelvleírást ismeri el adekvátnak, amelyben a 

metaforizáció is helyet kap mint a nyelv működésének egyik sajátos szabályszerű-

sége (Kubczak 1978; ismerteti és kommentálja Kocsány 1981: 64). Magának Ko-

csány Piroskának is az a véleménye, hogy a metafora nem valamely rendszertől 

való egyedi-egyszeri eltérés, hanem, mint írja, „a nyelv működésében adott tény” 

(uo. 60). 

A hazai szakirodalomban minden bizonnyal Bencze Lóránt képviseli a legna-

gyobb határozottsággal azt a felfogást, hogy a nyelvi kép nem valamiféle „sze-

mantikai baleset”, hanem a gondolkodás és a kommunikáció egyik nélkülözhetet-

len eszköze. A metafora az ő meggyőződése szerint „az emberi gondolkodás szük-

ségszerű velejárója” (1996: 271); a metaforaalkotás „az ember alkotóképességének 

egyik legszembetűnőbb és legjellemzőbb vonása” (1981: 6); a nyelv „szükségkép-

pen metaforikus, nemcsak a költészetben, hanem a köznyelvben, sőt a tudományos 

nyelvben is” (1996: 284). A legélesebb formában talán éppen a legutóbbi terje-

delmes tanulmányában adott hangot ennek a véleményének: „valósággal nevetsé-

ges[,] és valamiféle csőlátásra vall, amikor a metaforaalkotást monomániásan és 

mindenáron valamilyen nyelvi normától való eltérésnek, anomáliának stb. próbál-

ják felfogni” (uo. 286). (A csőlátás szó, ez az újonnan szótározandóként már emlí-

tett, egyébként orvosi eredetű sajtónyelvi kép itt a tudományos érvelés érzelmi-

indulati nyomatékosítását szolgálja.) 

6. A fenti elgondolást – tehát hogy a kép természetes, sőt szükségszerű velejáró-

ja az emberi nyelvnek – bizonyos mértékben igazolni látszanak az újabb, kognitív 

indíttatású amerikai metaforaelméletek is. 

Mint ismeretes, a kognitív nyelvtannak egyik alapelve az, hogy a gondolkodás 

lényegileg metaforikus (vö.: Szilágyi 1996: 7–9; Tolcsvai Nagy 1997: 242). 

Lakoff és Johnson (1980) mindent a ’lent’ és a ’fent’ kettősségére igyekszik visz-

szavezetni. Lakoff és Turner (1989) szerint a költői metaforák egyszerű művele-

tekkel (kiterjesztés, kidolgozás, összekapcsolás, kétségbevonás) levezethetők kon-

vencionális metaforáknak egy aránylag szűk készletéből (pl. a halál mint alvás). 
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A közelmúltban a román Borciă (1997) és Fónagy Iván (1998; é. n. [1999]: 

200–210) egymástól függetlenül igen súlyos ellenvetéseket tett a Lakoff-féle kog-

nitív metaforaelmélettel szemben. Erre a vitára itt nem térhetünk ki. A mi szem-

pontunkból az a lényeges, hogy ennek az elméletnek a hatása, divatja is a nyelvi 

képet „természetes”-nek és „szabályszerű”-nek minősítők álláspontját erősítette. 

 

A nyelvi kép: „rendellenesség” és „szabályszerűség” 

 

Mi lehet az oka annak az ellentmondásnak, hogy a nyelvi képet két és fél ezer 

éven keresztül hol „rendellenesség”-nek, hol „szabályszerűség”-nek minősíti a 

szakirodalom? Az irodalmárok inkább a különlegességet, az „eltérés”-t, a nyelvé-

szek inkább a nyelv törvényeinek érvényesülését látják benne. A francia szerzők 

(régiek és maiak) inkább az előbbi, az angolszászok az utóbbi állásponthoz csatla-

koznak. De ebben sincs teljes következetesség. 

Látszólag mindvégig ugyanarról a jelenségről folyik a szó, valójában azonban 

az egyes szerzők nem egészen ugyanarról beszélnek, amikor kép-et, nyelvi kép-et, 

(jelentés)alakzat-ot, metaforá-t stb. emlegetnek. 

1. A napjainkra egyre inkább áttekinthetetlenné terebélyesedett nyelvikép-

szakirodalom egy részének áttekintése alapján az a benyomásom alakult ki, hogy a 

kérdésben véleményt nyilvánító szerzők legalább háromféle képet szerepeltetnek 

példaként és érvként (később látni fogjuk, hogy ez a három igazából csak kettő, de 

ez is elég ahhoz, hogy a vitapartnerek két malomban őröljenek). 

1.1. Az első képtípus az exmetafora vagy – Charles Bally jelzőjével élve – ha-

lott kép (Bally 1909/1951: 195), amilyen a magyarban a hegy gerince vagy hegy-

gerinc, a fésű foga, a szélmalom vitorlája (angolul is sail, de franciául és németül 

már ’szárny’: aile, ill. Flügel), vagy a gondolkodást jelentő igék közül szemelget-

ve: mérlegel, fontol (ma már csak fontolgat), ésszel felfog ’megért’. Egyébként az 

ért, mint köztudomású, a ’vmihez hozzáér’ jelentésű ér igének a származéka, tehát 

ez is metafora, de ún. etimológiai metafora, vagyis olyasmi, amit csupán a nyelv-

történészek tartanak számon. (Ilyen még az érdekel ige is, ez eredetileg ’érintget’-

et jelentett.) 

Ezek egyúttal katakrézis-ek (elnevező, jelet pótló képek) is. A katakrézist olyan 

fogalmak jelölésére alkotja meg a nyelv, amelyekre saját szava addig nem volt. 

Ezek tehát nem esztétikai céllal, hanem kommunikációs szükségletből keletkez-

nek. (Nevezhetnénk őket akár kényszerkép-nek is.) A katakrézis vagy idegen 

nyelvből kölcsönzött szó, vagy a saját nyelvnek egy eredetileg más jelentésű, de az 

adott kontextusban alkalmazható szava, amely ily módon jelentésmódosulást 

szenved (vö. Szabó G.–Szörényi 1988: 159). 

Már Quintilianus említ ilyeneket Szónoklattanában: a szőlővessző szemei ’rü-

gyei’, szomjúságtól epedő vetések, sínylődő gyümölcs, kemény vagy nyers ember 
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(VIII. 6. 6.; l. Quintilianus 1921: 137–138), anélkül azonban, hogy katakrézis-nek 

nevezné őket. 

Fontanier kirekeszti a katakrézist a retorikai alakzatok sorából, még magát az 

alakzat szót is, minthogy „nincs a nyelvben más szavunk erre a fogalomra” 

(Fontanier 1818/1968: 63). Az alakzat tehát nem alakzat (figure du discours), nem 

metafora, hanem csupán katakrézis, szükségből alkotott kép. 

Bally is ír francia stilisztikájában a képes nyelv (langage figuré) olyan terméke-

iről, amelyek kifejezőeszközeink elégtelenségéből fakadnak. A nyelvi kép ilyen-

kor hiányt pótol azzal, hogy nevet ad az új fogalomnak (Bally 1909/1951: 184). 

Az exmetaforák, „halott” képek, katakrézisek stilisztikailag gyakorlatilag sem-

legesek, mivel a denotatív vagy referenciális funkció abszolút túlsúlyban van ben-

nük. Ezek egyébként nem csupán a nyelvtörténet tényei, hiszen újak is folyton 

keletkeznek, a mindennapi kommunikáció igényei szerint. Ilyen például az előző 

rész 4. pontjában említett pók ’rögzítő gumikötél’. Ezeknek képszerűsége (egyelő-

re) valamivel erősebb. 

1.2. A képek másik csoportját a közhasználatú képek (Fontanier-nál: figures 

d’usage) alkotják. Ezeket az jellemzi, hogy általában van mellettük (helyettük) 

valamilyen semlegesen köznyelvi megnevezés vagy kifejezés, amelytől stílusér-

tékben eltérnek (általában a bizalmas, az argó, a durva, a tréfás irányába). 

Ilyen képek a mai beszélt nyelvből (az értelmező kéziszótár készülő új kiadásá-

nak kézirata alapján): duda ’(nagy) női mell’, gödör ’(tartósan) rossz lelkiállapot’, 

gubanc ’bonyodalom, nehézség, kellemetlenség’, gyűrődés ’fáradalom, megpró-

báltatás’; araszolnak a járművek ’lassan, kényszerűségből meg-megállva halad-

nak’; kaszál, szakít ’sok pénzt keres, nagy összeghez jut’; régebben gyakori volt a 

dobbant ’illegálisan nyugatra távozik; disszidál’ is. 

Ezeknek a képeknek adott kontextusban állandó jelentésük van (ezért szótároz-

hatók). Pl. a gubanc vagy ’összekuszálódott, összetapadt szálak csomója’ (köz-

nyelvi jelentés), vagy ’kellemetlenség, zűrzavar’ (argónyelvi jelentés), mindig el 

lehet dönteni, melyik értelemben szerepel a mondatban. Ugyanígy az sem érthető 

félre, ha Varnus Xavér orgonaművésznek, mint könyvében írja, kemény párnacsa-

tája van egy nővel (Varnus é. n. [1998]: 46). Nincs ingadozás a konkrét–átvitt 

jelentéssíkok közt: a kép egyszerűen jelent valamit, és csak abban különbözik 

semlegesen köznyelvi, stilisztikailag színezetlen megfelelőjétől, hogy sajátos stí-

lusértéke (konnotációja) van: bizalmas, egyben tréfás. 

Szemantikai jellegük folytán természetesen ide tartoznak a választékosabb, pl. 

sajtónyelvi, közéleti nyelvi képek is, mint áthallás, csomag; csúsztat, karcsúsít; 

csőlátás, élveboncolás. 

1.3. A harmadik típus az ún. költői kép. Nem valami szerencsés ez az elnevezés 

(mert ilyen képek nemcsak költőktől erednek, és nemcsak a költészetben fordulnak 

elő), de elterjedtsége miatt nem változtathatok rajta. Fontanier figure d’invention 
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(egyéni, alkalmi leleményből fakadó kép) néven tartja számon; a kényszerkép min-

tájára lehetne leleménykép is. 

Szemléltesse most a költői képet két példa, az egyik József Attilától, a másik 

Krúdytól (az elemi képeket dőlt szedéssel emeltem ki): 

Távol tar ágak szerkezetei 

tartják keccsel az üres levegőt 

(József Attila: Szürkület, 1934) 

 

Utolért az eső, mint a bánat, és az elsötétedett éjszakából könnyeket vert a rész-

vétlen ablakra. 

(Krúdy Gyula: Az útitárs, 1918) 

Nyomban feltűnik a szépirodalmi közlésmódnak az a sajátossága, hogy logikai-

lag redundáns a másfajta, praktikus célú ismeretátadáshoz képest. József Attila 

verssorainak jószerével csupán ennyi az információtartalmuk: ’a távolban tar (csu-

pasz, kopár) ágak (láthatók)’. A Krúdy-mondat pedig tényszerűen ezt közli: ’el-

eredt az eső, az esőcseppek végigfolytak az ablaküvegen’. 

Ám költőileg éppen az a tartalmas, ami logikailag redundáns: József Attilánál a 

tar ágak szerkezetei (egy év múlva, az Ősz című versben mint „Tar ágak-bogak 

rácsai” térnek vissza), a keccsel megszemélyesítés (a természet antropomorfizálá-

sa lényegi mozzanat nála) és az üres levegő kísérteties oxymoronja. Az sem öncé-

lú, hogy Krúdy a természeti-tárgyi környezet elemeihez (eső, esőcsepp, ablak-

üveg) képeket (és ilyen képeket!) asszociál: mindez, mint később kiderül, előreuta-

lás, egy tragikus végkifejletű történet elbeszélésének hangulati előkészítése. 

2. Miért érthető, sőt indokolt ezekről a heterogén jelenségekről (1. katakrézis; 2. 

közhasználatú kép; 3. költői kép) együttesen mint (nyelvi) képek-ről beszélni? 

Azért, mert szemantikai alapjuk, az alapjukul szolgáló szemantikai mechaniz-

mus gyakorlatilag azonos, közös. 

Ha egymás mellé állítjuk a pók ’rögzítésre való gumikötél’, a gubanc ’bonyoda-

lom’ és a könnyek ’esőcseppek’ metaforát, látnunk kell, hogy jelentéstanilag ugya-

naz a folyamat játszódik le mind a háromnak a keletkezésekor: a kép megalkotója 

felismeri a hasonló mozzanatokat (pl. a horgokban végződő hosszú gumiszalag és 

a pók lábai között), majd ennek alapján egy képet társít a megnevezésre szoruló 

tárgyhoz, végül pedig azonosítja vele. Így lesz a rögzítőeszközből a szaknyelvben 

pók, a zavaros, kusza helyzetből az argóban gubanc, az esőcseppből a költői 

nyelvben könny(csepp). 

Az emberi gondolkodásban és az azzal összefonódott nyelvben készen állnak 

azok a mechanizmusok, bejáratott asszociációs pályák, amelyek mindezt lehetővé 

teszik. Fónagy Iván megfogalmazásában: „Nyilvánvaló, hogy a költői nyelv nem 

jöhetett volna létre, ha a nyelv maga nem lenne költői” (Fónagy 1992: 112). 

3. Tehát mégiscsak ugyanarról a dologról beszélnek, akik „a képet” hol termé-

szetes, hol különleges jelenségnek minősítik? 
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Nem egészen így van ez. Mert akármilyen hasonlóan jönnek is létre ezek a ké-

pek, a továbbiakban, a tényleges nyelvi közlésben és megértésben már nagyon is 

eltérően működnek. 

Lássunk egy példát! Állítsunk a szaknyelvi pók mellé egy költői nyelvi pók-ot: 

(1) pók ’nagyobb tárgy(ak)at a gépkocsi tetőcsomagtartójához rögzítő, két vé-

gén horogban végződő gumikötél’; 

(2) „Virágkehelyben ronda pók” (Vajda János: A kárhozat helyén, 1872). 

Az első, ami bizonyára feltűnik az olvasónak, az, hogy a költői nyelvi példa pók 

szavához nem adtam jelentést. De mit is adhattam volna? Talán ezt: ’kerekded 

testű, négy pár lábú, zsákmányát hálóval fogó gerinctelen állat’ (ÉKsz.)? Maga az 

idézett verssor önmagában meg is engedné ezt az értelmezést. Csakhogy a kicsit is 

tágabb szövegösszefüggésből (és még inkább a vers egészéből) kiderül, hogy nem 

erről – pontosabban: nemcsak erről – van itt szó. A verset Vajda, mint ismeretes, 

abból az alkalomból írta, hogy felkereste „a kárhozat helyét”, egy Bécs környéki 

kastélynak azt a szobáját, amelyben ifjúkori reménytelen szerelme, Gina egy arisz-

tokrata – a régebbi magyar irodalmi lexikon szerint „egy gróf Eszterházy” 

(MIrLex. 3: 464) – karjaiban állítólag elveszítette ártatlanságát. Vegyük szemügy-

re ennek tudatában a közvetlen kontextust: 

 

Hogy gyalázatfolt ég a napban, 

Virágkehelyben ronda pók. 

Nincs szemérem a csillagokban, 

Zsibáru lett a szűzi csók. 

– – – – – – – – – – – – – – – 

A fellegekben amig jársz-kelsz, 

A virágot letépi más. 

 

Vagyis a kiemelt sorban levő pók egyrészt a fiatal nőt behálózó (!) és undorító 

módon magáévá tevő férfinak a metaforikus képe (a komplex kép virágkehely 

elemét, úgy gondolom, nem kell megmagyarázni), másrészt azonban általában a 

tisztátalanságnak, a hitványságnak a metaforája. Ugyanakkor azonban – épp a 

virágkehely, virág, letép képelemeknek köszönhetően – megőrzi vizuális konkrét-

ságát, pók mivoltát is. A mai olvasatot egy kissé befolyásolhatja, hogy a pók főn-

évnek az argóban is van ’ember, férfi; alak, pasas’ jelentése. Ez azonban jóval 

később, legalább ötven évvel Vajda versének megírása után alakult ki (a TESz. 

első ilyen értelmű adata 1939-ből való).
1
 

                                                 
1 A pók mkint nyelvi kép több 20. századi magyar versben is előfordul, pl. Juhász Gyula: A tékozló 

fiú (1908) (egyszerű metafora); Ady Endre: Akik majd elkísérnek (1908), Szomorú hitvallás ma-

gamhoz (1915), Juhász Gyula: Tiszai csönd (1910) (teljes metafora); Juhász Gyula: Nagyvárosok 

magánya (1905), Japánosan (1925), Kazinczy (1934), Tóth Árpád: Áldott nyári délután (1925) (ha-
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4. Ha ezek után megkíséreljük összehasonlítani az (1) és a (2) alatti, tehát a 

köznyelvi és a költői képet, az eredmény az lesz, hogy sokkal több közöttük a 

különbség, mint az azonosság (pontosabban: azonosság csak az az egy van, hogy 

mind a kettő hasonlósági képzettársításon alapul, és ez végeredményben azonosí-

tásra vezet). 

A két képtípus közötti főbb szemantikai, stilisztikai és szövegtani különbségek 

az alábbiakban foglalhatók össze: 

– az (1) típusú képnek állandó vagy állandósuló jelentése van, ezért hajlamos a 

lexikalizálódásra; a (2) típusú szemantikailag pulzál, oszcillál, egy időben több sík 

közötti ide-oda váltásra késztet, ezért szótározása problematikus (vö. 6. pont); 

– az (1) típusú kép elsősorban denotálja tárgyát, a (2) konnotálja; 

– az (1)-et rendszeresen használják, a (2)-t alkalmilag, sőt általában csak egy-

szer („hapax legomenon”); 

– az (1) közösségi eredetű (de legalábbis nem köthető egy bizonyos személy-

hez); a (2) egyéni eredetű, egyvalakinek a műve; 

– az (1) „köztulajdonban” van, vagy előbb-utóbb abba kerül; a (2) többnyire 

megmarad „egyéni tulajdonban”; 

– az (1) a praktikus kommunikáció szempontjából informatív, a (2) redundáns; 

– az (1) fő funkciója a (meg)jelölés (a katakrézis esetében ez egyszersmind el-

nevezés is); a (2) fő funkciója a minősítés, jellemzés, de különösen a kifejezés. 

Mindezek alapján az (1) típusú képeket (exmetaforákat, katakréziseket és köz-

használatú képeket) a továbbiakban jelölő képnek, a (2) típusúakat (a költőieket) 

pedig kifejező képnek nevezem. 

Jóllehet a kifejező kép ugyanazokon a nyelvi-szemantikai alapokon nyugszik, 

mint a jelölő, annyira másképpen működik, hogy nem vezethető le tökéletesen 

belőle. Véleményem szerint ez a lényege Borcilă (1997) és Fónagy (1998; é. n. 

[1999]: 200–210) bírálatának is a Lakoff és szerzőtársai nevéhez fűződő ún. kon-

ceptuális metaforaelmélettel szemben. 

5. A kifejező kép természetes közege a szépirodalmi nyelv (a költészet és a mű-

vészi próza), de előfordulnak ilyen típusú képek a nem szépirodalmi nyelvhaszná-

latban is. Elsősorban persze olyan műfajú írott szövegekben, amelyek jellegüknél 

fogva közel állnak a művészi prózához. Ilyen műfaj az esszé, a publicisztika egy 

része és a szónoklat (ünnepi beszéd). Ahhoz, hogy ezeknek a szövegtípusoknak a 

képalkotását s ezen belül a kifejező képek szerepét áttekinthessük, külön tanul-

mány(ok)ra lenne szükség. E helyütt be kell érnünk néhány példa felvillantásával. 

A nyelvhasználatában a művészi próza határesetének tekinthető esszét Magya-

rországon – 19. századi előzmények, mint Kemény Zsigmond és Péterfy Jenő után 

– a Nyugat első nemzedéke, különösen Babits, majd az ún. esszéíró nemzedék: 

Szerb Antal és társai honosították meg. Esszéstílusuknak egyik jellegzetessége az 

                                                                                                                           
sonlat). Az adatok összegyűjtéséért Sudár Annamária magyartanárnak és előadóművésznek tartozom 

köszönettel. 
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egyéni alkotású nyelvi képek alkalmazása. Ezek a képek nem puszta díszítmények, 

hanem a gondolatmenetnek, az állásfoglalásnak a kifejezői. Például Szerb Antal a 

Könyvek és ifjúság elégiája című esszéjében azt a hatást, amelyet őrá gimnazista 

korában a Nyugat írói és a velük szellemi rokonságban levő külföldi költők gyako-

roltak, a Csendes-óceán és a déltengeri szigetek metaforájával érzékelteti: „Csen-

des-óceán nyílt meg előttem, Déltenger bűvös szigetekkel, Ady és Babits költésze-

te, Móricz, Szomory, az egész Nyugat, azután a külföldi rokon költők” (Szerb 

1938/1978a: 577). Erre a komplex képre csak részben illik rá az „egyéni alkotású” 

jelző, mert világirodalmi előzménye van: Keatsnek azok a verssorai (Szerb Antal 

idézi is őket), melyekben Homérosz megismerését ahhoz hasonlítja, amit Cortez 

konkvisztádorai érezhettek a Csendes-óceán megpillantásakor. Ady, Babits, Mó-

ricz és Szomory mint bűvös déltengeri szigetek azonban már Szerb Antal lelemé-

nye. 

A mai esszéstílusban is gyakoriak a kifejező képek, mégpedig nemcsak a „hu-

mán” tárgyú, hanem a tudományos ismeretterjesztő írásokban is. Ez utóbbi műfaj-

nak kiemelkedő művelője Marx György, aki többnyire súlyos természettudományi 

és környezetvédelmi kérdéseket feszegető esszéiben bátran folyamodik kifejező 

képekhez, egyrészt az elvont mondanivaló megértetésére, másrészt az olvasó fi-

gyelmének ébren tartására: „Hogy, hogy nem Földünkön egy szabályozott légkon-

dicionálás működik folyamatosan 3,5 milliárd év óta” (Marx 1997: 1237); „Mi 

lehetett az az automatikus légkondicionálás, ami elromlott a Vénuszon és a Mar-

son, de több milliárd éve üzemzavar nélkül működik a Földön?” (uo.); „Meglehet, 

hárommilliárd éve semmi titkos együttműködési paktum nem jött létre az algák 

között egy stabil bioszféra megszervezése érdekében” (uo. 1242). Az esszé végén 

hasonlattal érzékelteti, milyen csekély a valószínűsége annak, hogy egy bolygón 

ne csak kialakuljanak, hanem tartósan fenn is maradjanak az élet feltételei: „ez 

éppoly meglepő, mintha valakinek egy éven át minden héten ötös találata lenne a 

lottón” (uo.). A kép hatását fokozza, hogy a hasonlatot nyomban metaforává tömö-

ríti, majd ezt többször is megismétli, így mélyítve el és vésve az olvasó emlékeze-

tébe az eredeti párhuzamot: „Földünkön már vagy hárommilliárd éve tart a szeren-

csés találatok sorozata” (uo.); „nincs garancia, hogy a következő lottósorsoláson is 

bejön az ötös találat” (uo.); „Ezt ismeri minden szerencsejátékos, akinek a játék-

kaszinóban kezdeti csalóka nyerősorozat után elúszott a vagyona” (uo. 1243). 

Az előbb azt írtam, az esszé a művészi próza határesete. Ha az esszét egyfelől a 

széppróza határolja, másfelől bizonyára a publicisztika. Ennek nyelvhasználatában 

is fontos szerep jut a képeknek (vö. Kemény 1985), köztük a kifejező típusúaknak. 

Miközben e sorokat írom, ezt hallom az MTV1 esti híradójában: „A termelők hús-

bombától tartanak” (1999. március 19.), mivel a Németországból való soron kívüli 

sertéshús-behozatal bombaként robbanthatja fel a hazai hústermelők gazdasági 

számításait. 
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A magyar újságírásban mindig is nagy becsülete volt az irodalmi igényű, az ún. 

veretes stílusnak. A közelmúltból Ruffy Péter alakja idéződik fel. Egyik utolsó 

nagy cikkét, az 1992. szilveszteri vezércikket a piano (halk hangon beszélni, ér-

velni) képével zárta (a címe is az a cikknek, hogy Piano): „dübörgő újévi vezér-

cikk helyett csak halk hangon (piano) kívánok lelki békét és belső kiegyezést 

1993-ra a régi népdal szavaival élve szép hazánknak, híres kis Magyarországnak” 

(Ruffy 1992). 

A fiatalabb publicistanemzedék írásaiban is találni kifejező képeket. Lengyel 

László Kívül és belül című tárcája azon a hasonlóságon alapul, amely a jármű 

ajtajában álló, se leszállni, se beljebb menni nem hajlandó utas és az el nem köte-

lezett publicista helyzete között van (Lengyel 1994). Ez az allegória egy kissé 

emlékeztet Kosztolányi egyik Esti Kornél-novellájára, melyben a villamoson való 

utazás az emberi életút kifejezésévé tágul. 

A mai sajtónyelvből Uj (a cikk aláírásában a szójáték kedvéért kivételesen Új) 

Péter egyik tárcájára hivatkozhatom. A keretes szerkezetű cikk ezzel a szándékos 

képzavarral indul: „A szervezett bűnözés mocskos mancsának nyoma ottan van a 

kottámon (…) végül is megegyezhetünk abban, hogy aki a polgárok (…) akaratá-

val bármi módon szembeszegülni merészel, (…) az az alvilág setét szekerét tolja”, 

s azzal is zárul: „tolnám tovább a szervezett bűnözés mocskos mancsának szekerét” 

(Új 1998). A szerző bizonyára azért zavarta össze a konvencionális nyelvi képeket, 

kliséket, hogy ezzel is gúnyolja a neki nem tetsző politikai stílust. 

Részben más céllal és módon, de szívesen nyúl a kifejező kép eszközéhez a 

szónoki nyelv is. A tankönyvi példa Kossuth Lajosnak a képviselőház 1848. július 

11-i ülésén a haderő megajánlásáért mondott beszéde. E nagy hatású szónoklatnak 

itt csak a kezdetét (a „captatio benevolentiae” remek példáját) idézhetjük: „Uraim! 

(…) Midőn a szószékre lépek, hogy önöket felhívjam, mentsék meg a hazát! e 

percnek irtózatos nagyszerűsége szorítva hat keblemre. Úgy érzem magamat, 

mintha Isten kezembe adta volna a tárogatót, mely felkiáltsa a halottakat, hogy ha 

vétkesek vagy gyengék, örök halálba süllyedjenek, ha pedig van bennük életerő, 

örök életre éledjenek” (Kossuth 1848/1957: 424). A mintha kötőszós hasonlatból 

idővel szállóige, majd tréfás-gúnyos kiszólás lett (kezébe adja a tárogatót). A szó-

noki beszéd fajtái közül egyébként különösen az ún. alkalmi beszéd (ünnepi, kö-

szöntő és gyászbeszéd), valamint a prédikáció bővelkedik nyelvi képekben. 

A kifejező képek alkalmazása az esszét, a publicisztikát és a szónoklatot a szép-

irodalomhoz, a művészi nyelvhasználathoz közelíti. Érdekes viszont, hogy a rek-

lámszövegek nem válnak irodalmi, művészi jellegűvé attól, hogy ilyen típusú ké-

peket tartalmaznak, jóllehet a mai reklámra már szinte jellemzőbb a metafora, mint 

a költészetre (vö. Wales 1989: 296). Például a magyar camembert sajt maga a 

hófehér álom; egy szállítóvállalat gördülékeny szolgáltatást nyújt; egy divatcég 

melegen ajánlja téli modelljeit (az utóbbiak egyben konkrét–elvont szójátékok is). 

A reklámban a poétikai funkció, ahogyan erre már Roman Jakobson is rámutatott 
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(1960/1972a: 239–241), nyilvánvalóan alá van rendelve más funkcióknak, első-

sorban a konatív (meggyőző, befolyásoló) funkciónak. (A mai magyar reklámról 

és annak nyelvi vonatkozásairól vö.: Kemény 1993a; Fazekas 1996; Rába 1997; 

Agócs 1998; Szikszainé 1999a, 1999b; Virág 1999.) 

A beszélt nyelvre inkább a jelölő típusú képek használata jellemző, de a székely 

népnyelvben – legalábbis Tamási Áron művei alapján így tudjuk – még él a „figu-

rázás”-nak nevezett jelenség, a szavakkal, nyelvi képekkel való játék: 

– Tán elhagyott a szeretőd, Ábel? 

– Engem el, az aranyhajú – mondtam, és felfelé mutattam az égre. 

A zetelaki ember megértette, hogy a napra céloztam, és így szólt: 

– Most szépíti magát a függöny mögött. 

– Az igen – mondta egy másik –, de nem Ábelnek, hanem Szent Mártonnak [ti. 

Márton napja, november 11-e táján, „ősz farka felé” járunk] (Tamási 1932/1969: 

52). 

Az idézett párbeszéd szereplői kreatív módon nyúlnak az elhalványult köznyel-

vi képekhez, az aranyló napsugár-hoz meg a felhők függönyé-hez, s ezáltal azok 

kifejező képként funkcionálnak: nem jelölik tárgyukat, hanem kifejezik. 

Hogy azután manapság is ilyenformán évődnek-e egymással a székely legé-

nyek, annak a népnyelvkutatók, szociolingvisták a megmondhatói. 

6. Ha ennyi más nyelvi rétegben is előfordulnak az elvileg csak a szépirodalmi 

nyelvre jellemző kifejező képek, érdemesnek látszik felvetni a kérdést: létezik-e 

ennek fordítottja is, azaz vannak-e jelölő típusú képek a művészi nyelvhasználat-

ban is? 

Bármennyire megkívánná is szimmetriaérzékünk, hogy legyenek, az igazság az, 

hogy nincsenek, vagy alig vannak. Esetleg azok az ismétlődő költői képek tekint-

hetők ilyennek, amelyek egy-egy írói életműben állandó jelentésre, ún. írói jelen-

tésre tesznek szert. Ilyenek Krúdynál a lepke, a kagyló és néhány további ismétlő-

dő motívum (vö. Kemény 1993: 62–64, 166–167) vagy Füst Milánnál a szív, lélek, 

mély, köd, sötét stb. (vö. Büky 1989). Egy írói szótár, még inkább egy képszótár 

meg tudná mutatni, valóban jelentenek-e ezek a képek, vagy csupán vibrálnak, 

ingadoznak több jelentéssík között, ahogyan ez egy „rendes” költői, szépirodalmi 

képtől elvárható? (Úgy tudom, Büky László tervezi egy Füst Milán-képszótár el-

készítését; ha ez megvalósul, ösztönzésül szolgálhat más költők, írók nyelvi képe-

inek szótárszerű feldolgozására is.) 

Egészében véve azonban ez a „terminologizálódás” (tehát hogy például a lepke 

Krúdynál a szerelmet, de különösen egy nő utolsó szerelmét jelenti) valahogy 

idegen a szépirodalmi kommunikáció természetétől, a közlés polivalens, 

többizotópiás, többcsatornás voltától. Minél inkább megrögzül egy-egy motívum 

jelentése, annál inkább fenyeget a szépirodalmi stílusban a modorosság. 
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7. Ha most az 1–6. pontban előadottak alapján válaszolni próbálunk arra a kér-

désre, „természetes” vagy „rendellenes” jelenség-e a nyelvben a kép, azt a „luthe-

ránus” választ kell adnunk, hogy ez is, az is. 

Úgy értsük-e ezt, hogy a nyelvi kép egyik típusa (inkább) ez, a másik (inkább) 

az? Tehát hogy például a jelölő kép „természetes” (mert működése megfelel an-

nak, amit a jel–jelentés–jeltárgy kapcsolatról tudunk), a kifejező kép pedig „rend-

ellenes” (mert eltér ettől, mert másképpen működik)? 

Egy ilyen szembeállítás nem volna szerencsés, mivel a nyelv konvenciói nem-

csak a jelölő képben érvényesülnek, hanem a kifejezőben is: az eltérés, az újítás 

valójában nem tekinthető „rendellenesség”-nek, mert, mint láthattuk, a nyelvben 

adott szemantikai mechanizmus alapján, annak keretei között zajlik. Jobb lenne 

tehát nem is rendellenességről, hanem különlegességről vagy sajátosságról beszél-

ni. 

Az „ez is, az is” választ a fentiek értelmében nem úgy kell érteni, hogy az egyik 

képtípus természetes, a másik pedig különleges, hanem úgy, hogy mind a kettő 

természetes is, különleges is attól függően, milyen nyelvi környezetben működik. 

Mind a két fajta kép természetes a maga közegében, és különleges a másikéban. 

A jelölő kép a nem költői kommunikációnak a természetes kifejezőeszköze, a 

költészetben ritka, különleges. És megfordítva: amilyen természetes a kifejező kép 

a költői nyelvben, annyira szokatlan, rendhagyó a mindennapi közlésben. 

A költői nyelvtől idegen a terminologizáció, mert kijelentései per definitionem 

egyediek, egyszeriek, úgyszólván megismételhetetlenek. Maga a költő sem ismé-

telheti meg őket! Ady csak egyszer írhatta le azt, hogy „Csillag-zuhító angyal-

trombiták” (A csodák föntjén) vagy azt, hogy „mert minden ellovan” (A ló kér-

dez). Ha ezek nem egyszeri nyelvi események, hapax legomenonok volnának, már 

nem lennének azok, amik. 

A nem költői nyelvtől viszont az indirekt (sugalló, sejtető, egyedi képek által 

történő) közlésmód az idegen. Képzeljük el, hogy például a bíróságon ezt kérdezik 

a vádlottól: „Neve?”, mire ő így válaszol (hogy Adynál maradjunk): „Vagyok, 

mint minden ember: fenség, Észak-fok, titok, idegenség, Lidérces, messze fény, 

Lidérces, messze fény”. Valószínűleg azt hinnék, hogy az illető megháborodott, 

vagy őrültséget színlelve akar kibújni a felelősségre vonás alól (esetleg azzal vá-

dolnák meg, hogy gúnyt űz az igazságszolgáltatásból). Az ötlet, sajnos, nem egé-

szen az enyém: Örkény István két egyperces novellát is írt a költői (filozofikus) 

beszédmód és a köznapi beszédhelyzet összeütközéséről (Információ, Ballada a 

költészet hatalmáról; in: Örkény 1974: 61, 211–214). 

8. Van-e „mobilitás” a két képcsoport között? Átkerülhet-e egy kép az egyikből 

a másikba? 

8.1. Jelölő képből, ha megfelelő kontextusba kerül, válhat kifejező kép. Ezt a 

hagyományos stilisztika is jól ismerte, és „megújított köznyelvi kép” néven tartotta 

számon (vö.: Kocsány 1972; Kemény 1991: 105–110). 



85 

 

 

A költők szívesen merítenek (olykor persze öntudatlanul is) a nyelvi közkincs-

ből, (szöveg)háttérből, tartalékból. Többek között képeket is. Ezáltal a jelölő kép 

alkalmilag kifejező funkcióra tehet szert. 

A tankönyvi példa Arany Jánostól való: „Bence a kulacsnak nyakát kitekerte” 

stb. (Toldi, IV. 12). E helyett hadd idézzek még egyszer Szerb Antaltól! A Dulci-

nea című esszében Don Quijote szerelmi rajongásának jellemzésére ahhoz a to-

poszhoz (kevésbé tapintatos magyar nevén: közhelyhez) folyamodik, hogy a kagy-

ló igazgyöngyöt növeszt a beléje került homokszem köré. A megújítás csupán any-

nyi, hogy a homokszemből porszem lesz, de ez is elég ahhoz, hogy a tobosói pa-

rasztlány jelentéktelenségét, egyszersmind az írói-lovagi-férfiúi fantázia „őrült 

bölcsességét” kifejezze: „az emberről önmagáról nem tudhatunk semmit, (…) 

Csak annyit tudhatunk róla, amennyi bennünk tükröződött: a porszemet, ami én-

jükből az én tudatomba hullott, és ami körül idővel gyöngy növekedett, óceánok 

kincse, legenda” (Szerb 1936/1978: 562–563). A kép néhány oldallal később, az 

esszé vége felé visszatér, ezúttal már mint magának a szerelemnek az allegóriája: 

„az a Dulcinea, akit Don Quijote szeret, nem azonos sem a tobosói parasztlánnyal, 

sem Don Quijote lovagi ábrándképeivel. Ez a szerelem. Egy porszem belehullott 

Don Quijote lelkébe, és gyöngy növekedett köréje. Alakulását megállítani vagy 

befolyásolni éppoly kevéssé tudja, mint ahogy nem lehet irányítani az álmot vagy 

a legendát” (uo. 565). 

8.2. Az ellenkező irányú mozgás (kifejező képnek jelölő képpé válása) jóval 

kevésbé gyakori. Az igazi költői kép nemigen tud köznyelvivé válni, mert jelenté-

sének hullámzó, vibráló, oszcilláló volta (élesebben fogalmazva: az, hogy jelenté-

se nincs is, és éppen ez a jelentése!) alkalmatlanná teszi a jelölő funkció betöltésé-

re. (Ezzel természetesen nem akarom azt állítani, hogy azok, amelyek mégis köz-

nyelvivé váltak, korábban sem voltak költőiek!) 

A köznyelv és a tudományos nyelv (jelölő típusú) képei minden nehézség nél-

kül lexikalizálódnak (legalább szaknyelvi szinten); a költői nyelv (kifejező típusú) 

képei viszont a nyelvszokás ellenében keletkeznek, ezért ellenállnak a 

lexikalizálódásnak (vö. Szikszainé 1994: 118). 

Hogy ennek ellenére miképp lehet(ne) őket írói szótárba, képszótárba foglalni, 

annak megoldása már nem ennek a könyvnek (és szerzőjének) a feladata. 

9. Végtére is mi a megoldás „rendellenesség” és „szabályszerűség” dilemmájá-

ra? Elgondolásom lényegét az alábbiakban foglalhatom össze. 

A nyelvi kép in abstracto természetes és különleges egyszerre. Vagyis: mind a 

kettő, és így igazából egyik sem. 

In concreto (valamely nyelvi tevékenység részeként) azonban a kép vagy jelölő, 

vagy kifejező. A nem művészi közlés természetes képfajtája a jelölő kép (sokszor: 

katakrézis, képpel való elnevezés), a művészié a kifejező kép, amely nemcsak 

tárgyát fejezi ki, hanem a közlőnek ehhez a tárgyhoz, a közlés módjához (pragma-
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tikai körülményeihez), továbbá magához a közleményhez (szöveghez), végül pe-

dig annak címzettjéhez (befogadójához) való viszonyát, attitűdjét is. 

Az átmeneti műfajokban (esszé, újságcikk, szónoklat, reklám) a nem művészi 

jellegű, célú közlés művészi eszközökkel, így kifejező képekkel is történhet. Ez 

azonban nem csorbítja, csak árnyalja a fentiek érvényességét. 

10. További magyarázatra, úgy gondolom, nincs szükség. Egy „utóirat”-ra 

azonban talán igen. Mégpedig erre: a jelölő kép és a kifejező kép kategóriája nem 

tartalmaz semmiféle értékelő mozzanatot. Egy kép nem jobb attól, hogy kifejező 

jellegű (és megfordítva). Vannak a nyelvben zseniális jelölő képek (ilyen volt 

például a holdkomp az angol lunar module helyett), és, mi tagadás, vannak gyen-

gécske kifejező képek (nemcsak a sajtóban, hanem némelyik nagy költőnknél is). 

Az ilyenekre azonban most nem idézek példát. 

 

 

4. Képszerűség és poliszémia 
 

1. A nyelvi képszerűség és a poliszémia viszonyának alapkérdése: történik-e je-

lentésváltozás a nyelvi képben, s ennek nyomán kialakul-e poliszémia? 

A nyelvi kép fogalmát ebben a vonatkozásban több irányból is szűkítenünk, kor-

látoznunk kell. Először is: kép-nek e kutatási téma szempontjából csak a szemanti-

kailag és stilisztikailag eleven – Katie Wales jelzőjével élve: striking, azaz megle-

pő, szó szerint: (mellbe)vágó vagy (szíven) ütő – nyelvi képek számítanak (Wales 

1989: 296). Másodszor: a képszerűség és a poliszémia viszonyának elemzésekor a 

vizsgálati anyagot az ún. elemi képekre, s közülük is a szóképekre (trópusokra) 

korlátozzuk. Le kell tehát mondanunk, legalábbis egyelőre, az összetett (komplex 

és továbbszőtt) képek, továbbá az elemi képek közül a hasonlatok tanulmányozá-

sáról. Az előbbi korlátozásnak csak gyakorlati oka van, az utóbbinak elvi is (a 

hasonlatban, legjobb tudomásunk szerint, nincs név-, illetve jelentésátvitel, ennél-

fogva jelentésváltozás sem mehet végbe). 

A szókép vagy trópus fogalmát a régi egyetemi tankönyv, A magyar stilisztika 

vázlata és ennek nyomán több más kézikönyv a következőképpen határozza meg: 

„egy fogalom, jelenség nevének átvitele egy másik fogalomra, jelenségre a köztük 

fennálló valamilyen kapcsolat, kritérium alapján” (MStilV. 77; MStilÚ. 528; 

MIrLex. 3: 270). 

Ha komolyan vesszük a fenti meghatározást (s miért is ne vennénk komolyan 

egy olyan definíciót, amely Arisztotelész és Quintilianus óta lényegében változat-

lanul ismétlődik a tan- és kézikönyvekben?), akkor a szókép vagy trópus kategóri-

ájából ki kell, ki kellene zárnunk az ún. in praesentia (explicit vagy hagyományos 

magyar nevén: teljes) metaforát, mert ebben sem valósul meg „egy fogalom, jelen-

ség nevének átvitele egy másik fogalomra, jelenségre” (ahogyan, mint láttuk, a 
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hasonlatban sem). Ennek ellenére az említett stilisztikatankönyv és egyéb stiliszti-

kák is a szóképek fejezetében tárgyalják ezt a képtípust. 

Az in praesentia metafora valójában átmeneti helyet foglal el a fenti értelemben 

vett trópus és a hasonlat között. Ez azonban egy későbbi fejezetbe tartozó problé-

ma (l. a II/6.1. fejezet 2.2. pontját). Mostani témánk szempontjából nem zavaró, 

hogy a klasszikus trópusdefiníció csak az implicit szóképekre illik rá, mert a jelen-

tésváltozás és poliszémia kérdéskörét elsősorban ezeken lehet és kell tanulmá-

nyozni. 

2. Van-e tehát jelentésváltozás, következésképp poliszémia az in absentia jelle-

gű trópusban? 

Ha felütünk néhány régebbi magyar stilisztikai munkát, a fenti kérdésre határo-

zottan igenlő választ kapunk. 

Zlinszky Aladár, a tudományos igényű magyar stilisztika megalapozója a szó-

képekről írott klasszikus tanulmányának már legelső mondatában leszögezi: „Ma 

már tudjuk, hogy a stilisztikában trópusoknak nevezett szóképek nem csupán a 

stílus ékességei, díszesebb kifejezések a tulajdonképpenvalók helyett, hanem a 

jelentéstannak abba a fejezetébe tartoznak, mely a szók jelentésváltozásáról szól” 

(Zlinszky 1911/1961: 217; én emeltem ki – K. G.). 

Szathmári István, a régebbi egyetemi tankönyv idevágó részeinek szerzője a 

trópusok általános jellemzésekor nem érinti ugyan a minket most érdeklő kérdést, 

de „A szavak képes értelme: a szóképek, képes kifejezések” című fejezet beveze-

tésében ezt írja: „A többjelentésű szavak között sajátságos helyet foglalnak el az 

ún. szóképek, trópusok” (MStilV. 76). Vagyis a trópus, akármilyen „sajátságos” is, 

mindenekelőtt: többjelentésű szó. 

Tíz évvel később a Szabó Zoltán szerkesztette Kis magyar stilisztikában Józsa 

Nagy Mária hasonló értelemben, bár óvatosabban fogalmaz: „A képszerűen ható 

stíluseszközök jelentős csoportját alkotják a nem eredeti értelmükben használt 

szavak” (KMStil. 99). A példa József Attila Külvárosi éjének ez a két sora: 

S olajos rongyokban az égen, 

megáll, sóhajt az éj; 

A szerző az idézet után nyomban megállapítja, hogy „Az éjt öltöztető »olajos ron-

gyok« az égbolt piszkos színű, szakadozott felhőit jelentik” (uo.). Itt külön is fel-

hívnám olvasóim figyelmét a jelentik állítmányra; eszerint az olajos rongyok szó-

kapcsolatnak van egy ilyen jelentése is: ’piszkos színű, szakadozott felhők’. 

A régebbi magyar szakmunkák vázlatos áttekintését Károly Sándor jelentésta-

nával zárom, melyben különbséget tesz költői és köznyelvi metafora között: az 

előbbi szemléltető funkciójú és nem eredményez poliszémiát, az utóbbi elnevező 

funkciójú és poliszémiát eredményez (Károly 1970: 171–173). Ebből felületes 

olvasással – amilyen például a Zalabai Zsigmondé (1986: 21) – az következnék, 

hogy Károly Sándor nem ért egyet a korábbi, a trópus és a többjelentésű szó közé 

egyenlőségjelet tevő stilisztikai véleményekkel. Csakhogy amit az Általános és 
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magyar jelentéstan szerzője a költői metaforáról mond, azt in praesentia metafo-

rák, Petőfi és Ady egy-egy predikatív szerkezetű teljes metaforája alapján mondja 

(„A bánat: egy nagy óceán”; „A lelkem ódon, babonás vár”). Két oldallal később 

viszont ezt írja: „A költői[,] hasonlat értékű metafora sokszor elnevező szerepben 

lép fel, s ilyenkor már poliszémiáról beszélünk” (i. m. 173). Bár a példa, amelyet 

ad, nem szépirodalmi, hanem sajtónyelvi jellegű (bomba ’meglepetés’), a lényeg 

az, hogy ő is poliszémiát tételez fel az in absentia jellegű trópusban. E tekintetben 

tehát teljes az egyetértés Károly Sándor és a három korábbi stíluskutatói vélemény 

között. 

A képszerűség és a poliszémia azonosítása természetesen nem magyar szakiro-

dalmi sajátosság. A Károly Sándor jelentéstanával egy évben megjelent belga-

francia Általános retorika például ezt állapítja meg a metaszemémáról (amely az ő 

fogalomrendszerében nagyjából a mi nyelvi képünknek felel meg): „a forma meg-

változása jelentésváltozással jár együtt, s éppen ez az eljárás lényege” (Dubois és 

mások 1970/1977: 43; Vajda András fordítása). A pars pro totóként használt vitor-

la szó nem vitorlát, hanem hajót jelent. Ugyanígy értelmezi a kép és a jelentésvál-

tozás viszonyát Vígh Árpád a liège-i retorikát ismertető és népszerűsítő írásaiban: 

a trópusok „azok a jelek, amelyek valamilyen jelentésváltozáson mentek keresz-

tül” (Vígh 1980a: 513); a metaszeméma „a szavak lexikai jelentésének megválto-

zása, ún. átvitt értelemben való használata” (Vígh 1981: 488; jóllehet itt már gon-

dolkodóba ejtheti az olvasót a jelentésváltozásnak és az átvitt értelemben való – 

nyilvánvalóan: alkalmi – használatnak az azonosítása). 

Hasonló nézetekkel találkozhatunk az újabb (kilencvenes évekbeli) hazai szak-

irodalomban is. 

A Világirodalmi lexikon 1993-ban megjelent 15. kötetének trópus szócikke sze-

rint a beszélő vagy az író szándékosan „új értelem”-mel ruházza fel a szót 

(Martinkó 1993: 884), s a szerkesztő ezen a ponton beiktat egy utalót a jelentésvál-

tozás-ra. Ugyancsak a trópus cikkében olvashatjuk, hogy „a jelentésváltozásra az 

hívja fel a figyelmet, hogy a szó eredeti, köznyelvi értelmét alapul véve a kijelen-

tés hihetetlen lenne (…), új[,] aktuális értelme pedig a beszédhelyzetből és a kon-

textusból világlik ki” a befogadó számára (uo.). 

Szikszainé Nagy Irma stilisztikája a metafora fogalmát többek között ezen a 

Weöres Sándor Valse triste-jéből vett példán szemlélteti: 

Megcsörren a cserje kontya. 

A példához fűzött rövid elemzésben azt olvashatjuk, hogy a konty főnév, amely a 

köznyelvben ’feltűzött női haj’ értelemben használatos, „a versben a cserjével 

összefüggésben az ágakat jelenti” (Szikszainé 1994: 115; erre a jelenti szóra rövi-

desen visszatérünk!). 

Szerdahelyi István Irodalomelméleti enciklopédiája a trópust „jelentésváltozásra 

épülő szóalakzat”-ként jellemzi (Szerdahelyi 1995: 235). 



89 

 

 

Az általam ismert legfrissebb ilyen jellegű szakirodalmi adalék Bencze Lóránt-

nak a Szathmári István szerkesztette stíluselméleti kötetben megjelent tanulmá-

nyából való. Ez a dolgozat a metaforát szinkronikusan „szövegösszefüggéstől és 

beszédszituációtól függő jelentésváltozás”-nak, diakronikusan pedig „lexikai je-

lentésváltozás”-nak minősíti (Bencze 1996: 283). 

3. Valamely tudományos nézet(rendszer)nek ilyen részletes, az olvasó türelmét 

bizonyára próbára is tevő ismertetését csak egyvalami indokolhatja: ha a szerző a 

továbbiakban kísérletet tesz ennek a nézet(rendszer)nek a megcáfolására. Nos, ha 

pontról pontra való cáfolatra nem vállalkozhatom is, azt több mint negyvenéves 

olvasói és kereken harmincéves kutatói tapasztalataim alapján bízvást kijelenthe-

tem, hogy a nyelvi képnek a jelentésváltozással, a képszerűségnek a poliszémiával 

való ilyen azonosítását legalábbis vitathatónak tartom. Az a véleményem a dolog-

ról, hogy a nyelvi képben nem megy végbe (szemantikai értelemben vett) jelentés-

változás, így nem alakul ki (szótári értelemben vett) többjelentésűség, poliszémia 

sem. 

Vegyük szemügyre ennek szemléltetésére a Szikszainé Nagy Irma könyvében 

idézett verssort: 

Megcsörren a cserje kontya. 

Abban természetesen egyetérthetünk a szerzővel, hogy a konty szónak a „szo-

kott” jelentése (’feltűzött női haj’) szemantikailag inkompatibilis a cserje birtokos 

jelző „szokott” jelentésével (’tőből szétágazó fás szárú növény, bokor’), s talán 

még abban is, hogy ez a jelentésbeli összeférhetetlenség azáltal oldódik fel, hogy 

az olvasó „alkalmi” jelentést (’ág’) tulajdonít a birtokszónak. Ehhez azonban ok-

vetlenül hozzá kell tennünk, hogy a szemantikai kiegyenlítődés egyszerre két el-

lentétes irányban megy végbe, máskülönben nem is beszélhetnénk kiegyenlítődés-

ről, csupán a metafora-rejtvény „megfejtéséről”. Vagyis míg egyfelől a konty-ot 

’ág’-nak (pontosabban ’a fölső cserjeágak szövedéké’-nek) értjük, addig másfelől 

a cserjének is fel kell öltenie egy nőnek, lánynak az alakját. A szövegelőzmény 

már megteremtette a feltételeit ennek az antropomorfizáló értelmezésnek: „Remeg 

a venyige teste” (2. sor) – „csörög a cserje teste” (12. sor) – „Megcsörren a cserje 

kontya” (25. sor). A cserje és a fiatal lány közötti képzettársítást szolgálják (készí-

tik elő) ezek a sorok is: „A fákon piros láz van. / Lányok sírnak a házban. / Hol a 

szádról a festék? / kékre csípik az esték” (17–20. sor). A kékre csípett női szájat 

finom, de nyilvánvaló asszociációs ív köti össze az utolsó előtti sorral: „A dér a 

kökényt megeste.” Mindez számomra azt sugallja, hogy a versbeli cserje: kökény-

bokor, amely az őszi estében – egy pillanatra! – lánnyá válik, éppúgy, mint pár 

évvel később a Rongyszőnyeg ciklus 99. darabjában a galagonya („Hogyha a Hold 

rá / fátylat ereszt: / lánnyá válik, / sírni kezd”). 

Külön is kiérdemelheti figyelmünket az a tény, hogy a „Megcsörren a cserje 

kontya” mondatban a konty alanyhoz kapcsolódó állítmány nem a képi síkhoz, 

hanem a tárgyi síkhoz, a költemény alapizotópiájához igazodik; tehát a cserjének 
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nem meglibben, hanem megcsörren a kontya. Ennek részben az lehet az oka, hogy 

a költő a természeti–emberi korrelációkat épp csak felvillantani akarja, nem pedig 

allegóriává fejleszteni, részben pedig az (és ez lehet a fontosabbik ok), hogy így 

nem szenved csorbát az egymásra utaló sorok egységes hangkaraktere, amely a cs 

hang ismétlésével tartja fenn a „szomorú valcer” (ha akarjuk: a haláltánc) atmosz-

féráját: „csörög a cserje teste” – „Megcsörren a cserje kontya”. 

A nyelvi képet csak a szövegen belüli és kívüli kontextusnak a figyelembevéte-

lével lehet helyesen interpretálni. (Vö. mindazzal, amit Petőfi S. János [1971] a 

ko-textusról és a kon-textusról, Bernáth Árpád [1971] és Csúri Károly [1971] a 

motívumról és az emblémáról, Kelemen Péter [1981: 238–239] a motivikus és a 

szimbolikus konnotációról, Michael Riffaterre [1971: 64–94; 1994: 288–296] a 

stilisztikai kontextusról vagy belső normáról és az intertextusról ír.) A konty szó 

ezen a kontextuson kívül nem jelent – sokadlagosan sem! – ’(cserje)ág(ak)’-at. 

Következésképp nem indokolt jelentésváltozásról, új jelentésről, a szó 

poliszémiájáról, többjelentésűvé válásáról beszélni. 

Ha még egy ilyen, aránylag egyszerűnek mondható esetben sem jön létre a 

poliszémia, mennyire így van ez a nehezebben vagy alig megfejthető képek eseté-

ben! Hadd idézzem, szintén Weörestől A kettébomlott Hermaphroditus című szo-

nett első versszakát: 

A titkos asszonyi tengerszem összenőtt 

lágyan-hatalmasan az éggel és a földdel, 

medencéje körül lápi szempilla zöldel, 

pólyások ligete bújtat egy szeretőt. 

(Weöres 1964: 82) 

Ki merné azt állítani, hogy ezekben a sorokban ez és ez a szó a „megszokottól” 

eltérően ezt és ezt „jelenti”? De ami igaz ezekre a hermetikusan (sőt 

„hermafroditikusan”) zárt képekre, az igaz a cserje kontyá-ra is. Nincs elvi különb-

ség! A lényeg abban foglalható össze, hogy az in absentia trópus nem egyenlő a 

többjelentésű szóval; az egyedi, költői felhasználás nem eredményez poliszémiát. 

4. De fordítsuk meg a kérdést! Metafora-e még a többjelentésű szó? 1998 júliu-

sában az egri anyanyelv-oktatási napokon Gáspári László előadása (Gáspári 1999) 

kapcsán élénk vita bontakozott ki arról, nevezhető-e metaforának a most követke-

ző Csoóri Sándor-versszak röpködnek állítmánya: 

s a futóárkos, tavaszi földek fölött is 

úgy röpködnek mélyrepülésben a puskagolyók, 

mint bogarakra vadászó fecskék. 

(Te, Napra éhes; Csoóri 1989: 37) 

Szerintem ez a röpködnek nem metafora, mások szerint viszont az. Ők bizonyá-

ra úgy okoskodnak, hogy a röpköd ige alapjelentésében valamely szárnyas állatnak 

meghatározott jellegű – huzamos, ill. ide-oda csapongó – repülését jelenti, s ehhez 

képest metaforikus a röpködnek a puskagolyók kijelentésben megjelenő ’<levegő-
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ben mozgó tárgy> tömegesen vagy gyors egymásutánban repül valahol, valamer-

re’ jelentés (ÉKsz.). (Az alap- és a főjelentés, továbbá a tulajdonképpeni és a me-

taforikus jelentés viszonyáról, egymásból való levezethetőségéről – Wilhelm 

Schmidt és Zsilka János nyomán – részletesen ír Ladányi Mária 1993-as, egészé-

ben mindmáig, sajnos, kiadatlan kandidátusi értekezésében; vö. Ladányi 1993: 10–

16 és passim.) 

Nekem abban a vitában az volt a véleményem, hogy mind a két jelentés – tehát 

a levegőben mozgó tárgyra vonatkozó éppúgy, mint a szárnyas állattal kapcsolatos 

– régóta szótározva van, ami azt mutatja, hogy már egyikük sem tekinthető eleven 

nyelvi képnek: se az, ha a fecskék röpködnek, se az, ha a puskagolyók. Nevezhe-

tem persze az utóbbit metaforá-nak (ha ezen lezárult név-, illetve jelentésátvitelt 

értek), költői kép-nek azonban semmi esetre sem. Mert abban állandó mozgásnak 

kell lennie a jelentéssíkok között. 

Ez a szemantikai mozgás több egymást követő fázisnak az ismétlődéseként írha-

tó le: 1. az inhomogenitás észlelése; 2. az inkompatibilis elemek kölcsönhatása; 3. 

a közös jegyek kiemelődése; 4. szemantikai kiegyenlítődés, új kongruencia kiala-

kulása; 5. ennek felbomlása, a nem azonosság érzetének felülkerekedése; 6. az 

elkülönült elemek újbóli kölcsönhatása; és így tovább a végtelenségig, pontosab-

ban addig, amíg a nyelvi kép ki nem merül és „meg nem hal” (bővebben és ábrá-

val is szemléltetve l. a II/2. fejezet végén). 

Az igazi költői képet az különbözteti meg a többi nyelvi képtől, hogy a benne 

egymásnak feszülő, egymáshoz képest inhomogén elemek szemantikai összeférhe-

tetlensége sokáig, gyakorlatilag a végtelenségig fennmarad. A költői kép „halha-

tatlan”, éppen azért, mert nem tud közösségi érvényűvé emelkedni (vagy süllyed-

ni?), hanem megmarad alkalmi, sőt egyedi nyelvi eseménynek, amely nem válik 

kiindulópontjává semmiféle – végeredményben poliszémiára vezető – jelentésvál-

tozási folyamatnak. 

5. Az itt kifejtett elgondolás közel áll ahhoz (bár attól függetlenül, más szemlé-

leti keretben és terminológiával jött létre), amit Fónagy Iván már 1977-ben publi-

kált, igaz, egy kissé „eldugott” helyen, a Világirodalmi lexikon 5. kötetének jelen-

tésátvitel címszavába rejtve. 

Fónagy itt rámutat, hogy a „más értelemben” használt szó megtartja eredeti je-

lentését is (Fónagy 1977a: 621). A metaforának s általánosságban a nyelvi képnek 

a mozgás a lényege: „Az átvitt értelemben használt szó jelentése nem azonos sem 

a szó névértékével (eredeti jelentésével), sem a szó helyértékével (a kontextusnak 

megfelelő jelentéssel)” (uo.). A költői szó jelentése igazából az az út, amelyet a 

költemény befogadója a maga értelmezőmunkája során bejár. „A trópusok esztéti-

kai hatása a nyelvi jelek mozgásán és a virtuális mozgásuk által keletkező jelentés-

többleten alapul” (uo.). Ez az irodalomolvasó (különösen a versolvasó) tudatában 

zajló félig tudatos ide-oda mozgás az alapja annak, amit röviden képszerűségnek, a 

nyelvi képek stilisztikai és esztétikai hatásának nevezünk. 
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A poliszémia más dolog: nem folyamat, hanem eredmény. Az már nem a stilisz-

tikának, hanem a jelentéstannak a tárgykörébe tartozik. 

 

 

5. A szemantikai távolság és a stilisztikai érték viszonya a költői képben 
 

A kérdés, hogy a nyelvi kép két fő elemének, a tárgyi (azonosított, hasonlított, 

kifejezett stb.) elemnek és az ezzel azonos, ehhez hasonló, ezt kifejező szorosabb 

értelemben vett képnek, képi elemnek a szemantikai távolsága befolyásolja-e a kép 

egészének stilisztikai értékét (sőt ezen keresztül az esztétikai értékét is), régóta 

foglalkoztatja a retorika, a stilisztika, a poétika és az esztétika művelőit. 

A „régóta” itt azt jelenti, hogy már Arisztotelész is állást foglalt a kérdésben, 

amikor Rétorikája III. könyvének 2. fejezetében óva inti a szónokot a túl merész 

képektől: „Nem szabad túlságosan messziről átvenni a nevet, hanem közelről és 

hasonló dolgokról, hogy névvel nevezzük azt, ami névtelen” (Arisztotelész 1982: 

178; Adamik Tamás fordítása). A következő fejezetben pedig ezt írja a metaforák-

ról: „Homályosak, ha túlságosan távolról vesszük őket” (uo. 182). 

Ahhoz, hogy megállapíthassuk, van-e valamiféle arányosság a képelemek sze-

mantikai távolsága és a kép értéke között, először is meg kell tudnunk mérni ezt a 

távolságot. Óvatosabban és kissé szkeptikusan fogalmazva: meg kellene tudnunk 

mérni. 

Kézenfekvőnek látszik, hogy a képi és a tárgyi elem közötti távolság mérésekor 

a két képelem szemantikai jegyeiből induljunk ki (vö.: Fónagy é. n. [1999]: 169; 

Kiefer é. n. [2000]: 65–72). Ezzel az eljárással azonban nem a szemantikai távol-

ságot, hanem csupán a két képelem logikai-szemantikai heterogenitásának fokát 

állapíthatjuk meg. Hogy ez a kettő valójában nem azonos, az elméletileg is köny-

nyen belátható, de később néhány irodalmi nyelvi példa egybevetésével bizonyíta-

ni is próbálom. Egyelőre azonban nem vagyunk birtokában ennél egzaktabb mérő-

eszköznek. Tegyünk hát kísérletet a szemantikai jegyekkel! 

Az, hogy egy fogalmat hány és milyen – egymásnak alá-fölé rendelt – megkü-

lönböztető jegy sorozataként írunk le, végeredményben pusztán megegyezés kér-

dése, noha a legfelső szinten többnyire a [+konkrét] • [–konkrét] megkülönböz-

tetést találjuk. A [+konkrét] tovább bontható [+reális]-ra és [–reális]-ra, a [+reális] 

pedig [+élő]-re és [–élő]-re. Ez utóbbiak külön is két-kétfelé oszlanak: a [+élő] 

vagy [+emberi], vagy [–emberi], a [–élő] vagy [+természeti], vagy [–természeti]. 

A [–emberi] jegyű fogalmak még egy szinttel tovább oszthatók, mégpedig 

[+állati]-ra és [–állati]-ra. (A [–állati] szükségképpen növényit jelent, mivel az 

ásványiak már a [–élő]-nél különváltak.) 

Ez a felosztás tehát a heterogenitásnak öt fokozatát képes megkülönböztetni. 

Növekvő sorrendben, azaz alulról fölfelé haladva: 

1. [+állati] • [–állati]; 
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2. [+emberi] • [–emberi], illetőleg 

[+természeti] • [–természeti]; 

3. [+élő] • [–élő]; 

4. [+reális] • [–reális]; 

5. [+konkrét] • [–konkrét]. 

Ez az ötfokozatú skála nem látszik elég finomnak (és valóban nem is az) egy 

olyan mérés végrehajtásához, mint amilyenről itt szó van. Meg kell azonban je-

gyeznünk, hogy a szintek száma (és ezzel a különbözőség mértékét jelölő szám) 

gyakorlatilag a végtelenségig növelhető. Ezzel skálánk finomodna ugyan, de felüt-

né a fejét a túlrészletezés, a stilisztikailag irreleváns különbségek túl komolyan 

vételének veszélye. Rubinyi Mózes például ilyen csoportokra osztotta Mikszáth 

hasonlatait: emlősállatokhoz és azok részeihez, madarakhoz és azok részeihez, 

„egyéb állatokhoz” [?] és így tovább (vö. Kemény 1993: 93). 

Ennek ellenére a kérdés szakirodalmában elég gyakori, hogy ok-okozati kapcso-

latot tételeznek fel a képelemek logikai heterogenitása (előjelkülönbségük szintje) 

és a kép „nehézsége”, „feszültsége”, sőt kimondva vagy kimondatlanul: stilisztikai 

és esztétikai hatékonysága, értéke között. Todorov egy annak idején sokat idézett 

cikkében, amely a szemantikai anomáliákat próbálta rendszerezni, arra a következ-

tetésre jutott, hogy minél általánosabb kategóriára vonatkozik a képi és a tárgyi 

elem inkompatibilitása (azaz minél „feljebb” van az a szemantikai jegy, amelynek 

ellentétes az előjele), annál feltűnőbb, annál nagyobb intenzitású az anomália 

(Todorov 1966: 107). Pár évvel később a román Mihaela Mancaş olyan összefüg-

gést tételezett fel, hogy minél magasabb szinten van az eltérő értékű szemantikai 

jegy, annál nehezebb a képet dekódolni; a legnagyobb erőfeszítést az ún. szimbo-

likus metaforának a megfejtése kívánja, mert ebben a képtípusban az összeférhe-

tetlenség a legfelső szinten, konkrét és elvont fogalom ellentéteként jelenik meg 

(Mancaş 1970: 120). Bár nem hivatkoznak rá, Mancaşt és talán Todorovot is befo-

lyásolhatta Chomskynak az a feltevése, hogy a szelekciós szabályokat megsértő 

mondatok közül a magasabb szintű lexikai jegyeket (pl. a [megszámlálható]-t) 

érintők kevésbé elfogadhatók és nehezebben értelmezhetők, mint azok, amelyek 

alacsonyabb szintűeket (pl. [emberi]) érintenek (Chomsky 1965: 150). 

Függetlenül attól, hogy még ezek a hipotézisek sincsenek (pl. kísérleti tesztek-

kel) igazolva, további nehézségeket okozhat az a nyilvánvaló tény, hogy a logikai 

heterogenitás csupán az egyik tényezője (igaz, az alaptényezője) a szemantikai 

távolságnak, ennélfogva nem azonosítható vele. Attól tehát, hogy két-két kép-

elemnek ugyanakkora a logikai szintkülönbsége, nem bizonyos, hogy egyforma a 

jelentéskülönbsége is. Lássunk erre egy ötletszerűen kiválasztott példasort, 

Krúdynak három olyan mondatát, amely [+élő] • [–élő] szembenálláson alapuló 

implicit metaforát tartalmaz: 
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(1) „a salétromos, nedves, szinte könnyektől áztatott falak hiányzottak a temp-

lom belsejéből” (Ú. 34): 

(2) „Künn felhőszakadás keletkezett, és az ablakon ezer ujj kopogott – a halot-

tak kezei, akik eljöttek az utolsó éjszakán, hogy búcsút vegyenek Rozálitól” 

(ASZN. 166); 

(3) „Képzeletében látja az őszi mezők boldogtalan ásításait, amelyben [!] a va-

dász is segíteni látszik az időjárásnak tétlen ácsorgásával” (ÉÁ. 87). 

Noha mind a három mondat metaforáiban 3. szintű a heterogenitás (az élő a 

nem élővel van szembeállítva), a szemantikai távolság nem ugyanakkora bennük, 

hanem az (1)-től a (3) felé haladva érezhetően növekszik. A könnyek és a templom 

falát átitató nedvesség cseppjei jelentéstartalmukban közelebb állnak egymáshoz, 

mint a kezek és ujjaik az esőcseppekhez, de különösen az ásítások a mező fölött 

észlelhető gyenge légmozgásokhoz, fuvallatokhoz (ha ugyan egyáltalán ezeknek a 

képi kifejezője ez a szinesztetikus asszociáción alapuló, hypallageszerű metafora, 

amely az unatkozó vadász ásításait mintegy átruházza az őszi mezőre). 

A két fő képelem (a tárgyi és a képi) szemantikai távolságának mérésére a logi-

kai heterogenitás fokának megállapításán kívül még egy – sajnos, még az előbbi-

nél is kidolgozatlanabb – módszer kínálkozik: a kép meglepő voltának kísérleti 

személyek által történő meghatározása. Az amerikai Charles E. Osgood és szerző-

társai annak idején egy hétfokozatú skálát állítottak fel, és azon helyeztették el a 

szavakat a kísérlet résztvevőivel (Osgood–Suci–Tannenbaum 1957; ismerteti 

Fónagy 1982: 313; egy részlete magyarul is: Hankiss szerk. 1971: I, 53–64). Minél 

meglepőbbnek ítélik a kísérleti alanyok két szó (pl. jelző és jelzett szava) össze-

kapcsolását, feltehetően annál nagyobb e szavaknak a távolsága a szemantikai 

térben. (De még ez a besorolás is nagymértékben függ az adatközlők nyelvi isme-

reteitől, ízlésétől, sőt hangulatától!) 

Akármilyen nagy nehézségekbe ütközik is, mint láthattuk, a két képsík szeman-

tikai távolságának megmérése, a köztudatban, sőt a szakirodalomban is általánosan 

elterjedt az a nézet, hogy minél távolabbi valóságelemeket kapcsol össze egy 

nyelvi, de különösen egy költői kép, annál nagyobb a hatása, az értéke. Henri 

Morier poétikai és retorikai lexikonának második, többszörösére növelt terjedelmű 

kiadása például ezt állapítja meg a metaforáról: „Minél nagyobb a távolság a meta-

fora két pólusa között, annál nagyobb lesz a feszültsége annak az áramnak, amely 

a kettő közötti gondolatkisülést, metaforikus villanást kicsiholja” (Morier 1975: 

680–681). Amit azonban itt a metaforáról ír, azt szokás szerint a nyelvi képre álta-

lában is érti. 

A közvélekedés, amelynek Morier a fentiekben hangot adott, már közel negy-

ven évvel korábban, az újkritikus I. A. Richardsnak a metaforáról szóló könyvében 

is megtalálható: „Annak megfelelően, hogy két egymás mellé helyezett dolog 

egymástól mennyire esik távol, természetesen nő így megteremtett feszültségük 

is” (magyar fordításban idézi Weimann 1962/1965: 238; Bizám Lenke fordítása). 
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Az igazi forrás azonban nem Richards és az Új Kritika, hanem még korábbról a 

francia szürrealisták programja és költői gyakorlata. Szabó Zoltán új stílustörténeti 

összegezésében az „avantgárd stílusok” egyikeként tárgyalja a szürrealizmust, és 

ennek során rámutat, hogy ennek az irányzatnak a felfogása szerint a költői képet 

alkotó fogalmaknak egymástól egészen távoli jelentéstartományokból kell kikerül-

niük, olyanokból, amelyeknek a köznapi logika szerint semmiféle kapcsolatuk 

sincs egymással (Szabó 1998: 209). 

Ezt a követelményt már A szürrealizmus kiáltványában, 1924-ben megfogal-

mazta André Breton: „Számomra az a kép a legerősebb, amelynek önkényességi 

foka a legmagasabb” (eredeti szövegét idézi Cohen 1970: 20). Valójában azonban 

a gondolat nem őtőle, hanem az irányzat szellemi atyjától, Pierre Reverdytől szár-

mazik. Reverdy szerint a költői kép az emberi szellem tiszta alkotása, amely nem 

összehasonlításból (comparaison), hanem két távoli valóságelem közelítéséből, 

szembesítéséből (rapprochement) ered. „Minél távolabbi és találóbb (juste) ennek 

a két valóságelemnek a viszonya, annál erősebb a kép, annál nagyobb az érzelem-

keltő képessége és költői realitása. Egy kép nem azért erős, mert brutális és fan-

tasztikus, hanem mert benne a képzetek társítása távoli és igaz” (lointaine et juste; 

az eredetit idézi Molino–Soublin–Tamine 1979: 16–17). 

Szerintem ennek a fejtegetésnek a kulcsfogalma nem a távoli, hanem a helyes, 

helyénvaló, jogos, találó, igazi, igaz (magyarul ennyiféleképpen adható vissza a 

francia juste melléknév itteni értelme). Maga a szürrealista irányzat (és különösen 

az irodalmi közvélemény) azonban a minél távolabbi-t hallotta és jegyezte meg. 

Ennek az lett a következménye, hogy a költők egy ideig arra törekedtek (Francia-

országban is, másutt is), hogy képeik szemantikai „fesztávolsága” a lehető legna-

gyobb legyen. 

A szürrealizmus doktrínája szerint bármely valóságelem leírható bármely más 

valóságelemből kiindulva, következésképp „a költői kép hatóköre elvben korlát-

lan” (Bretontól idézi Caillois 1959/1966: 165; az elvben szót az idézetben én emel-

tem ki – K. G.). 

Minél nagyobbra tágítjuk azonban a szakadékot a kifejezendő és a kifejező va-

lóságdarab között, annál kevesebb lesz a közös szémájuk. Ha pedig – az eredeti 

elgondolást valójában félreértve – a lehető legnagyobbra növeljük a képtávolságot, 

eljuthatunk oda, hogy már nincsenek is közös jelentésjegyek. Az ilyen „képet” 

azonban már nem képnek érzékeljük, hanem – nevén nevezve a dolgot – merő 

értelmetlenségnek. 

Papp István már 1942-ben rámutatott, hogy a nagyon szétszórt képzettársítások 

csökkentik az interpretáns tűrőképességét, ennek folytán a képtávolságnak egy 

bizonyos mértéken felüli növelésével a metaforikus feszültség nem nő, hanem 

csökken (Papp 1942: 38, 186 kk.). Umberto Eco harminc évvel később „csúnya” 

vagy „hamis” metaforának minősíti azokat, amelyekben a kifejezőeszköz és a 

tartalom között felmérhetetlen szemantikai távolság van, és ezt a kifejezés formá-
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jának szintjén semmi sem indokolja (Eco 1972/1976: 350). Morier szerint sem 

mindig a legnagyobb logikai távolságú metaforák a legfrappánsabbak (Morier 

1975: 683). Kocsány Piroska pedig kétségbe vonja, hogy a metafora „merészsége” 

egyáltalán mérhető az elemei közötti távolsággal. Bizonyos összetartó erő kell 

ahhoz – mutat rá a kitűnő tanulmány szerzője –, hogy valami metafora legyen, 

hogy még az legyen, ne pedig szándékos abszurditás, „már-nem-metafora” (Ko-

csány 1981: 71). 

A túl nagy fesztávolságú képek egy része azonban szándékosan olyan, amilyen, 

mivel alkotójuk a nem kielégítő, hiányos vagy épp fiktív motivációval ironikus 

hatást akar kelteni. Zlinszky Aladár egy tanulmányában keményen megrója 

Lisznyai Kálmánt Pipadal című versének „semmitmondó” metaforái miatt 

(Zlinszky 1918/1961b: 254): 

S minden ember egy dohánylevél csak, 

A reménység hosszú pipaszár, 

Pipaszurkálók a szenvedések, 

S dohányvágó kaszás – a halál. 

Anélkül, hogy a petőfieskedő, jelentéktelennek elkönyvelt költőt meg akarnám 

védeni, meg kell jegyeznem, hogy e valóban erőltetett azonosítások annak a keser-

nyés humornak a megnyilvánulásai is lehetnek, amellyel az igazán reménytelen 

ügyekről szoktunk beszélni. Zlinszkynek, úgy látszik, nem volt humorérzéke. 

Még inkább jellemző az ironikus vagy abszurd motiváció, sőt az álmotiváció a 

szürrealista költészetre és annak előfutáraira. A leghíresebb példa Lautréamont 

hasonlata, amelyet általában így szoktak idézni: „Szép, mint a varrógép és az eser-

nyő véletlen találkozása a boncasztalon.” Sokan vannak, akik semmi mást nem 

ismernek Lautréamont nagy fontosságú életművéből, mint ezt a kamaszosan pol-

gárpukkasztó, szándékosan „blőd” mondatot. Valójában négy, egyre nagyobb 

nyomatékkal egymásra következő hasonlatról van szó, amelyek Mervynnek, a 

tizenhat éves szőke angol fiúnak a külsejét vannak hivatva leírni: 

„Szép, akár a ragadozó madarak karmainak behúzhatósága; vagy mint az 

izommozgások tétovasága a nyakszirttáj redőinek sebében; vagy még inkább mint 

az olyan önműködő patkányfogó, melynek rugóját maga a csapdába esett rágcsáló 

húzza fel újra, és mely szalma alá rejtve is szüntelenül teszi a dolgát; és legfőkép-

pen, mint a varrógép és az esernyő véletlen találkozása a boncasztalon” (Maldoror 

énekei, Hatodik ének [3]; Lautréamont 1869/1981: 274; Bognár Róbert fordítása). 

E hasonlatsorozat „diszkrét báját” az adja meg, hogy a fiú szépségét a költő kö-

vetkezetesen olyan képekkel érzékelteti, amelyek valójában a legkevésbé sem 

„szépek”, inkább keresetten morbidak és félelmetesek (ez azonban csak a szöveg 

egészét nem ismerők számára tetszhet öncélúnak; ténylegesen nagyon is kiszámí-

tott előreutalásokat kap az olvasó, amelyek Mervynnek az ének végén bekövetke-

ző, egészen különleges módon végrehajtott meggyilkolását készítik elő). A mi 

szempontunkból az a lényeges, hogy a tertium comparationis, a ’szép’ jelentésjegy 
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első pillantásra nemigen fedezhető fel egyik hasonlóban sem. Hogy ezeket a válo-

gatott szörnyűségeket és gusztustalanságokat Lautréamont, „a gyújtogató arkan-

gyal” (Bajomi Lázár 1981: 313) miért minősíti szép-nek, az külön magyarázatot 

kívánna, amelyre itt nem keríthetünk sort. 

Van olyan költői nyelvi példa is, igaz, már a 20. századból, amelyben a közös-

nek feltüntetett széma definíciószerűen hiányzik a képi elem szemantikai leírásá-

ból: 

A Föld kék, mint egy narancs 

(Paul Éluard-tól idézi Cohen 1968: 47). 

A közös jegy – nem közös jegy! Ezzel eljutottunk oda, hogy a hasonlat nyíltan 

rámutat saját értelmetlenségére, kép-telen voltára, és ezzel úgyszólván megsemmi-

síti magát. Éluard hasonlata se nem jó, se nem rossz hasonlat, hanem egyszerűen 

nem hasonlat. 

Érdekes módon ugyanilyen értelmetlenségre vezet az is, ha a képtávolságot nem 

maximálisra növeljük, hanem (épp ellenkezőleg) minimálisra csökkentjük. Erre a 

tényre Harald Weinrich hívta fel a figyelmet Semantik der kühnen Metapher (A 

merész metafora szemantikája) című tanulmányában (1963). Néhány évvel később 

Semantik der Metapher (A metafora szemantikája) című írásában is megjegyzi, 

hogy – minden várakozásunkkal és előítéletünkkel szöges ellentétben – a kis kép-

távolságú metaforákat érezzük merészeknek, a nagy képtávolságúakat pedig meg-

szokottaknak (Weinrich 1967/1979: 114). Ebben persze az utóbbi száz-százötven 

év költészetének az előbbiekben vázolt irányultsága is ludas. 

Weinrich példája a „merész” metaforára: a négyzet háromszöge (szemben pél-

dául a konvencionálissá vált szerelmi háromszög-gel). A „merész” metaforában az 

azonosított és az azonos gyakorlatilag ugyanarról a szemantikai mezőről szárma-

zik: például a háromszög és a négyzet ugyanazon a nagyon pontosan körülhatárolt 

szósíkon, a geometriai idomok síkján helyezkedik el. Ennek következtében a 

négyzet háromszöge kifejezés hallatán nem metaforát érzékelünk, hanem csupán 

logikai ellentmondást. A „merész” metafora – s ezt már nem Weinrich mondja, 

hanem én teszem hozzá – valójában nem is metafora! 

Morier szerint sem egészséges dolog az, ha a hasonlított és a hasonló túl közeli 

rokonságban vannak egymással, ha túl széles a fedési sávjuk, túl sok a közös 

szémájuk. Ezért nem szokás a szegfűt a rózsával, a bárkát a hajóval, a gőzt a köd-

del kifejezni. „Vérrokonok házasságából degenerált gyermekek születnek” (Morier 

1975: 680). A kés nem lehet metaforája a villá-nak (és megfordítva) (Shapiro–

Shapiro 1976: 7). 

Bizonyára nem véletlen tehát, hogy az erőltetetten különcködő, modorosan 

„modern” költői stílus parodizálására Karinthy többek között egy olyan „blőd” 

képet ad Nem ismer meg a saját anyám című jelenetében a New York kávéházban 

reggel felé darvadozó két „modern költő”, René és Atala szájába, amely szemanti-

kailag nagyon közeli elemeket társít: „René. (…) Szegény kezem, szegény, sze-
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gény kezek, de furcsa lábak vagytok is ti mind. Noteszába ír. [Bekezdés.] Atala 

fáradtan. Hogy milyen furcsa lábak a kezeid? Elég jó. Tovább búsul” (Karinthy 

1957: III, 54). A láb a kéz metaforájaként éppoly nonszensz, mint Weinrich, 

Morier és a Shapiro házaspár példái. 

Hasonlóképpen nem tekinthetők költői képnek, legfeljebb jelentéstani metafo-

rának vagy metonímiának azok az adatok, melyeket Károly Sándor említ jelentés-

tanában a „species pro specie” és a „pars pro parte” típusú jelentésváltozásra: csá-

kány ’gereblye’; ’kalapács’; ’fokos’, illetőleg comb ’térden felüli testrész’; ’csípő’ 

(Károly 1970: 243). A szemantikai feszültség az ilyen „képekben” jóval kisebb, 

mint azokban, amelyek eltérő szemantikai mezőkhöz tartozó fogalmakat társítanak 

(Zalabai 1986: 104). 

Összegzésül kijelenthetjük tehát, hogy az izotopikusság maximuma éppúgy ér-

telmetlenséget (nem-képet) okoz, mint az allotopikusság maximuma. Az egyik 

esetben túl sok a közös széma, a másikban túl kevés (vagy nincs is). Mind a két 

szélsőségnek, a túl nagy vagy a túl kicsi képtávolságnak értelmetlenség a követ-

kezménye. Stilisztikailag (és talán esztétikailag is) a legjobb a nagy fesztávú, de 

még éppen értelmezhető kép–tárgy kapcsolat, amelyben befogadói erőfeszítéssel 

feltárhatók közös szémák. Mint Lautréamont-nak ebben az explicit metaforájában 

és a belőle kibomló komplex képsorozatban, amely végső soron az emberiségnek, 

az emberi létezés tragikumának jelképévé tágul: 

„Vén óceán, te megrögzött agglegény! Ha bejárod egykedvű birodalmad ünne-

pélyes magányát, méltán tölt el büszkeséggel veled született pompád és az őszinte 

hódolat, mellyel sietve illetlek téged. Kéjesen ringatózol méltóságteljes lassúságod 

puha áramlatain, (…) komor-titokzatosan görgeted roppant fenséges tükrödön 

semmihez sem fogható hullámaidat, s eltölt örök erőd nyugalma. Hullámaid sűrű 

párhuzamos rendekben követik egymást. Sorvad az egyik hullám, máris utánafut, 

dagad a következő, a kísérőzene az enyésző tajték mélabús sustorgása, mely arra 

int, hogy minden csak tajték e földön. (Az emberi lények, az élő hullámok is hal-

nak-halnak egymás után, de őutánuk tajtékos nesz nem marad.)” (Maldoror énekei, 

Első ének [9]; Lautréamont 1869/1981: 29–30; Bognár Róbert fordítása). 

Lautréamont-nak ez a képsorozata pontosan megfelel a Reverdy szabta kettős 

kritériumnak: „távoli és telibe találó”. Az óceán és a megrögzött agglegény között, 

ha nem is töprengés, mérlegelés nélkül, találhatunk közös vonásokat: öregség 

(egyben kortalanság), notóriusan ismétlődő cselekedetek, magányosság (elvégre 

világóceánból csak egy van, neki nem is lehet társa). 

Roger Caillois, a jeles francia író és esszéista szerint a költőnek az a feladata, 

hogy meghökkentő, egyben azonban meggyőző kapcsolatokat fedezzen fel a való-

ság elemei között. „Jó dolog meghökkenteni – írja –, de a puszta önkény, a puszta 

összefüggéstelenség semmit nem ér: helyesen kell meghökkenteni” (Caillois 

1959/1966: 174; a kiemelés éntőlem való – K. G.). 
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Fejtegetéseim végére érve azt kell hinnem, hogy ezekkel a nem túl eredeti iga-

zságokkal senkit sem tudtam meghökkenteni. Ám ha mégis, remélem, hogy helye-

sen hökkentettem meg. 

 

 

6. A nyelvi kép fajtái 

 

6.1. A hagyományos felosztás szerint 

 

A klasszikus retorika és az ebből kinőtt, ezen alapuló stilisztika a nyelvi képeket 

az izotóp szövegelem (tárgyi elem, hasonlított, azonosított) és az ehhez viszonyí-

tott allotóp szövegelem (képi elem, hasonló, azonos) szemantikai viszonya alap-

ján osztályozza. 

E hagyományosnak tekinthető osztályozás ismertetése során – mivel közismert 

dolgoknak lényegében tankönyvi jellegű és szintű összefoglalását adom – helykí-

mélés végett eltekintek a szakirodalmi hivatkozásoktól. Csupán itt jelzem, hogy az 

itt következő rövid összegezés elsősorban A magyar stilisztika vázlata című ré-

gebbi egyetemi tankönyvön (1958), A magyar stilisztika útja című kézikönyv sti-

lisztikai lexikonán (1961), a romániai magyar nyelvészek írta Kis magyar stiliszti-

kán (1968), a Világirodalmi lexikon kötetein (1970-től), a Kis magyar retorikán 

(1988), továbbá J. Soltész Katalin, Török Gábor, Fónagy Iván és Hankiss Elemér 

munkáin, végül pedig saját korábbi publikációimon alapul. 

Arról természetesen nem kívánok lemondani, hogy néhány vitás vagy elméleti 

szempontból érdekesnek látszó kérdésben saját véleményt fejtsek ki (a teljes meta-

fora nyelvtani szerkezetéről, az ún. körülíró metaforáról, végül a szinesztézia je-

lentéstani alapjairól). Olvasóim és bírálóim számára igyekezni fogok nyilvánvaló-

vá tenni, hol végződik a közös tudás számbavétele, s hol kezdődik a szerzői kü-

lönvélemény. 

Azokat a nyelvi képeket, amelyek csupán egyetlen összehasonlítást vagy egyet-

len azonosítást tartalmaznak, elemi képeknek nevezzük. A legalább két elemi kép 

összekapcsolódása útján keletkező, magasabb szervezettségű képeket komplex 

kép néven tartjuk számon. Ha ebből további képsorozat, sőt bonyolultabb képszer-

vezet fejlik ki, továbbfejlesztett vagy továbbszőtt képről beszélünk. 

Az elemi képek közül azokat, amelyekben a kép két főeleme azonosítva van 

egymással, hagyományosan a trópus vagy ennek magyar megfelelőjeként a szó-

kép kategóriájába sorolják. Ezzel szemben azok az elemi képek, melyeknek képi 

eleme nincs azonosítva a tárgyi elemmel, csupán össze van vele hasonlítva, a ha-

sonlat minősítést kapják. A szókép nem valami szerencsés elnevezés – erre már 

Zalabai (1986: 36) is rámutatott –, hiszen mindegyik nyelvi kép szavakból alkotott 

kép, tágabb értelemben szó-kép (a hasonlat is, a komplex, sőt a továbbszőtt kép is). 

Mivel azonban ennek a szakszónak nagy hagyománya van az oktatásban, s a ré-



100 

 

 

gebbi szakirodalomban általános használatú volt, úgy gondolom, nem mellőzhe-

tem teljesen. Fontosnak tartom viszont leszögezni, hogy a szókép ebben a könyv-

ben mindenütt azonos értelmű a trópus-sal, vagyis azonosítást tartalmazó, azon 

alapuló elemi képet jelent. 

A szóképnek a különféle tan- és kézikönyvek Quintilianustól napjainkig renge-

teg válfaját különböztetik meg. Ezeknek áttekintése külön fejezetet, sőt talán külön 

könyvet kívánna, ezért itt le kell mondanunk róla. Szerencsére van négy olyan 

trópusfajta, amely gyakorlatilag minden rendszerezésben benne van, következés-

képp alapszóképnek, vitathatatlan kategóriának számít. Ezek a következők: meta-

fora, metonímia, szinekdoché, szinesztézia. A továbbiakban ezeket tekintem a 

szókép fajtáinak. Ezzel nem akarom azt állítani, hogy másfajta szókép nincsen (bár 

valószínűnek tartom, hogy az összes többi típus visszavezethető a fenti négy fő 

trópusfajta valamelyikére). 

1. A hasonlatot, mint említettem, az különbözteti meg a szóképtől (trópustól), 

hogy benne a tárgyi és a képi elem nincsenek egymással azonosítva, hanem csak 

párhuzamba vannak állítva oly módon, hogy a képi elem (a hasonló) megvilágítja, 

szemlélteti, elképzelhetővé teszi, nyomatékosítja a tárgyi elemet (a hasonlítottat), 

illetőleg bizonyos asszociációkat, hangulatokat ébreszt vele kapcsolatban. 

Példánk ezúttal legyen Kosztolányi Fürdés című novellájának kezdete: „Fehéren 

sütött a nap. [Új bekezdés.] Mint amikor éjjel fényképeznek és villanóport gyújta-

nak, úgy izzott a balatoni fürdőhely a verőfényben” (Elb. 763). A példa egyben azt 

a másik sajátosságát is megmutatja a hasonlatnak, hogy a tárgyi és a képi síkot 

általában valamilyen jellegzetes kötőszó, többnyire a mint kapcsolja egymáshoz. 

E kötőszó azonban, mint tudjuk, nemcsak a mint lehet. Elég tovább olvasnunk 

Kosztolányi szövegét, hogy pár sorral lejjebb rábukkanjunk egy másik, a mint-nél 

jóval ritkább, ennélfogva egy kissé választékos, irodalmias hasonlító kötőszóra: 

„Az akácfák poros lombja (…) olyan fehér volt, akár az írópapír” (uo.). 

A mint és az akár kötőszót Krúdy együttesen is alkalmazza: „ismét belém gázolt 

(…) a durva, utált, megvetett élet, amellyel úgy nem akartam sohasem barátkozni, 

mint akár egy rossz szagú kupeccel a vonaton” (Ú. 61); „Az a pár pohár pálinka, 

amit az utasember itt-ott magához vesz (…), csak nagyon rövid időre tudja meg-

szerelmesíteni a gyomrot, mint akár a hirtelen ismeretség valamely jövő-menő 

nővel” (ÉÁ. 99–100); „puffant a hang mindennap, mint akár a söröshordó odakint 

az ivóban” (ÉÁ. 72). 

Ezeknél is ritkább hasonlító kötőszó a valamint. Ez már nem csupán választé-

kossá, hanem enyhén régiessé is teszi a hasonlatot: „Ott kinn, valamint csodaszép, 

szines árkád, / A méla, nagy ablakok ív-sora ég” (Tóth Árpád: Tavaszi holdtölte). 

Külön csoportot alkotnak a mintha kötőszós feltételes hasonlító mellékmondatot 

tartalmazó ún. feltételes hasonlatok: „Az utcákat belepte a hó (…) Mikor vissza-

néztem a lábnyomainkra, úgy setétlettek azok mögöttünk, mintha két farkas ment 

volna végig éjszaka a városon” (Krúdy: Ú. 76). Az ilyen hasonlatban a fő- és a 
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mellékmondat között hasonlatszerű viszony van, de nincsenek olyan hasonlított–

hasonló viszonyba állítható párhuzamos mondatrészek, mint a szabványos alakú 

hasonlatban (vö. *Lábnyomaink úgy setétlettek mögöttünk, mint a farkasok láb-

nyomai; e transzformált változat sutasága egyben magyarázat is arra, miért válasz-

totta Krúdy az idézett megoldást). 

Vannak azonban olyan mintha kötőszós összetett mondatok is, amelyek valódi, 

több mozzanatú hasonlatnak tekinthetők. Babits Mihály a Hatholdas rózsakert 

című regényében így hasonlítja a csillagos égboltot a nappali fényben fürdő rózsa-

lugashoz: „Micsoda éjek voltak! A csillagok bekúszták az eget, mintha ott is egy 

óriás lugas volna, mely tüzes virágokkal kivirulva nyújtana kárpótlást a földi luga-

sok elborulásáért” (HR. 14). E hasonlatot a két képsík elemeinek pontos megfelel-

tetése (csillagok – virágok; égbolt – lugas), majd egymásba szövése (a csillagok 

bekússzák az eget, amely tüzes virágokkal kivirulva nyújt kárpótlást azért, hogy 

éjszaka nem láthatók a rózsák) a komplex kép felé közelíti. 

A hasonlat ritkább fajtáit Krúdy műveiből vett példákon szemléltetem (részlete-

sebben l. Kemény 1974: 47–50). 

A kötőszó nélküli, egyszerű mondat alakú hasonlatnak az állítmánya nyíltan 

kimondja az összehasonlítás, illetőleg a hasonlóság tényét. Ezért az ilyen hasonla-

tot kifejtett hasonlat-nak is nevezhetjük: „az ágy hasonlít a koporsóhoz” (Ú. 48); 

„[Szindbád hangja] hasonlatos volt a mélyhegedű hangjához” (SZ. 71); „A kémé-

nyek alakja a téli alkonyatban (…) vasúti állomásokra emlékeztette őt, amint egy-

más után következnek a tetőkön bakterházak, állomásépületek, a gőzös fekete 

füstje az oldalukon” (ASZN. 112). Az utolsó példában a hasonlítás alapját, a közös 

mozzanatokat az amint kezdetű mellékmondat fejti ki. 

A hasonlatot implikáló módhatározók többnyire -ként ragosak vagy módjára 

névutósak: „[A fehér hajó] akkor volt a legszebb, amikor hattyúként szállott a Du-

nán” (Vsz. 66); „fekete hajára lepke módjára röppent egy-egy sugár a borongós 

őszi délutánból” (ASZN. 9). A tárgy és a kép közötti distanciát, nem azonosságot 

ezekben a hasonlatokban a kötőszó helyett a rag, illetve a névutó fejezi ki. 

Hasonlatot rejtenek magukba a kőkemény (= kőhöz hasonlóan kemény) típusú 

összetett melléknevek (jelöletlen határozós összetételek) is: fészeklágy csók (N. 

279); dunnameleg téli éjszakák (Ú. 18); őzfélénk menyecske (Ú. 36). 

Szintén hasonlatnak tekinti a szakirodalom a -szerű és a -nyi képzős mellékne-

veket: árnyékszerű kőoszlopok (SZ. 51); falevélnyi ablak (Ú. 7–8). 

Végül lássunk néhány példát a hasonlatot rejtő szerkezetes minőségjelzőkre! 

Ezeknek alaptagja olykor közvetlenül utal az összehasonlításra (éppen úgy, mint a 

kifejtett hasonlatok állítmánya): korhadt fogsorokhoz hasonló falak (HB. 228); a 

hervadt kaméliához hasonlatos Diana (ASZN. 88); téli halálra emlékeztető csókok 

(ASZN. 134). 

A szerkezetes jelzőknek a hasonlítás alapjára, a közös tevékenységre utaló alap-

tagja többnyire folyamatos, ritkábban befejezett melléknévi igenév: sündisznóként 
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húzódozó ügynök (ÉÁ. 112); a hópelyhekkel varázsló módjára játszó szél (HB. 9); 

forrásvíz gyanánt bugyborékoló kacaj (SZ. 16); madárijesztő módjára szétterjesz-

tett karok (Ú. 73). 

Az -ú, -ű képzős szerkezetes minőségjelzők szerkezetileg is, szemantikailag is 

határhelyzetben vannak a hasonlat és a metafora között. Ha alaptagjuk a közös 

mozzanatra mutat rá, a kép inkább hasonlat-, ha magára a képpel jellemzett tárgy-

ra, inkább metaforaszerű. Egy-egy példa mind a két esetre: pezsgőspohár alakú 

gázlángok (HB. 131) – virágszál lábú asszony (SZ. 201). Az előbbit így oldanám 

fel: *Olyan alakjuk van/volt a gázlángoknak, mint a pezsgőspohárnak. Az utóbbi-

ban viszont már inkább virágszál = láb azonosítást érzékelek. Ha tehát minden-

képpen döntenem kellene besorolásuk felől, az előbbit hasonlatnak, az utóbbit 

metaforának minősíteném. 

A hasonlat témakörének lezárásaként következzék néhány rövid észrevétel a ha-

sonlat és a szóképek (trópusok) viszonyáról! 

Már az ókori retorika is tisztán látta a különbséget a hasonlat és a metafora kö-

zött. Bár Arisztotelésztől idézhető olyan megállapítás is, hogy a hasonlat metafora, 

éppen ő volt az, aki elsőként mutatott rá a hasonlat és a metafora közötti két alap-

vető különbségre, nevezetesen arra, hogy (1) a hasonlatnak van kötőszava, a meta-

forának nincs; (2) a hasonlat nem azonosítja a két dolgot, mint a metafora, hanem 

csupán összehasonlítja őket (vö.: Adamik 1978: 117; Zalabai 1986: 146). Külön 

tárgyalta a hasonlatot a metaforától a római retorika (Cicero, Quintilianus) s az 

ezen alapuló későbbi iskolai és tudományos gyakorlat is. A magyar stilisztika ré-

gebbi, de ma is használatban levő egyetemi tankönyve is elkülöníti a hasonlatot a 

szóképektől, s az azokhoz „csatlakozó” stiláris eszközök egyikeként tartja számon 

(MStilV. 112 kk.). Ennek indokaként többek között arra hivatkozik, hogy a hason-

latban nincs névátvitel. Ez a kritérium azonban csak az egyszerű (implicit, in 

absentia stb.) trópusoktól különbözteti meg a hasonlatot, a teljes (explicit, in 

praesentia stb.) alakúaktól nem, hiszen névátvitel ez utóbbiakban sincs. 

Török Gábor az 1970-es évek végén meg is pendítette azt a gondolatot, hogy a 

hasonlatot „nem eléggé indokoltan” rekesztik ki a trópusok köréből (Török 1979: 

431). Nemes Nagy Ágnes pedig a költői képről szóló nagyszabású esszéjében a 

szókép, sőt általában a költői kép helyett gyűjtőfogalomként olykor a hasonlat 

műszóval él, a kép-et és a hasonlat-ot szinonimaként használva (Nemes Nagy 

1982, különösen 85–93). Ez azt mutatja, hogy számára a kép és a hasonlat lénye-

gében ugyanazt jelentette, a kettőt egyazon kategóriába sorolta (vö. Fehér 1995: 

146). Ebből azonban énszerintem nem lehet arra következtetni, hogy Nemes Nagy 

Ágnes szerint a modern költészetben a kép korszakát a hasonlat korszaka váltja 

fel, minthogy szóhasználatában nem tudományos következetességre, hanem sti-

lisztikai változatosságra törekedett. 

Végeredményben – elismerve, hogy a hasonlat és a trópusok között sok rokon 

vonás lelhető fel, elsősorban funkcionálisan – én magam is amellett foglalok állást, 
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hogy a hasonlatot leíró szinten meg kell különböztetni a szóképektől, külön típus-

ként kell számon tartani. 

Leíró szinten! Ezzel el is érkeztünk a hasonlat témakörének utolsó mozzanatá-

hoz, a hasonlat, illetve a metafora elsőbbségének kérdéséhez. 

Már az ókorban foglalkoztatta a filozófusokat, rétorokat, s azóta is sok vita folyt 

arról, melyik az elsődleges képfajta, amelynek a másik csupán fejleménye, leszár-

mazottja. Más szóval: mi volt előbb, a hasonlat vagy a metafora? 

Arisztotelésznél a metafora áll a középpontban: ez az elsődleges, sőt voltakép-

pen az egyetlen képtípus, amelynek a hasonlat csupán hosszabb, bővebben kifejtett 

változata. Ezzel szemben a latin retorika klasszikusai, Cicero és Quintilianus a 

metaforát rövidített hasonlatként határozzák meg, vagyis őszerintük a hasonlat volt 

előbb, s ebből rövidült, vonódott össze a metafora. (Vö. Fónagy é. n. [1999]: 238.) 

A későbbi szakirodalomban mind a két elgondolásnak akadtak támogatói. 

Wundt szerint kezdetben csak hasonlatok voltak, a metafora későbbi fejlemény; 

Vianu a metaforát rövidített, Levý sűrített hasonlatnak minősíti; Kvjatkovszkij 

minden képfajtát a hasonlatból származtat; van Dijk a metafora felszíni szerkezete 

alatt hasonlatszerű mélyszerkezetet tételez fel (vö. Zalabai 1986: 136, 139, 147). 

Ezekben a véleményekben – csakúgy mint a magyar iskolai stilisztikákban – az 

„in totum autem metaphora brevior est similitudo” quintilianusi formulája vissz-

hangzik. 

Zalabai Zsigmond ezzel szemben visszakanyarodik az arisztotelészi felfogás-

hoz: szerinte a metafora lehetett az az „őstojás”, amelyből a nyelvi kép többi válfa-

ja, így a hasonlat is, világra jött (Zalabai 1986: 139). 

Úgy látom, ehhez a véleményhez csatlakozik Fónagy Iván is: a metafora az em-

beri szemléletnek és gondolkodásnak azt a korai szakaszát tükrözi, amikor az én 

már tudatában van a külvilágtól való elkülönültségének, de a tárgyakat még csak 

önmagán keresztül képes látni és értelmezni. E szerint az elgondolás szerint a ha-

sonlat közbülső helyet foglal el a metaforizálás és a fogalmi gondolkodás között. 

A kisgyerek is előbb használ metaforát, mint hasonlatot. Ha tehát a nyelvre is igaz, 

hogy az ontogenezis nagy vonásokban megismétli a filogenezist, a metaforának 

ősibbnek kell lennie a hasonlatnál. (Vö. Fónagy é. n. [1999]: 268–269.) 

Igazából talán nem is lehet dönteni az elsőbbség kérdésében. Illetőleg dönteni 

dönthetünk ugyan, csak döntésünket nem tudjuk egzaktul megindokolni. Amitől 

mindenképpen óvakodnunk kell, az az, hogy a metafora vagy a hasonlat eredetibb 

voltának feltételezéséhez értékszempontokat fűzzünk (pl. hogy a metafora jobb, 

erősebb stíluseszköz, mint a hasonlat, mert ősibb nála). A két képfajta viszonyáról 

Fehér Erzsébet nézeteit osztom: „az analogikus alakzatoknak különböző 

kifejtettségű formái léteznek”, „a kifejtettség eltérő fokán lévő formákhoz más-

más jelentéslehetőség kapcsolódik” (Fehér 1995: 143). Nem az a fontos, hogy a 

nyelv használója a „kifejtettebb” hasonlathoz vagy a „kifejtetlenebb” metaforához 
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folyamodik-e, hanem az, hogy a bennük rejlő „jelentéslehetőségeket” hogyan tudja 

kiaknázni. 

2. A trópusfajták közül a szakirodalom – már Arisztotelész óta – messze a leg-

nagyobb figyelmet a metaforának szenteli. A metafora a hagyományos stilisztikai 

meghatározás szerint olyan szókép, melyben a tárgyi és a képi elem azonosításá-

nak alapja a köztük levő külső, belső vagy egyéb (jobb híján „hangulati”-nak te-

kintett) hasonlóság. 

2.1. Ha a kijelentés nyelvi felszínén csak a képi elem van jelen, a tárgyi nincs 

(mibenlétét csak a kontextus alapján következtethetjük ki), a metafora implicit (in 

absentia, a magyar stilisztikai hagyomány szerint: egyszerű). Idegen hatásra elő-

fordul a magyar szakirodalomban a hiányos, sőt a csonka metafora elnevezés is, 

ezeket azonban – részint pontatlanságuk, részint negatív konnotációik miatt – írá-

saimban mindig kerültem. 

Az implicit metaforát, mint bármely más képtípust, többféle (grammatikai, sze-

mantikai, pragmatikai stb.) szempont alapján lehet osztályozni. Ezek közül a ma-

gyar stilisztikában a szófaj szerinti csoportosítás van a leginkább elterjedve. Esze-

rint az ilyen metafora háromféle szófajú lehet: igei, főnévi és melléknévi (ez utób-

biakon belül nem szokták külön tárgyalni a főnévi igenévi, illetve a melléknévi 

igenévi szófajúakat). 

Az igei típust példázza ez a részlet Krúdy Napraforgójából: „Végsőhelyi egyet-

lenegyszer sem térdepelt le, csak szünet nélkül flótázott” (N. 451). A flótázott 

ebben a minimális (mondatnyi) kontextusban érthető akár konkrétan is: ’flótán 

játszott’. A bővebb szövegkörnyezet, a beszédhelyzet (pragmatikai kontextus) 

azonban kétségtelenné teszi, hogy a flótázik ige itt nem az alapjelentésében, hanem 

attól eltérő értelemben fordul elő. 

A tágabb kontextus ugyanis a következő: Végsőhelyi Kálmán, a regény egyik 

férfi főszereplője (egy jóvágású, ám kissé romlott fiatalember) egy kerti padon ül, 

ráadásul nem egyedül, hanem egy Evelin nevű fiatal nőnek a társaságában, akihez 

hosszasan beszél. (A jelenetet nem halljuk, csak látjuk, mégpedig az öregedő 

Pistolinak a szemével, aki hallótávolságon kívül leselkedik.) Ebben az összefüg-

gésben a flótázott igealak nyilvánvalóan arra az aktuális, kontextuális, végső so-

ron: metaforikus jelentésre tesz szert, hogy ’udvarolt’. 

Valójában persze ennél bonyolultabb a dolog. A flótázott nem egyszerűen úgy 

értendő, hogy ’udvarolt’, hanem körülbelül így: ’olyan lágyan, behízelgőn beszélt 

a nőhöz, amilyen hangon egy szerelmes pásztorfiú flótája szól egy bukolikus li-

getben’. Vagyis a metaforikus „jelentés” nem az az átvitt jelentés, amit az adott 

esetben például egy írói szótár regisztrálna, hanem az eredeti-konkrét és az aktuá-

lis-átvitt jelentésnek a sajátos összjátéka, szintézise. (Erről a Képszerűség és 

poliszémia című fejezetben írok részletesebben.) 

Az implicit metafora főnévi válfajának példáját Kosztolányi egyik Esti Kornél-

történetéből veszem, „melyben a bolgár kalauzzal cseveg bolgárul, s a bábeli 
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nyelvzavar édes rémületét élvezi”. A főnévi metaforát tartalmazó mondat így 

hangzik: „A hamuszürke égen a pitymallat bazsarózsái nyiladoztak” (Elb. 674). 

Első pillantásra a kép birtokos jelzős szerkezetű explicit metaforának látszik: 

pitymallat = bazsarózsák, a rózsásan piros színhatás alapján. Figyelmesebb olva-

sással azonban feltárható, hogy a bazsarózsák metafora nem magát a pitymallatot 

fejezi ki, hanem azokat a rózsaszínű fényjelenségeket, amelyek a hajnali égbolton 

a látóhatár fölött a napkelte közeledtét jelzik. A metafora tehát nem explicit (tel-

jes), hanem implicit (egyszerű). 

Ne hagyjuk említetlenül, hogy az állítmány a metaforikus alanyhoz igazodik 

(bazsarózsái nyiladoztak). A főnévi és az igei metaforák kölcsönösen erősítik 

egymás hatását, kölcsönhatásuk fokozza a képalkotás plasztikusságát. A kép így 

zártabb, erősebb lett, mint ha például ez lenne az állítmány: jelentek meg. 

A melléknévi szófajú implicit metafora olyan minőségjelzős szószerkezetnek a 

jelzői tagja, amelynek jelzett szava a szöveg alapizotópiájához tartozik, s ehhez 

képest jelent szemantikai síkváltást a metaforikus (allotóp) jelző. A szó szoros 

értelmében vett metafora tehát nem maga a jelzős szerkezet, hanem csupán annak 

melléknévi (vagy melléknévi igenévi) jelzője. A példák Krúdytól valók: vásáros 

élet (Ú. 20), novemberi arcok (N. 453), őszülő erdei út (ASZN. 169), az őszi liget 

vérfoltos falevelei (SZ. 15), légynyomos lélek (Ú. 70). 

A metafora megértéséhez és a stílushatás érvényesüléséhez azonban legalább a 

mondatnyi kontextust ismernünk kell, ezért fenti példáinkat szűkebb szövegkör-

nyezetükkel együtt is idézzük: „fénylő téli délelőtt volt, a piacon hetivásár rikított, 

(…) szekerek zörögtek a kiugró köveken, mint a vásáros élet”; „Félvak tükör ló-

gott a falon, amely örökre elfelejtette, hogy egykor asszonyok tűzték meg kontyu-

kat képében, mindig novemberi arcokat mutatott”; „Rozáli az őszülő erdei úton 

csendesen lépegetett”; „Mégis, mit szeretett Szindbád? Szerette a nők lábát s a 

hófúvásos időjárást. (…) Az őszi liget vérfoltos faleveleit”; „Nők! Milyen kevesen 

vannak ők a múltak függönyei mögött, akiknek még kezet csókolnék, ha újra ta-

lálkoznék velük! Hiába nyújtogatnák hegyes nyelvüket, szennyes szájukat, légy-

nyomos lelküket, gyanús kezüket, mocsár pillantásukat”. 

A kontextus ismerete hozzásegít a metafora motivációjának jobb megértéséhez 

is. Az első és a harmadik példában az azonosítás alapja részben metonimikus 

(érintkezési jellegű): a vásáros jelzőt az épp akkor zajló hetivásár, az őszülő-t az 

arra lépegető asszony őszülő haja sugallhatta. 

2.2. Ha a képpel kifejezett izotóp szövegelemnek (tárgyi elemnek) is van expli-

cit nyelvi jele, a metaforát explicit (in praesentia, hagyományos magyar szakszó-

val: teljes) metaforának nevezzük. Ilyen metaforával él például Kosztolányi az 

említett Esti Kornél-novellában: „időnként gondoskodnom kellett arról, hogy a 

társalgás tüzét tápláljam” (Elb. 673). Nem metaforikus kifejezésmóddal ez körül-

belül így hangzana: „hogy a társalgást (vagy: a társalgás folyamatosságát) fenn-

tartsam”. A nyelvi kép által a társalgás mint tűz jelenik meg, amelyet táplálni kell. 
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A teljes metafora a szakirodalom szerint „igen szoros rokonságban áll” a hason-

lattal (Zalabai 1986: 151), „működési elve lényegében egyezik” a hasonlatéval 

(uo. 152). Az igen szoros és különösen az egyezik szavakat túlzásnak tartom, any-

nyit azonban készséggel elismerek, hogy az explicit metafora valahol fele úton áll 

a hasonlat és az egyszerű (implicit, „in absentia”) metafora között. Az előbbire 

emlékeztet abban, hogy a tárgyi elem is meg van benne nevezve, az utóbbira vi-

szont abban, hogy a tárgyi és a képi elem azonosítva vannak egymással (nem pe-

dig összehasonlítva, mint a hasonlatban). Szerintem ez az utóbbi mozzanat a fon-

tosabb, következésképp nem vagyok hajlandó átsorolni a teljes metaforát a hason-

latok közé, ahogyan azt például a Rhétorique générale teszi, amelyben „a hidak 

nyája béget” típus a comparaison besorolást kapja (RG 115–116). Ugyanezért 

nem érthetek egyet azzal az ellenkező előjelű szélsőséggel sem, amely a nem 

mondat–mondat relációban megvalósuló hasonlatot metaforának, mégpedig „kötő-

szós teljes metaforá”-nak minősíti (Zalabai 1986: 162–165). 

A teljes metaforát a magyar stilisztika hagyományosan az egyszerű metaforához 

viszonyítva határozza meg. Ilyen jellegű definíciót találunk már Zlinszky Aladár 

Stilisztika és verstanában is: „[A metaforának] Van kétféle alakja: az egyik teljes, 

mikor ki van téve az is, amit azonosítunk, meg az is, amivel azonosítjuk. A másik, 

egyszerű alakjában csak az van kitéve, amivel azonosítunk, az azonosított pedig 

csak hozzáértendő” (Zlinszky 1914/1961a: 199; ugyanígy Zlinszky 1928: 78–79). 

Zlinszkynek ezt a meghatározását csaknem szóról szóra átveszi A magyar sti-

lisztika vázlata (MStilV. 94) és A magyar stilisztika útja (MStilÚ. 481) is. Egy 

kissé eltérő megfogalmazásban, de lényegében ugyanígy nyilatkozik a teljes meta-

foráról a Kis magyar stilisztika (KMStil. 110) és K. Szoboszlay Ágnes (1972: 15). 

Valamivel bővebben, az egybevetésbe a hasonlatot is bevonva definiálja a szókép-

fajtát egy korai Babits-tanulmányában J. Soltész Katalin: „kétféle metafora van: a 

teljes, amely kifejezi mind a hasonlítottat, mind a hasonlót (…) és az egyszerű, 

amely csak a hasonlót nevezi meg (…) A háromtagú hasonlathoz viszonyítva tehát 

a teljes metafora kéttagú, az egyszerű pedig egytagú. (…) A teljes metafora meg-

nevezi a hasonlítottat is, a hasonlót is, akárcsak a hasonlat; (…) A két tárgy logi-

kai-mondattani viszonyítása azonban nem hasonlítás, hanem azonosítás formájá-

ban történik: nem azt mondjuk, hogy A hasonló B-hez, hanem, hogy A = B” (J. 

Soltész 1959: 182–183). 

A továbbiakban – mint legrészletesebbet és legjobbat – ezt a teljesmetafora-

definíciót fogadjuk el, azzal az apró, de nem lényegtelen módosítással, hogy a 

szókép két főelemét nem hasonlított-nak és hasonló-nak, hanem azonosított-nak és 

azonos-nak nevezzük. Metaforában hasonlítottról és hasonlóról beszélni ugyanis 

következetlenség, sőt pontatlanság. (Sajnálatos, hogy ez a szóhasználat a szerző-

nek egyébként igen alapos Babits-stílusmonográfiájában is előfordul: J. Soltész 

1965: 109, 273.) 
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Nyelvtani szerkezetét tekintve a teljes metaforának két fő típusa különböztethe-

tő meg: 

a) egy szintaktikailag kötöttebb, „sűrűbb szövésű” forma, melyben a tárgy és a 

kép nyelvi jele közvetlen szintagmatikus kapcsolatban (alaptag–determináns vi-

szonyban) van egymással; 

b) egy lazább, oldottabb változat, melyben e két elem nincs egymással közvet-

len szószerkezeti összeköttetésben. 

A két típus közül előbb az a) alattival foglalkozunk, mivel ezt tekintjük a teljes 

metafora normálformájának. A példák túlnyomórészt Krúdy Gyula műveiből va-

lók; ha nem tőle idézünk, a szerzőt külön is jelezzük. 

A régebbi magyar stilisztikai szakmunkák a teljes metafora normálformájának 

négyféle megjelenési módját tartják számon: a) birtokos jelzős, b) értelmezői, c) 

alany–állítmányi szószerkezet; d) összetett szó (vö.: MStilV. 94–95; J. Soltész 

1965: 274; K. Szoboszlay 1972: 16–21; a KMStil. ezzel szemben csak az első 

háromról tud [111]). 

a) A birtokos jelzős szintagma alakú teljes metaforában a szókép tárgyát a bir-

tokos jelző, a képi elemet a birtokszó nevezi meg: „Éjjel nem tudnak a lábak oly 

könnyen megfutamodni a bánat komondora elől, mint fényes délben” (VB. 446). 

Bár a birtokos jelző és jelzett szava közti „szereposztás” állandó, tehát az előbbi 

csak azonosított, az utóbbi csak azonos lehet, az írói lelemény ennek a metaforatí-

pusnak is kialakította néhány sajátos változatát. Nemcsak formai, hanem funkcio-

nális szempontból sem közömbös például, hogy a birtokos jelzőnek ki van-e téve a 

-nak, -nek ragja vagy sem; hogy a tárgy vagy a kép nyelvi jelének van-e bővítmé-

nye; hogy a kép két eleme milyen sorrendben következik egymás után; hogy a 

képelemek egymagukban állnak-e vagy halmozottan; stb. 

Vegyük szemügyre csak e két utóbbi választási lehetőséget! Ha az író a norma-

tív 1. birtokos, 2. birtok sorrend helyett a kevésbé szokásos fordított szórendet 

alkalmazza, pl. „Könnyű lett volna elképzelni (…) homlokra hintett hímporát az 

édes ábrándozásnak” (N. 335–336), ezzel a cserével valami többletnyomatékot ad 

a képnek, kiemeli a többi közül, felhívja rá az olvasó figyelmét. Annál is inkább, 

mivel Krúdy csak szerfölött ritkán él a birtokos jelzős szerkezetnek ezzel a válfa-

jával. 

A képalkatrészek halmozása szintén hordozhat stilisztikai információt. Hadd 

idézzek néhány példát a birtokos jelzőnek és/vagy a jelzett szónak a megsokszoro-

zására! Az első kettőben a képnek két, majd három tárgya van: „Mint nősténytú-

zokok, akiknek szárnyait nehézzé tette a bűnök vagy bánatok ólmos esője, mende-

géltek az asszonyok” (N. 483); „A megalázkodás, engedelmesség, odaadás nászi 

fátyola meghasadt, mint a jeruzsálemi templomban a függöny” (VB. 267–8). A 

következő kettőben – megfordítva – egyetlen tárgyat két, illetve három képpel 

jellemez Krúdy: „türelmetlen képzeletem sem rajzolta rejtett üdvök tarka pázsitját 

és jószagú rizsporral behintett ösvényét, amelyen egy asszonylábnak a nyomait 
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kereshetem” (ŐU. 207); „A ropogós regatták vagy a cugos éberlasztingok az élet 

pallóin, lépcsőin, pincéin átbotorkálnak, egész addig az utcáig, ahol hegynek ka-

nyarodik vagy völgybe hajlik a gyalogjáró” (Ú. 15). Végül ebben a mondatban – 

ritka kivételként – két tárggyal két kép van azonosítva: „[Az árnyék] Testetlen 

volt, mint a fájdalom és kín gőze, füstje a szobában, ahonnan a halottat kivitték” 

(AD. 16). A képelemek halmozásának alighanem kettős rendeltetése van Krúdy 

prózájában: egyrészt a tárgyi valóság mozzanatainak hol több oldalú, szivárványo-

san gazdag, hol koncentráltabb, az összefüggésekre rávillantó minősítését célozza, 

másrészt hangulatfestő, sőt ritmikai funkciót tölt be. 

A birtokos jelzős metaforának természetesen megvannak az oldottabb változatai 

is. Ezekben a két képelem, az azonosított és az azonos nyelvi jele már valamivel 

messzebbre kerül egymástól, s ennek folytán megszakad közöttük a 

szintagmatikus kapcsolat. Az alábbi példák ennek az eltávolodásnak a kezdeti 

stádiumát tükrözik, s átmeneti jelenségnek tekinthetők a normálforma és az egyéb 

teljesmetafora-típusok között: „az emeletre felkanyarodó csigalépcsőre egy göm-

bölyű ablak fordította barátságos arcát” (Ú. 13); „Az életuntság úgy fonogatott 

körül a pókhálójával, hogy már az sem érdekelt, hogy megérkezik-e pontos időre 

Eszténa?” (Ú. 69); „feljött a hold, és réztányérjával elvonul visszhangos völgyek, 

álmodó erdők felett” (AD. 236). Később majd látunk ezeknél jóval lazább felépíté-

sű teljes metaforákat is. Ez utóbbiakról már bajosan lehetne megállapítani, a nor-

málformának melyik nyelvtani alapképlete oldódott fel bennük. 

b) Az értelmezői metaforának két fajtáját különböztetjük meg aszerint, hogy a 

szószerkezetnek melyik eleme tartalmazza a metaforikus képet. Az egyik típusban 

a szintagma alaptagja (az értelmezett szó) fejezi ki az azonost (a képet), s ehhez 

kapcsolódik értelmezői bővítményként az azonosított (a metafora tárgya): „Még 

rabszolgájával, mindennapi sörével is ugyanilyen bánásmódot akar tanúsítani 

Stranszki úr” (BÚ. 472). Vagyis itt a képet látjuk meg először, s csak ezután kö-

vetkezik az ezt „dekódoló” főnévi azonosító értelmező, a tárgynak a nyelvi jele: 

„az elesett költőt börtönőrei: a vénség és szegénység biztosan fogva tartották” 

(ŐU. 208). 

Az értelmezős teljes metafora másik változatában – éppen megfordítva – az ér-

telmező a kép, a tárgyat pedig az értelmezett szó képviseli: „És az ifjú három keb-

let, három jószagú rózsát számolt meg” (VB. 272). Ebben a képtípusban elég gya-

kori, hogy a szerkezet két tagja, az azonosított és az azonos nyelvi jele közé kijelö-

lő jelzői funkciójú bővítmény (magas hangrendű főnévi mutató névmás) ékelődik: 

„mintha fürge légi-omnibuszokból repdestek volna ki a fecskék, ezek a fehérasz-

talkendős zárdanövendékek, kik a nyárra szabadságot kaptak” (N. 446); „A bábák, 

ezek a csodatevő lények, talán szelíden mosolyogva szenderegnek távoli szobájuk-

ban” (AD. 226); „Palacki, ez a pesti regényhős (…) ebben az időben oly szép 

ember volt, mint egy tamburmajor” (AD. 201). A közelre mutató névmási bővít-

mény használatának megvan a maga sajátos stilisztikai szerepe: „azt jelzi, hogy az 
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értelmező újszerű, megkapó, szokatlan, alkalmi, nem magától értetődő, nem ter-

mészetes, nem általánosan elfogadott, ismert” (Károly 1958: 39). Nem véletlen, 

hogy főként a szépirodalmi nyelvben, a költői képes beszédben találkozunk ve-

le (uo.). 

Figyelemre méltó sajátossága az impresszionista ihletésű költői nyelvnek, hogy 

a főnévi értelmező nemritkán elszakad értelmezett szavától: más mondatrészek 

ékelődnek közéjük (mindenekelőtt az állítmány), s emiatt az értelmező bizonyos 

fokig önállósul (vö.: Herczeg 1956: 53–55; uő 1975: 77–78). Ezek a képek a nor-

málforma „peremvidékén” helyezkednek el: a kép és a tárgy közti közvetlen 

szintagmatikus viszony meglazul bennük, majd végképp elenyészik. Noha gyako-

rivá csak a nyugatos írók némelyikénél válnak, Hadrovics László már Jókainál is 

rábukkant egy ilyen mondatra: „Reggelre sűrű köd ereszkedett az egész vidékre: 

Korponay János merész vállalatához jó szövetséges társ” (Hadrovics 1969: 53). A 

Krúdy-próza impresz-szionisztikus tendenciáját jelzi, hogy nála is elég sűrűn ta-

lálkozunk ilyen önállósult értelmezőkkel: „Vajon egy boldog múltra nézhet vissza, 

üde dűlőútra, amelyre gyümölcsfák hajolnak (…)?” (AD. 265); „A szélnek fekete 

árnyéka futott a gyalogösvényen: hazafelé loholó fekete kutya” (N. N. 170–172); 

„Gyermekkori szokások, ifjúkori koplalások, elmúlt esztendők gyomorkorgásai 

telepedtek az evők mellé; vendégek, akikről elfelejtkeztek” (VB. 384). Az ilyen 

típusú mondatok főnévi értelmezőit – névelőtlenségük miatt – állapothatározónak 

is felfoghatjuk, hiszen valamennyiük mellé kitehetnénk a mint kötőszót vagy a 

gyanánt névutót: A szél fekete árnyéka mint hazafelé loholó fekete kutya (vagy: 

hazafelé loholó fekete kutya gyanánt) futott a gyalogösvényen. Megesik, hogy az 

önállósult értelmező új mondatba kerül: „Most csavargó vagyok egy nagyváros-

ban. Falusi kutya, amelyet a városba hoztak, hogy itt eltévedjen, mert otthon már 

nem győzték ennivalóval” (N. 323). Ez a példa hiányos alany–állítmányi metafo-

raként is elemezhető: „Falusi kutya [vagyok]”, ami azt jelzi, hogy határesetről van 

szó az értelmezői és a predikatív szerkezetű teljes metafora között. 

Az impresszionisztikusan túlfűtött stílus azonban nem éri be ennyivel, s a főn-

évi értelmezőt nemegyszer értelmezett szava elé, a mondat élére veti: „Ős vendég 

a feketekávéra, megjelent a refektóriumban Bögözi, a helybeli klerikális ügyvéd” 

(Babitstól idézi Herczeg 1975: 78). Erre a szerkesztésmódra Krúdynál nem talál-

tam példát. Annál jellemzőbb stílusára a megszólítással összefonódó értelmező. 

Olyan mondatok ezek, melyekben a teljes metafora tárgya csak névmással van 

képviselve, s a metaforikus kép ehhez a 2. személyű személyes vagy azzal egye-

nértékű 3. személyű visszaható névmáshoz kapcsolódik: „Hallgasson, maga vén 

boroskancsó!” (VP. 100); „Te ötszáz esztendős vén banya, te ócska vörös alsó-

szoknya!” (VP. 55); „Mondd, te szélescsípőjű, izmos lábszárú Világ Anyja, miért 

kell néked a város végén meghúzódni, ahol a farkasok és veszett ebek csaholnak?” 

(VB. 292). Az ilyen képek a nominális mondat és az értelmező határterületén mo-

zognak (vö. Hadrovics 1969: 53). 
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Vannak olyan teljes metafora értékű megszólítások is, melyekben az azonosí-

tottnak már semmiféle explicit nyelvi kifejezése sincs. Ezeket az ún. hiányos ér-

telmezőket úgy jellemezhetjük, hogy bennük a tárgy zéró fokon van, de a beszéd-

előzményből többé-kevésbé pontosan odaérthető. A megszólítással összefonódó 

értelmezőnek ez a válfaja határeset az egyszerű és a teljes metafora között. Hiá-

nyos értelmezőkkel olykor Krúdynál is találkozhatunk: „Tudná ezt megtenni ér-

tem, kékszakállú hercegem?” (N. 390); „Jó éjszakát, ifjúkorom nótája!” (N. 473–

474); „Hogy égetnének meg, vén bocskor!” (VP. 55), bár őnála valamivel gyako-

ribb az előző, a megszólított személyt névmással is megnevező típus. 

c) Minthogy a predikatív viszonynak mindkét tagja lehet kép is, tárgy is, azok a 

teljes metaforák, melyeknek alany–állítmányi szószerkezet a nyelvtani formájuk, 

két nagy csoportra oszlanak. Az egyikben a tárgyat az alany, a képet az állítmány 

fejezi ki, a másikban megfordítva: az alany tartalmazza a képet, az állítmány a 

tárgyat. Mindkét főtípuson belül megkülönböztetünk további két-két altípust asze-

rint, hogy a mondatban az alany vagy az állítmány áll-e elöl. Mind a négy válto-

zatnak megvan a maga sajátos stílusszínezete, poétikai funkciója stb. Ennek rész-

letezésére ezúttal nem térhetünk ki (de vö. Kemény 1993: 80–82). Be kell érnünk 

annyival, hogy mind a négy típusra idézünk egy-egy jellegzetes Krúdy-példát: 

A) tárgy = alany; kép = állítmány: a) alany–állítmány sorrendű: „A feleség fény-

lő rendjelcsillag a diplomatafrakkon, eltűnése hamarosan észrevehető. De a szere-

tő csak egy kedves kis zsuzsu az óraláncon, sokáig járkálhatunk, s nem jut eszünk-

be, hol veszítettük el” (VP. 85); b) állítmány–alany sorrendű: „Messzire látó, okos 

embernek lugas az élete, ahol kedves szellők között, jóillatú szőlőlevelek társasá-

gában (…) lehet eltölteni az életet” (N. 383). 

B) tárgy = állítmány; kép = alany: a) alany–állítmány sorrendű: „Ez a magános, 

késői és korai nyárfa én voltam” (AD. 156); b) állítmány–alany sorrendű: „Én 

leszek a tücsök a házadnál, aki magánosságodban neked hegedülget” (N. 419). 

Az alany–állítmányi szószerkezet alakú metaforának is vannak olyan – félig-

meddig hiányosnak tekinthető – esetei, melyekben a tárgy vagy a kép csak mutató 

névmással van megnevezve (vö. az előbb a megszólítással összefonódó értelmező-

ről mondottakat). A névmás képviselte gazdagabb tartalmat, a voltaképpeni tár-

gyat, illetőleg képet azonban a közvetlen szövegelőzményből már ismerjük, így ez 

a típus inkább csak formailag, nem pedig szemantikailag és/vagy hatáslélektanilag 

különül el a korábban idézettektől. Pl.: „A halálod is színpadias lesz, gyertyákkal, 

imádkozó pappal, lélekharanggal, a folyosón síró cselédekkel, magas ravatallal. 

Ünnepély az, amelynek hősnője leszel” (N. 364; a kép tárgya az előzményben a 

halálod szóval és a hozzá kapcsolódó halmozott eszközhatározókkal, a tulajdon-

képpeni metaforában pedig az az névmással van jelölve); „egy félig álmodott, félig 

átélt ifjúság buborékai, egy régen félretett regénykönyv megfülezett lapjai, ifjú 

költő kis szobája, szentimentális színésznő rajongása: ez volt hajdanában Rip van 

Winkle” (P 1915. 218; az előző képtípus fordítottja: itt a kép van részletezve, majd 
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a predikatív szintagmában közelre mutató névmással összefoglalva és megismé-

telve). 

Az alany–állítmányi szerkezetű teljes metafora határesetének számítanak azok a 

képek, melyekben az író explicit nyelvi kifejezést ad az azonost az azonosítotthoz 

hozzárendelő képzettársítás mozzanatának (ezt az idézetekben ritkítással emelem 

ki): „fülig nyitott szája fekete üregéből egy felbontott régi sír sötétsége meredt 

elő” (VP. 127); „a kaján faun olyan nótákat fütyürész befelé, hogy odabent a szív 

tűzbányának érzi magát…” (VB. 270); „A jégtorlaszok sírhalmok alakját öltötték 

mint ismeretlen tartományban” (BÚ. 282); „A nő, akit Vak Béla (…) a gyönyörök 

kalitkájának vélt, midőn még csak a közellétét érezte: így változott át hangja meg-

szólaltatásával a bánatok banyakemencéjévé és a vetőkártyák szomorúságot jegyző 

figurájává…” (VB. 424). Ezek a lazább szövésű, oldottabb felépítésű szóképek, 

melyeket a szakirodalom J. Soltész Katalin (1959: 184; 1965: 275) nyomán kifej-

tett metafora néven tart számon, külön is felhívják az olvasó figyelmét a tárgy és a 

kép azonosítására: „A szatócsnál jóízűen világított a petróleumlámpás, a mozgó 

életet jelentette a kopott pult és az örökké álldogáló cukorsüveg” (Ú. 50); „Minde-

gyik angyali üdvözletet jelentő szem [ti. a rózsafüzéré]: egy-egy kárbunkulus” 

(VB. 331). Olykor – megfordítva – a képet látja valóságnak, s a valósággal (a me-

tafora tárgyával) értelmezi: „[az asszonyok nyakszirtje] nemcsak a legkívánato-

sabb, de egyben a leggyöngébb bástyája is a gyönyörű várkastélynak, amelyet női 

testalkatnak neveznek” (N. 308); „[a Vérmezőre mennek] eltemetni a drága halot-

tat, amelyet szerelemnek, barátságnak, húsvéti reggelnek, a nyárfa lombjain át 

aláreszkető napsugárnak, téli éjszakák álmának hívtak” (VP. 165). 

d) Végül lehet a teljes metafora nyelvtani formája összetett szó is. Az összetétel 

a szintagma határesete (vö. Saussure 1916/1967: 156); ezt bizonyítja a Krúdynál 

elég gyakori kötőjeles írásmód is. Az ilyen szerkezetű képnek mindkét eleme főn-

év: az előtag minőségjelzői bővítménye az utótagnak. 

Az összetett szóval kifejezett teljes metaforák kétfélék lehetnek. Az egyik tí-

pusban az előtag tartalmazza a képet, az utótag a tárgyat: „Odakünn bőségesen 

omlott a hó [az] utcai gázlámpások körül, egy-egy konflis (…) vöröslő lámpásá-

val, kapaszkodó lovával, hóemberkocsisával, behavazott fedelével és valószínűleg 

boldogtalan utasával úgy vergődött tova, mint egy küzdelmes hajó…” (AD. 175). 

A másikban – ellenkezőleg – az utótag a kép, és az előtag a tárgy: „Az én gondo-

lat-felhőim borús táj fölött szálladoznak mostanság” (ASZN. 20). 

Krúdynak szóösszetétel alakú teljes metaforáit vizsgálgatva igazat adhatunk Tö-

rök Gábor egykori véleményének, amely szerint „van esztétikai értéke minden 

olyan műalkotásszelvénynek, szegmentumnak – még ha önmagában csak egy me-

tafora is –, amely kiemelve új, kisebb terjedelmű, teljes művé önállósul; más szó-

val eléri azt a minőségi-mennyiségi alsó határt, hogy már művészi ítélet lehessen. 

(Szerencsés esetben ez akár két szónyi szöveg is lehet)” (Török 1974: 6). Sőt 
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megkockáztatjuk azt az állítást, hogy ez a minimális terjedelmű „művészi ítélet” 

szerencsés esetben akár egyetlen szónyi szöveg is lehet. 

„Végül (…) összetett szó” – írtam az előbb, pedig nem lehetetlen, hogy e né-

gyen kívül vannak a teljes metafora normálformájának további, a stilisztikai kézi-

könyvekben számba nem vett nyelvtani lehetőségei is. Ilyen például a minőségjel-

zős szószerkezet, különösen a főnévi minőségjelzős szintagma. Már Zlinszky Ala-

dár stilisztikájában is találni ilyen példát a „jelzői metaforák” között: „[Toldi 

György] Látogatni jött most negyvened magával, / Renyhe sáska népnek pusztító 

fajával” (Arany: Toldi, II. ének; idézi Zlinszky 1914/1961a: 200), ahol a sáska 

főnévi minőségjelző kétségkívül metaforikus képe a nép jelzett szónak. „A dajka 

föld / kötényéből ki emelt ki?” – kérdezi Babits gyermekkori önmagától Zöld, 

piros, sárga, barna című versében. Megemlíti a jelzős szerkezetet mint a teljes 

metafora nyelvtani megjelenési módjainak egyikét J. Soltész Katalin (1965: 274–

275) és K. Szoboszlay Ágnes (1972: 17–18) is. Idézeteikből kitűnik, hogy mind 

Babitsnál, mind Németh Lászlónál előfordul, ha nem is túl gyakran, ez a képtípus. 

Rácz Endre pedig éppenséggel a teljes metaforának az alany–állítmányinál értéke-

sebb, erősebb stílushatású válfajaként méltatta a főnévi jelzős szerkezetet (Rácz 

1973: 159, a jegyzetben). 

A főnévi minőségjelzős szószerkezeteknek tulajdonképpen ugyanolyan a szin-

taktikai felépítésük, mint a már említett metaforikus összetételeknek. Mindössze 

annyi különbség van köztük, hogy ezek még nem forrtak össze egyetlen szóvá, 

hanem csak megindultak e felé a stádium felé. Nincs tehát semmi akadálya annak, 

hogy a sáska nép, dajka föld típusú képeket a teljes metafora normálformájának 

ötödik változataként tartsuk számon. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagy-

nunk, hogy az efféle szókapcsolatok metonimikusan is értelmezhetők (a tulajdon-

ság hordozójának neve a tulajdonság neve helyett; l. később, a 3. pontban). 

Kivételesen melléknévi jelzős szintagma is kifejezhet teljes metaforát: „Egeit az 

Ember, e vándor állat / az évek nyári nappalára s téli / éjére fülledt üngökként 

cseréli” (Babits: Dante; idézi J. Soltész 1965: 274). Ennek az aránylag ritka képtí-

pusnak található egy szép példánya Krúdy Napraforgójában is: „Hallottam (…) 

lelki pincékről, amelyekben imbolyogva világított néha a vallomás gyönge mécse” 

(N. 492). Ezekben a jelzős szerkezetekben az -i képzős melléknév főnévi alapsza-

va jelöli meg a teljes metafora tárgyát, míg a képet a jelzett szó fejti ki. „Fordított 

alapállású” képpel nem találkoztam. Figyelemre méltó, hogy az imént idézett 

Krúdy-metafora ugyanabban a műben ötven lappal előbb birtokos jelzős szintagma 

alakjában is előfordul: „Kinyitották a lelkük pincéjének a vakablakát, s onnan ki-

áramlott nyomorult lényük hidegsége, dohos önzése” (N. 442). A két forma köl-

csönös átalakíthatósága (a lélek pincéje – lelki pince) azt bizonyítja, hogy ugya-

nannak a képfajtának, a teljes metaforának két lehetséges megjelenési módjával 

állunk szemben. 
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Már jeleztem, hogy vannak a teljes metaforának olyan lazább formái is, me-

lyekben a tárgy és a kép nyelvi jele között nem áll fenn közvetlen szintagmatikus 

összeköttetés. Már eddig is láttunk néhány ilyen, oldottabb felépítésű teljes meta-

forát. Ezekre az volt jellemző, hogy a normálforma egyes változataihoz állottak 

közel, azoknak a fellazulásával keletkeztek. Milyen egyéb nyelvtani lehetőségek 

vannak? 

A teljes metafora képi eleme a felsoroltakon kívül elsősorban valamilyen hatá-

rozó, leggyakrabban -ként; -nak, -nek vagy -ul, -ül ragos, esetleg mint kötőszós 

essivusi állapothatározó lehet: „Végre a szép holdat előkerítette / S ezüst koszorú-

nak fejtül odatette” (Arany: Toldi, V. ének; idézi Zlinszky 1914/1961a: 199); „egy 

ajk hangszerül hangolta ajkadat” (Babits: O lyric love; idézi J. Soltész 1959: 184; 

uő 1965: 274); „Kóbor kutyaként jár a szél” (József A.: Külvárosi éj; idézi Rácz 

1974: 292); „Szalmazsákok, mint tutajok, / úsznak némán az éjjel árján” (József 

A.: Külvárosi éj; idézi Rácz uo.). A képet kifejtő határozók olykor bonyolultabb, 

komplex jelentéstartalmat sűrítenek magukba. Például a Babits-idézetben szereplő 

hangszerül állapothatározóba célhatározói mozzanat is vegyül, sőt J. Soltész Kata-

linnal egyetértve akár eredményhatározónak (’hangszerré’) is felfoghatjuk. Az ide 

vonható jelenségek egy részét nem könnyű megkülönböztetni a hasonlattól sem. 

Ha a bennük levő határozót nem állapot-, hanem módhatározóként elemezzük, a 

Rácz Endre idézte József Attila-példák nem is metaforák, hanem hasonlatok, mert 

nem azonosítást, hanem hasonlítást fejeznek ki (azt, hogy a költő a szalmazsákok, 

mint tutajok képét inkább hasonlatnak szánta, a mint kötőszó elé tett vessző is 

jelzi). 

Némelyik példában a határozó a teljes metaforának nem a képi, hanem a tárgyi 

komponensét (az azonosítottat) nevezi meg. Ilyenkor a kép valamelyik másik 

mondatrészben – rendszerint a tárgyban – fogalmazódik meg: „Lepedőt sugárból 

terített rá a hold” (Arany: Toldi, IX. ének; idézi Zlinszky 1914/1961a: 199; uő 

1928: 78–79); „Maga a Nap dobna rád / szivárványból koszorút” (Babits: Elég a 

kóstoló; idézi J. Soltész 1965: 274); „emlékből raktam össze rőzsét, / multból mág-

lyát jövőm alá” (Babits: Az életemet elhibáztam; idézi J. Soltész 1959: 184). 

A teljes metafora lazább formáit a képelemeknek egymástól való fokozatos el-

távolodása jellemzi. Az oldottság fokozatait – durva közelítéssel – így ábrázolhat-

nánk: 

a) A tárgy és a kép nyelvi jele egy közbeeső mondatrészen keresztül kapcsoló-

dik egymáshoz (ez utóbbit ritkítással emelem ki): „a hóesésen át halott arcával a 

hold bámult le a városkára” (Ú. 41). 

b) A kép összetevői a mondatnak külön-külön – alá- vagy mellérendelt – tag-

mondataiba kerülnek: „a veres képű, félszemű, aranysapkás konduktor oly boldo-

gan mosolygott a tompán döcögő omnibusz hágcsóján, mintha vadászó hercegeket 

hozna az állomásról, pedig többnyire kereskedelmi utazók bújtak ki az üveges 

ketrecből” (Ú. 11–12). 
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c) A kép komponensei már nem is ugyanabban a mondatban vannak: a második 

képalkatrész már egy új mondatba épül bele. Különbséget kell tennünk a tárgy–

kép és a kép–tárgy sorrend között. Például ebben a Krúdy-idézetben előbb a tárgy-

gyal ismerkedünk meg, s csak ezután látjuk meg a képet: „Fekete lánnyal jött Ol-

ga? – Valami cigánykacsával” (Ú. 42). Ebben a másikban viszont a kép jön elöl, 

míg a tárgy csak később, magyarázatszerűen csatlakozik hozzá: „Foglalkozása a 

hajóskapitányság volt. A déli Dunára járt, és a házában egy fülemilét tartott bezár-

va. Szürke, jelentéktelen, boglyas asszonyka volt” (ASZN. 144). A két változatnak 

nyilvánvalóan eltérő a jellege, a stílusértéke. 

d) Végül pedig következzék egy „szélsőséges” példa! Az azonosított és az azo-

nos az Asszonyságok díjának ebben a részletében egészen messzire, a szövegnek 

két távoli, egymással csak lazán összefüggő részébe került: „Aki jól ismeri a fővá-

rost, az a mentőkocsiban fekve is körülbelül megítélheti, hogy mely részében 

Pestnek gurulnak vele a kerekek. Ívlámpák fehérlenek, a kerekek fakockákon tán-

colnak, csevegés, lárma, rikoltás hangzik, mint a majmok szigetén: ez az Andrássy 

út este. (…) Azután, mintha hirtelen elülne a pompa, fény és élet, amint a város e 

fénylő folyóján átevezett a mentőkocsi” (AD. 194–197). A két képelem között a 

regényben vagy három oldalnyi folytonos szöveg „terül el”. 

Befejezésül lássunk néhány példát arra, hogyan épül bele a teljes metafora a ná-

la magasabb szintű nyelvi-stilisztikai egységekbe: a mondatba és a szövegbe. 

a) A teljes metaforák halmozása még nem eredményez komplex képet (ennek 

fogalmáról a 6. pontban lesz szó részletesebben): „Hová lett a (…) hangoknak 

harangjátéka, suttogásoknak méze, leheleteknek kábító füstje, (…) érintetlen haja-

donok borízű almája?” (N. 496). Az egyes részképek nem rendeződnek szerves 

egységbe, ennélfogva komplex kép sem keletkezhet. 

b) Ez a háromféle – összetett szós (1.), alany–állítmányi (2–3.) és értelmezői 

(4.) – teljes metaforából felépülő homogén képkapcsolat már közel áll az egységes 

komplex képhez: „Ezek a kíncsapatok (1.) hol élescsőrű, beretvakörmű madarak 

(2.), amelyek a test belsejében ide-oda röpködnek, hol meg kardlábú vakondokok 

(3.), amelyek lassú, gyötrelmes munkával alagutat ásnak maguknak a legértéke-

sebb zsákmányig, a szívig (4.)” (AD. 225). 

c) Nem mindig sikerül azonban az írónak megteremtenie a részképeknek ezt a 

harmonikus összhangját: „Csak azoknak a nőknek vesszük észre beszédbeli fur-

csaságait, ellentmondásait, nevetségességeit, akik iránt nem nyúlnak ki érzékisé-

günk virágporzói, vagy tovább is fején tartja szívünk a magányosság büszke lo-

vagsisakját, amelynél olyan tollak vannak, mint a temetési lovak fejénél” (VB. 

434). Ilyenkor heterogén képkapcsolatról kell beszélnünk, azaz olyan, kevésbé 

sikerült képegyüttesről, amelynek tagjai nem alkotnak szerves egységet. 

d) Az igazi komplex képben az alapkép, a „mag” (1.) és az azt kifejtő, dúsító 

részképek (2–3.) szinte organikus egésszé forrnak össze: „A szerelmesek, ezek a 
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furcsa filkók (2.) az élet kártyajátékában (1.), voltaképpen minden más férfit alsó-

nak (3.) néznek” (N. 334). 

A teljes metaforát régebbi stilisztikáink kevésbé hatékony stíluseszköznek tart-

ják, mint az egyszerűt. Talán azért, mert az azonos elemen (a képen) kívül az azo-

nosított elem (a tárgy) is meg van benne nevezve. Azt hiszem, a bemutatott példák 

elég meggyőzően tanúsítják, hogy a teljes metafora is tud értékes és hatásos lenni, 

ha egy nagy író, egy nagy stílusművész alkotja meg és használja fel mondanivaló-

jának kifejezésére. A teljes metafora grammatikai szerkezetének vázlatos feltérké-

pezésével többek között az volt a célom, hogy valamelyest hozzájáruljak e méltat-

lanul lebecsült stiláris eszköz tekintélyének helyreállításához. 

2.3. Van a metaforának egy olyan típusa is, amely a körülírásra emlékeztet, 

olyannyira, hogy oda is szokták sorolni, tehát nem a metafora, hanem a körülírás 

példái közé. Mint az alábbiakban bizonyítani igyekszem, valójában ez is metafora, 

sőt nem is külön típus, hanem vagy az egyszerű, vagy a teljes metaforának a sajá-

tos változata. Hogy melyiké, azt a továbbiakban konkrét példák bemutatásával és 

elemzésével próbálom tisztázni. 

A magyar stilisztika vázlata című egyetemi tankönyvben Szathmári István „a 

szóképekhez csatlakozó stiláris eszközök” egyikeként tárgyalja a körülírást (a 

hasonlat és az eufemizmus mellett), s a következőképpen határozza meg: „az író-

költő vagy a beszélő bizonyos oknál fogva, stilisztikai célból nem nevezi nevén a 

fogalmat, hanem valamilyen szembeötlő vonása vagy vonásai alapján más szavak-

kal érzékelteti, más szavakkal fejezi ki (rendszerint felsorol a tulajdonságaiból) oly 

módon, hogy a kifejezni szándékolt fogalmat pontosan megértjük; néha utólag 

meg is mondja az illető fogalom nevét” (MStilV. 118). 

A körülírás fogalmát a tankönyv az alábbi példákon szemlélteti: „[Kumilla haja] 

megkötözé szűvét / Ifiu Delimánnak”, azaz ’szerelmet ébresztett benne, szerelemre 

gerjesztette’ (Zrínyi: A szigeti veszedelem); „Tenyeréhez törlé hívatlan vendégét”, 

’a szempilláján ülő könnycseppet’ (Arany: Toldi, IV. ének); Dózsa népe ’a magyar 

parasztság’ (József A.: Ady emlékezete); „Bús özvegységnek áldott hordozója, 

Anyám…” (Juhász Gy.: Édesanyám). 

Néhány évvel később A magyar stilisztika útja című kézikönyvben egy kissé 

tömörített megfogalmazásban lényegében ugyanezt a definíciót adja Szathmári a 

körülírásról (MStilÚ. 469). A számos példa között itt ilyeneket is találunk: magyar 

ezüst ’alumínium’, pirosszemű szörny ’vonat’ (Juhász Gy.: Budapest). 

A Kis magyar retorika mutatójában a körülírás magyar nevén nem található 

meg, de a periphraszisz (circumlocutio) címszó alatt könnyen rábukkanhatunk: 

„egy fogalom, tárgy, tulajdonság vagy esemény körülírása több szóval. Tehát a 

megnevezés helyett egy szószerkezet vagy egy egész, esetleg több mondat áll” 

(KMRet. 172). A körülírás leggyakoribb fajtái e kézikönyv szerint a mitologikus, a 

metonimikus-absztraháló és a metaforikus körülírás (uo.). 
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„Metaforikus körülírás”-ról egyébként már A magyar stilisztika vázlata is emlí-

tést tesz (MStilV. 118, a lap legalján). Ez tehát, jóllehet metaforikus, nem metafo-

ra, nem szókép, hanem olyan körülírás („a szóképekhez csatlakozó stiláris esz-

köz”), amelynek metaforikus jellege van. Eszerint azonban kell lenniük olyan 

körülírásoknak is, amelyek nem metaforikusak (mint láthattuk, a Kis magyar reto-

rikában is csak az egyik volt a három típus közül a metaforikus). 

Hogyan viszonylik tehát a körülírás a metaforához, illetőleg általában a szóké-

pekhez? Szathmári István szerint „A körülírás abban különbözik a szóképtől, hogy 

tulajdonképpen nem átvitel” (MStilV. 118). Egészében persze valóban nem az, de 

némelyik körülírásban kétségtelenül van(nak) képes (átvitt) értelmű elem(ek) is. 

Vegyünk szemügyre egy egyszerű példát! Mindenki ismeri Debrecen városának 

ezt a félig tréfás, félig elismerő-méltató körülírását: a kálvinista Róma. Nos, ebben 

a körülírásban a Róma városnév nyilvánvalóan képes (metaforikus, sőt szimboli-

kus) értelmű, mert Debrecen nem Róma, ahogy a magyar tenger ’Balaton’ sem 

tenger. Ezzel szemben az ezer tó országa ’Finnország’ valóban ország, tehát a 

körülírás nem tartalmaz képes elemet. Legfeljebb az ezer tekinthető szinekdoché-

nak: határozott számnév a határozatlan helyett, ’nagyon sok’ értelemben (egyéb-

ként Finnországban valójában nem ezer, hanem – két jeles finnugrista, Keresztes 

László és Zaicz Gábor szóbeli közlése szerint – hatvanezernél is több tó van). 

Szathmári István is úgy látja, hogy a körülírást nem célszerű szembeállítani a 

szóképpel, sőt gyakran élesen elhatárolni sem: „a szembeötlő vonások, amelyekkel 

a körülírás (…) történik, gyakran képszerűek (…), a körülírások közel kerülhetnek 

a szóképekhez, annyira, hogy sokszor nehéz őket egymástól elkülöníteni”, s itt 

következik az előbb jelzett tagmondat: „egyébként beszélünk is pl. metaforikus 

körülírásról” (MStilV. 118). 

A továbbiakban ezzel az eddig aránylag kevés figyelemre méltatott nyelvikép-

típussal foglalkozom. A példák elemzése nyomán – reményem szerint – ki fog 

derülni, hogy e képek a metafora és a körülírás határmezsgyéjén, pontosabban 

fedési sávjában, metszetében helyezkednek el, s ennélfogva éppolyan joggal ne-

vezhetők körülíró metaforá-nak, mint metaforikus körülírás-nak. 

Az ilyen képekben a nyelvi kép négy lehetséges alkotóeleméből (kép, tárgy, 

motívum, modalizátor) rendszerint kettő van explicit nyelvi jellel kifejezve: a kép 

és a motívum. Például Juhász Gyulának már említett pirosszemű szörny képében a 

szörny főnév a képi elem, ennek tárgya, a ’vonat’ (vagy inkább ’mozdony’) impli-

cit marad, s a két képzet egymásra vonatkoztatását, összekapcsolását a pirosszemű 

jelző segíti mint a közös szémák egyikét kiemelő, hangsúlyozó motívum. 

Az idetartozó képek egy részében (sőt az eddig összegyűlt adatok alapján: jóval 

nagyobbik részében) a motívum nem valamely közös, hanem – épp ellenkezőleg – 

valamely eltérő jegyre mutat rá, s ezáltal mintegy korlátozza, „helyesbíti” a képi 

elemben foglaltakat. Például a kálvinista Róma kifejezés jelzője ezt állítja Debre-

cenről: ’Róma (ugyan), de (csak) a kálvinistáké’. Vagy a 17. századi francia 
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précieuse-öknek, a Molière által kigúnyolt „nevetséges kényeskedők”-nek ebben a 

jellegzetes képében: a száj bútorzata ’fogak’, a száj birtokos jelző mint motívum a 

különbséget emeli ki: ’bútorzat, de a szájé’. Az ilyen motívumot épp ezért „nega-

tív motívum”-nak is nevezhetjük. 

A negatív motívum nem a képnek, hanem a képpel kifejezett tárgynak az 

izotópiájához tartozik, s ezáltal a képi elemet valósággal visszaköti, visszakapcsol-

ja a rejtve maradt tárgynak a jelentéskörébe. Ezzel csökkenti, sőt részben fel is 

oldja a kép és a kontextus közötti inkompatibilitást (mind nyelvi, mind pragmati-

kai vonatkozásban), végső soron megkönnyítve a közlemény dekódolását. (Másfe-

lől viszont épp ez az oka annak, hogy az ilyen típusú képek nagy részét ma to-

posznak, egy letűnt stíluskorszak rekvizitumának érezzük, nem pedig eleven 

szemléletességű, esztétikai mércével is mérhető költői képnek.) 

Nyelvtani szerkezetük szerint a körülíró metaforák három fő csoportra osztha-

tók: a) összetett szavak, b) birtokos jelzős szintagmák, c) minőségjelzős szintag-

mák. 

a) A metaforikus összetételek idetartozó példáit az különbözteti meg az össze-

tett szó alakú teljes metaforától, hogy míg amabban az elő- és az utótag tárgy–kép, 

ill. kép–tárgy viszonyban is lehet egymással (a két Krúdy-példa az előző pontban 

ez volt: gondolat-felhők, hóemberkocsis), addig itt mindig az utótag a képi elem, 

az előtag pedig ennek (negatív) motívuma. E képtípus igen ősi eredetű; legkorábbi 

példái az óizlandi és az óangol orális költészet metaforikus szóösszetételei, az ún. 

kenningek: bálna-út ’tenger’; hattyú-út ’ua.’; csont-ház ’test’; szó-raktár ’száj’. A 

mai köznyelvben is előfordulnak, bár fakuló képszerűséggel, efféle, többnyire 

bizalmas hangulatú összetételek: borvirág, gulyáságyu, gyászhuszár. 

A legtöbb példa az argóból, pontosabban ennek tréfás, nem durva rétegéből 

idézhető. Radnóti Miklós már az 1930-as évek vége felé felfigyelt egy ilyen be-

szélt nyelvi szóalkotásra: 

„Tejcsarnokban vásárolok. Fiatal munkás lép be, leül a kis bolt egyetlen aszta-

lához s rendel: 

– Negyed félbarna, fél macskafröccs! 

– Azonnal, – hangzik a válasz. A tejes megértette a rendelést. 

Kérdőn nézek az asztal felé. A fiatal munkás nem érti a pillantást. Nem érti, mit 

nem értek. 

– Mi az a macskafröccs? 

– Tej, – felel gyermeki mosollyal” (1938. augusztus 6. Nyelvgazdagodás. In: 

Radnóti 1989: 21). 

További argónyelvi példák, részben Boross József és Szűts László könyvecské-

jéből (1990), részben saját gyűjtésemből: bébipörkölt ’tejbedara’; drótszamár ’ke-

rékpár’; dzsungelnyuszi ’színes bőrű ember’; egérkamion ’Trabant vagy más ki-

csiny, olcsó autó’; kukabúvár ’guberáló’ (Boross és Szűts szerint: ’csavargó’); 
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lepedőakrobata ’prostituált’; davajgitár ’dobtáras (orosz) géppisztoly’; rendőrkol-

bász ’gumibot’; Kádár-kolbász ’ua.’. 

b) A birtokos jelzős szerkezet alakú körülíró metaforák egy része ókori eredetű, 

mitológiai vonatkozású: Amphitrité temploma ’tenger’; Neptunus birodalma ’ua.’; 

Thalia papja ’színész’, ill. papnője ’színésznő’. Nagyon kedvelték ezt a képtípust 

a précieuse-ök is, pl. a bájak tanácsadója ’tükör’; a múzsák csecsszopója ’költő’; 

sőt a test ártatlan gyönyöre ’köröm’ (vö. Morier 1961: 300). 

Nem ismeretlen ez a képfajta a magyar közéleti és publicisztikai stílusban sem. 

Néhány példánya régiessé fakult: a nemzet napszámosai (Vas Gereben regényének 

címéből; eredeti jelentése: ’színészek’, később inkább ’néptanítók’ értelemben 

használták); a Kelet poroszai ’japánok’; Európa beteg embere ’Törökország’ stb., 

esetleg kompromittálódott, mint a Sztálinnak tulajdonított a lélek mérnökei ’írók’ 

szókapcsolat. Mások viszont napjainkban is élnek az igénytelenebb sajtónyelvben 

és a közbeszédben: a sivatag hajója ’(egypúpú) teve’; Észak Velencéje ’Stock-

holm’; a parkett ördöge ’nagyon jó táncos’. A sportújságírók körében ma is nép-

szerűek az effélék: a sportok királynője ’atlétika’, ill. királya ’labdarúgás’; a teni-

szezők Mekkája ’Wimbledon’. Dražen Petrovićról, az Egyesült Államokba szerző-

dött és ott gépkocsibalesetben fiatalon meghalt horvát kosárlabdázóról azt írták a 

lapok, hogy a kosárlabda (vagy: a kosárlabdázás) Mozartja volt. E kép mintái 

alighanem a nagybőgő Paganinije ’Pege Aladár’ vagy az orgona Horowitza 

’Varnus Xavér’ típusú sajtónyelvi metaforák voltak. 

Igazi szépirodalmi példák csak elvétve találhatók erre a képtípusra (ez is jelzi, 

hogy a rendszeres használat folytán nemcsak az egyes kifejezések koptak meg, 

hanem maga a típus is diszkreditálódott). A ritka példák egyike, Babitstól: „Bájos 

komolysággal néztek a világba lelke ablakai a flórenci kalap naiv eresze alól” (A 

gólyakalifa; idézi J. Soltész 1965: 115). Az író talán maga is érezte, hogy a lelke 

ablakai ’szemei’ metafora keresetten irodalmias, toposz jellegű (vö. a lélek tükre 

’szem’; ez már szinte közhelynek számít!), ezért továbbszőtte az alapképet (a ka-

lap eresze), s ezzel végül is komplex képet alkotott. 

c) A minőségjelzős szerkezet alakú körülíró metafora példái is jobbára ebből a 

stiláris körből kerülnek ki: állandó szókapcsolatok, toposzok, sajtónyelvi ízű kife-

jezések. Már idéztem a kálvinista Róma ’Debrecen’ formulát. Ez egyúttal ún. 

aránytrópus is: ’ami a katolikusoknak Róma, az a kálvinistáknak Debrecen’. Al-

bert Henry nyomán (vö. Henry 1971: 82) aránypárral szemléltetve: a/b = a’/b’, 

ahol a = katolikusok; b = Róma; a’ = kálvinisták; b’ = Debrecen. A képelemek 

viszonya így ábrázolható: 

 

 (katolikusok) kálvinisták 

 = 

 Róma (Debrecen) 
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(ami zárójelbe van téve, annak nincs explicit nyelvi képviselete, de ki lehet követ-

keztetni a másik kettőből). A kálvinista Róma kifejezés egyébként transzformálha-

tó birtokos jelzős szerkezetű körülíró metaforává (*a kálvinisták Rómája), ahogy 

viszont az Észak Velencéje is átalakítható minőségjelzős szerkezetté (*északi Ve-

lence). 

Az ide sorolható toposzok a 18–19. század irodalmi és sajtónyelvében élték vi-

rágkorukat: a magyar Ovidius ’Gyöngyösi István’; az orosz Beethoven ’Csaj-

kovszkij’; az avoni hattyú ’Shakespeare’; a pesarói hattyú ’Rossini’. Mai szöveg-

ben viszolygást vagy derültséget keltene az ilyesmi: a magyar Proust ’Krúdy’. Sőt 

még az ilyenek is kiszorulóban vannak a publicisztikai stílusból: fehér arany ’alu-

mínium’; magyar ezüst ’ua.’; fehér szén ’vízenergia’; fekete gyémánt ’kőszén’; 

fekete arany ’kőolaj’; kék arany ’földgáz’; stb. 

Még leginkább a bizalmas élőbeszédben, a nem durva argóban élnek az efféle 

képek: folyékony kenyér ’sör’; kétlábú vagy mozgó kirakat ’feltűnően öltözött nő’; 

ötágú villa ’kéz’; félkarú rabló ’játékautomata, nyerőgép’. Egy sajtónyelvi példa: 

„Fekvő rendőrök” a vasúti átjárók előtt [cím]; „megkezdik a »fekvő rendőrök«[,] 

azaz a mesterséges útakadályok kialakítását a városi kezelésben lévő vasúti-közúti 

átjáróknál” (Magyar Nemzet, 1993. márc. 5. 16). Ebben az esetben a szaknyelv 

bizalmas(abb) változata folyamodott – egy terminológiai űrnek a kitöltésére – a 

körülíró metafora eszközéhez. 

Szépirodalmi példák is találhatók, ha nem is nagy számban: „Most fűt bolond-

sok álmom alá / A füttyös, barna szörnyeteg” (Ady: A Gare de l’Est-en); „A csu-

pasz fák csúcsa mint tűk hegye bök be / az égi flanellba” (Babits: Gondok kereplő-

je). Krúdytól ezeket tudom idézni: „Téli lepkék [’hópelyhek’] imbolyogtak a tetők 

fölött, a kocsiknak hangja tompább lett a friss hóesésben” (ASZN. 130); Szeleczki, 

a „halálmadár” (egy temetkezési vállalkozó segédje) így magyarázza Józsiásnak és 

Áldáskának a halottasház működését: „Éppen harminchárom lépcső vezet le a föld 

alá a jeges kemencéhez. A pék itt nem tűzben készíti a kenyeret, hanem fagyasztja” 

(HB. 176). A jeges kemence ’hullakamra’ metaforát – talán mert merésznek vagy 

nehezen érthetőnek tartotta – az író kiegészítette még egy mondattal, s így a körül-

író metafora sajátosan krúdys hangulatú komplex képpé tágult. 

Összegezés helyett (mivel azt csak sokkal nagyobb anyag alapján lehet majd 

egyszer elvégezni) most csak ennyit: 

A körülírások egy része nem tartalmaz metaforikus elemet, pl.: a haza bölcse 

’Deák Ferenc’; az anyák megmentője ’Semmelweis Ignác’; a Himnusz költője 

’Kölcsey’. Ezeket minden fenntartás nélkül tekinthetjük és nevezhetjük körülírás-

nak. Sok körülírásban viszont van képes (átvitt) értelmű, többnyire metaforikus 

tényező is. Ezek átmeneti helyzetben vannak a körülírás és a metafora között, en-

nélfogva egyaránt minősíthetők metaforikus körülírásnak, ill. körülíró metaforá-

nak. Ha azonban nyilvánvaló bennük a képszerűség (a metaforikus azonosítás 

mozzanata), jobbnak látszik a körülíró metafora kategóriájába sorolni őket. 
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3. Azokat a trópusokat, amelyek nem hasonlósági, hanem érintkezési képzettár-

sításon alapulnak, a retorika és ennek nyomán a stilisztika hagyományosan megkü-

lönbözteti a metaforától, és metonímia, illetve szinekdoché néven tartja számon. 

Mint a vásáros élet meg az őszülő erdei út példájából láthattuk (a 2.1. pont végén), 

a hasonlósági és az érintkezési asszociáció olykor együttesen, egymást erősítve 

hat. Ennek ellenére általában meg lehet állapítani, melyik mozzanat volt a megha-

tározó a szókép létrejöttében. 

Annál vitatottabb az érintkezési képzettársításon alapuló trópusok két fajtájá-

nak, a metonímiának és a szinekdochénak az elhatárolása. Néhány közkézen forgó 

retorikai és stilisztikai kézikönyv nem is tekinti őket egymástól függetlenül létező 

trópusfajtának, hanem a szinekdochét a metonímia egyik válfajaként tárgyalja (így 

jár el például a régebbi magyar egyetemi stilisztikatankönyv), vagy – épp ellenke-

zőleg – a szinekdochéból indul ki, és abból származtatja a metonímiát, sőt a meta-

forát is (ezt az RG kezdeményezte). A problémára vissza fogok térni, vázolva a 

pontos megkülönböztetésüket lehetővé tevő kritériumokat. 

Előbb azonban tekintsük át az érintkezési képzettársításnak azokat a fajtáit, 

amelyeket a kézikönyvek nagyjából egységesen a metonímia körébe szoktak so-

rolni (a köznyelvből vett, ill. saját alkotású példákat is idézőjelbe teszem): 

1. térbeli érintkezés: „S csendes a ház, ah, de nincs nyugalma: / Fölveré azt sze-

relem hatalma” – a ház a benne lakók helyett (Vörösmarty: Szép Ilonka); „Tudja 

az egész egyetem” – az intézmény az ott tanítók, tanulók, dolgozók helyett (köz-

nyelvi); 

2. időbeli érintkezés: „Nem igaz, hogy a középkor egyáltalán nem ismerte az 

ókori művészetet”; „A reneszánsz maradandót alkotott a művészetek terén” – a 

korszak neve az akkor élők helyett (választékos köznyelvi); 

3. anyagbeli érintkezés: „Hideg vasat merít magába” – a fegyver nevét, a tőr, 

esetleg a kard szót a fegyver anyagával helyettesíti (Madách: Az ember tragédiája, 

római szín); vasra ver ’megbilincsel’; nehéz vasban ’leláncolva, megbilincselve’ 

(régies köznyelvi); „Nincs egy vasam se” – a vas itt ’fémpénz’-t, illetve általában 

’pénz’-t jelent (argónyelvi, majd bizalmas köznyelvi); Krúdy egy novellájában 

következetesen csontok-nak, csontdarabok-nak nevezi a csontból (elefántcsont-

ból?) készült játékpénzeket, zsetonokat, s ezzel kísérteties, már-már haláltáncszerű 

légkört teremt: „Amadé saját szemével látta a hosszúkás, kerek, négyszögletes 

csontdarabokat, amelyek különböző színekre voltak festve” (ÖA. 157); „A gyé-

mántgyűrűs, ápolt és szőrtelenített, játékos kezek milyen gondtalanul vetik az asz-

talra e csontokat, míg lelkükön úgy fut át az izgalom, mint az ördög fagyos lehele-

te. [Új bekezdés.] Ott voltak a kék és vörös csontok, amelyek oly görcsös, kacska-

ringós utakat járnak be éjszakánkint a zöld asztalnál, mintha megölt játékosok 

csontjaiból készültek volna, és éjjelenként szomorú kísértetjárásra indulnak” (uo.); 

megjegyzendő, hogy Arany János Magányban című versében „a szörnyű csont” a 

szerencsejátékban használatos dobókockát jelenti, szintén „anyagnevet a tárgy 



121 

 

 

neve helyett” képzettársítás alapján: „De nyújtanók a percet, míg vetetlen / A 

szörnyü csont, ha rajta mindenünk”; 

4. ok-okozati, illetőleg előzmény-következmény kapcsolat (e kettőt alig lehet 

pontosan megkülönböztetni, ezért együttesen mutatom be őket): „Orcád verejtéké-

vel keresd kenyered” – ’nehéz (testi) munkával’ (bibliai eredetű szállóige); „Bog-

lyák hűvösében tíz-tizenkét szolga…” (Arany: Toldi, I. ének); „Ötszáz halál 

megyen háta után ennek” – ti. Zrínyi Miklósnak (Zrínyi: Szigeti veszedelem); a 

halál metonímia itt kétféleképp is érthető: a) ’halálosztó harcos’ (ok vagy előz-

mény helyett okozat vagy következmény); b) ’halálra szánt, a halált kereső harcos’ 

(ekkor megfordítva). 

Ezzel szemben többnyire a szinekdoché példáiként tartják számon a követke-

zőket: 

1. faj helyett nem („felülnevezés”, hiperonímia): „Ömlik a vér száján és orrán a 

vadnak” – a réti farkasnak, toportyánnak (Arany: Toldi, V. ének); „A ház ura rág-

csálni kezdi a növényeket, megsimogatja az állatot, s az emberi lénynek (…) így 

válaszol: – Semmi szívderítő” – a szövegelőzményből tudhatjuk, hogy a növény 

pontosabban retek, az állat macska, az emberi lény pedig egy Amália nevű nő, „aki 

az étel felfokozott lekozmálásától tart” (az RG példája Raymond Queneau-tól; l. 

Dubois és mások 1970/1977: 45); sajátos változata ennek a tulajdonság hordozója 

helyett magát a tulajdonságot megnevező szókép: „[a poloskás ágyakban] nyomor 

nyög avagy céda gyönyör izzad” (Babits: A világosság udvara; idézi J. Soltész 

1965: 126); „Még a legtisztábbnak látszó szívesség is fel-felböffen a második fél-

deci pálinka vagy a harmadik pohár bor után” (Veres Pétertől idézi Benkő 1962: 

77); 

2. nem helyett faj („alulnevezés”, hiponímia): „Nyelvel a kuvasz is…” (Arany: 

Toldi, I. ének; idézve: MStilV. 111; elég vitatható példa: talán arra gondolt a tan-

könyv írója, hogy voltaképpen mindegy, milyen fajta kutyának van melege, ezért 

kutya helyett kuvasz-t mondani szókép értékű); ezen az egyedinek tekinthető ese-

ten kívül csupa olyan példa sorolható ide, amelyben valamely tulajdonsággal ren-

delkező egyed áll magának a tulajdonságnak a neve helyett: „Hiába nyújtogatnák 

hegyes nyelvüket, (…) mocsár pillantásukat” (Krúdy: Ú. 70); „A báránybunda 

árnyakat / tűlevelű fák fércelik. / Szalad a puli pillanat, / fagyon koppantja körme-

it” (József Attila: Tiszazug); „Odakint zulu éjszaka” (G. Schéhadétól idézik 

Dubois és szerzőtársai 1970/1977: 46); a mocsár a ’piszkos, szennyes’, átvitt érte-

lemben ’romlott’ dolgok egyike; a báránybunda ’bolyhos, meleg’, a puli ’fürge’, a 

zulu ’fekete’; kérdés azonban, hogy mindezek nem minősíthetők-e metaforikus 

jelzőnek, implicit metaforának is (a szinekdochénak és a metaforának ez a határ-

esete igazolni látszik az RG-nek azt az elgondolását, hogy a metafora visszavezet-

hető a szinekdochéra); 

3. rész helyett egész (totum pro parte): „1989-ben magunkra vontuk Európa fi-

gyelmét” (a földrész neve a földrész országai – nem bizonyos, hogy minden egyes 
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országa! – helyett); ez az elég ritka szinekdochétípus közel áll a metonímia 1. és 2. 

fajtájához, mivel az Európa név valójában az itt élő, pontosabban ekkor itt élt em-

bereket jelenti; 

4. egész helyett rész (pars pro toto): „Nem a tenger lámpatornya, / Mely felé 

küzd száz vitorla”, azaz ’hajó’ (Arany: A vigasztaló); „Szindbád elérzékenyülve 

nézegette a szobában fel és alá mozgolódó ócska szoknyát” (Krúdy: SZ. II. 15): a 

ruhadarab az azt viselő személy, Szindbád anyja helyett áll; ez a példa is értelmez-

hető metonímiaként is (1. típus, térbeli érintkezés); mivel a szinekdochénak a pars 

pro toto a legismertebb, az irodalmi stilisztika kutatóinak figyelmét leginkább 

felkeltő válfaja (magam is többször írtam róla, vö.: Kemény 1974: 25–29; 1993: 

64–70), ezúttal lemondhatok a részletekről és a további példákról; 

5. többes szám helyett egyes szám: „Mentek-é tatárra? mentek-é törökre” 

(Arany: Toldi, I. ének); „A kenyérmezei csatában majdnem ötven évre sikerült 

visszaszorítani a törököt” (választékos, egyben kissé régies köznyelv); 

6. határozatlan számnév helyett határozott számnév: „És kiverte szépen kopor-

sószegével: / Fényes csillagoknak milljom-ezerével”, azaz ’nagyon sokkal, meg-

számlálhatatlanul sokkal’ (Arany: Toldi, V. ének); az utóbbi két típus részint jóval 

ritkább, részint egy kissé más jellegű, mint az előző négy, ezért ide sorolásukon 

lehetne vitatkozni; az ilyen jellegű kérdések tisztázása azonban elgondolásom 

szerint nem feladata ennek a fejezetnek, amely csupán a nyelvi képek hagyomá-

nyos felosztását kívánja vázlatosan bemutatni, anélkül hogy kísérletet tenne egy 

új, ellentmondásmentes rendszer felállítására. 

Mint említettem, a szinekdochét a magyar stilisztikai tan- és kézikönyvek néme-

lyike a metonímia egyik fajtájának minősíti (vö.: MStilV. 111; MStilÚ. 518; 

KMStil. 121). E pontatlan állítást, sajnos, én is átvettem első Krúdy-könyvemben 

(Kemény 1974: 25), s ez olvasható Szikszainé Nagy Irma stilisztikájában is (Szik-

szainé 1994: 126). Valójában már az RG tisztázta 1970-ben, hogy a metonímia és 

a szinekdoché teljesen önálló, egymástól lényegükben különböző szóképek. Ennek 

alapján a következőképpen határozhatjuk meg őket (vö.: RG 102–106, 117–120; 

Kemény 1993: 65): 

– a szinekdoché valamely nyelvi jelnek egy másik nyelvi jel helyett való hasz-

nálata azon az alapon, hogy az egyik jel jelentettje konceptuálisan (fogalmilag) 

vagy referenciálisan (fizikailag) része a másik jel jelentettjének, vagy ugyanilyen 

módon tartalmazza azt; 

– a metonímia ezzel szemben azon alapul, hogy mind a két jelnek a jelentettje 

ugyanannak a nagyobb, átfogó halmaznak a része (közösen bele vannak foglalva 

egy nagyobb halmazba). 

E talán bonyolultnak látszó, alapjában véve azonban igen egyszerű és meggyő-

ző különbségtételt ábrával is szemléltetjük (ahol T = tárgy, tárgyi elem; K = kép, 

képi elem): 
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Az RG szerzői egyébként úgy gondolják, hogy a szinekdoché az az alapszókép, 

amelyből mind a metafora, mind a metonímia levezethető. Ezt formális érveléssel 

bizonyítani is igyekeznek. Az elgondolás történeti és lélektani szempontból nincs 

kellően megalapozva, ezért inkább csak „érdekes gondolatjáték”-nak tekintendő, 

amely „nem visz közelebb sem a metonímia, sem a metafora megértéséhez” 

(Fónagy é. n. [1999]: 226). 

4. Az olyan nyelvi képet, melynek elemei két vagy több különböző érzékelési 

területről kerülnek ki, a jelentéstanban és a stilisztikában több mint száz éve szi-

nesztézia néven tartják számon. A görög elemekből alkotott műszó tulajdonkép-

peni értelme: együttes érzékelés, együttérzékelés. Jó magyar megfelelője lehetne 

az érzettársítás (P. Dombi 1974) vagy az érzékszint-váltás, érzékváltás (Fónagy é. 

n. [1999]), de közismertsége és egyértelműsége miatt megmaradok a szinesztézia 

elnevezésnél (ahogyan egyébként az említett szerzők is tették). 

A szinesztéziában öt (más számítás szerint: hat) érzékszervünk, a látás, hallás, 

tapintás (egyben hőérzékelés), szaglás, ízlelés közvetítette benyomások kombiná-

lódnak, kontaminálódnak egymással. Például Csáth Gézának egyik korai novellája 

a Fekete csönd címet viseli (Csáth 1905/1977: 34). Ebben a jelzős szerkezetben 

látási és hallási érzet keveredik. Egy későbbi, Ópium című írásában Csáth való-

sággal halmozza a különféle szinesztéziákat: „A világosság reggel harsogó akkor-

dokban dübörög végig az utcákon (…) bántó, recsegő ritmusos lármájával áthatol 

mindenen, és követelően hí” (Csáth 1909/1977: 170; szintén látási-hallási érzettár-

sítás); „a szempilla alig bírja a fénysugarak súlyát” (uo.; ebben látási-tapintási 

asszociáció van); „A hangok, mint finom és üde leányajkak, csókolják végig a 

testünket” (uo. 171; ez a szinesztetikus hasonlat a hallás és a tapintás képzetkörét 

kapcsolja össze). Az érzettársításokban való tobzódás bizonyára összefügg Csáth 

írásának témájával (egy ópiumszívó levele idegorvosához), tehát nem pusztán 

stilisztikai érdekű. Ennek bővebb taglalására azonban most nem térhetünk ki. 
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A szinesztézia státusa sokkal bizonytalanabb a trópusok körében, mint az eddig 

tárgyalt metaforáé, metonímiáé és szinekdochéé. Az ókori retorika ilyen néven 

nem különböztette meg, Quintilianus 13 trópusfajtája között nem szerepel. Csak a 

20. század elején tűnik fel a jelentéstani szakirodalomban (Hermann Paul, 

Darmesteter, Bréal, nálunk Simonyi és Gombocz). Ezek a munkák az éles hang 

típusú köznyelvi szinesztéziákat a metaforikus jelentésváltozás körébe utalják. 

Ennek nyomán a különféle iskolai és egyéb stilisztikák a metaforával együtt, gya-

korlatilag annak egyik válfajaként ismertetik. Így jár el a magyar stilisztika koráb-

bi egyetemi tankönyve is, amely a metaforáról szóló fejezet végén másfél oldalt 

szentel „a szinesztézia körébe tartozó metaforák”-nak (MStilV. 97–98). Ez a fel-

fogás, a szinesztéziának sajátos metaforafajtaként való tárgyalása napjainkban is 

előfordul. Fónagy Ivánnak a közelmúltban megjelent nagy fontosságú könyve A 

metafora jelentéstanából című fejezetben foglalkozik – egyébként szintén elég 

röviden – az „érzékek szintézisé”-vel, az „érzékváltó metaforák”-kal (Fónagy é. n. 

[1999]: 153–154). 

Akadnak viszont olyan stilisztikai kézikönyvek, a nyelvi képekkel foglalkozó 

szakmunkák is, amelyek a szinesztéziát önálló, a metaforától független trópusfaj-

tának tekintik. Ilyen mindenekelőtt a kolozsvári P. Dombi Erzsébetnek Öt érzék 

ezer muzsikája címmel megjelent kiváló monográfiája (P. Dombi 1974), de már a 

Szabó Zoltán szerkesztette Kis magyar stilisztika is külön fejezetet szentelt a szi-

nesztéziának (KMStil. 111–114). Zalabai Zsigmond könyvében a kérdést tárgyaló 

fejezetnek ez a címe: Metafora és szinesztézia (Zalabai 1986: 168), ami azt sugall-

ja, hogy a szerző bizonyos mértékig megkülönbözteti őket. Később is találhatunk 

erre utaló szövegrészleteket: „Akárcsak a metafora, a szinesztézia is…” (uo.); „a 

szinesztézia a tekintetben is rokon a metaforával, hogy…” (uo. 171). Nyíltan 

azonban sehol sincs kimondva, hogy a szinesztézia nem metafora (igaz, az ellen-

kezője sem). Növeli bizonytalanságunkat, hogy a könyvnek egy másik helyén a 

szinesztézia „érzetkeverő metafora” néven szerepel (Zalabai 1986: 85). 

A szinesztéziának a metafora egyik válfajaként való kezelése nem azért proble-

matikus, mert összetevői különböző érzékelési tartományokból kerülnek ki. Ettől a 

szinesztézia még lehetne metafora(fajta), ahogyan szerintem a megszemélyesítés 

vagy a tárgyiasítás az is (erről l. később), függetlenül attól, hogy olyan szemantikai 

irányultságuk van, ami a „normál” metaforának nincsen. 

A szinesztézia azonban abban is eltér a metaforától, hogy alkotóelemei között 

(legalábbis a szakirodalom egy része szerint) nem vagy nem csupán hasonlósági 

kapcsolat van. Ennek megléte pedig definíciószerű feltétele annak, hogy valamit 

metaforának minősíthessünk. 

A szinesztézia jelentéstani alapjaival Magyarországon Lovas Rózsa, majd Ull-

mann István (a későbbi Stephen Ullmann) kezdett foglalkozni, még az 1930-as 

években. A pályakezdő Ullmann két csoportra osztotta az addigi 

szinesztéziamagyarázatokat: Wundt és követői hasonlósági asszociációból eredez-



125 

 

 

tetik, mások – köztük Lovas Rózsa (1936) – a szemlélet egységéből, másképpen 

szólva: képzeteink érintkezéséből (Ullmann 1939: 177–178). 

Ullmann szerint valójában mind a két felfogás helytálló: a szinesztéziát hason-

lósági képzettársítás éppúgy létrehozhatja, mint érintkezési (uo. 177); csakhogy, 

ha jól értem, nem együttműködve, együttesen hatva, hanem egymástól függetlenül 

ugyanazt eredményezve, „mint a homonímiában” (uo.). Vagyis a szinesztézia kü-

lönböző típusú, de konvergens működésű szemantikai erők eredőjének tekinthető. 

Ennek megfelelően kétféle szinesztézia van: 

1. az érzéki benyomások hangulati hasonlóságából eredő, például Arthur 

Symons 19. századi angol dekadens költőnek ez a képe: tökéletes teste, a föld leg-

ékesszólóbb zenéje; ezek tulajdonképpen „szinesztétikus metaforák”; 

2. a szemléleti összbenyomás egységéből eredő, például fehér és fájó hidegség 

(ugyancsak Symonstól), de ilyen Ady híres fehér csönd-je is; ezek az utóbbi típusú 

szinesztéziák képzetek érintkezésén alapulnak, s a különböző érzeteknek szerves 

egészbe való összeolvadását érzékítik meg. 

Két évvel későbbi, a Magyar Psychologiai Szemlében publikált cikkében mint-

ha visszakozna Ullmann ehhez a rugalmas, mondhatni dialektikus állásponthoz 

képest, s csak azokat ismeri el „tiszta” szinesztéziáknak, melyekben az átvitel ha-

sonlóságon alapul, legyen az tárgyi vagy hangulati, esetleg pusztán szubjektív 

természetű (a példák: rikító szín a köznyelvből, fehér csevegés William Morristól, 

mályvaszínű magyar zene Oscar Wilde-tól). Azokat a képeket, amelyeknek érint-

kezési asszociáció az alapjuk, a tulajdonképpeni szinesztéziáktól elkülönítve, „lát-

szólagos képzetkomplikáció” néven tartja számon, s hangsúlyozza, hogy létrejöt-

tük „egészen más lelki tényezőn alapul, mint a szinesztétikus folyamatok” (Ull-

mann 1941: 6). Érdekes, hogy Wilde fekete csönd-je mellett – vajon ismerte-e 

Csáth Géza ezt a képet, amikor ilyen című novelláját írta? – itt is példa Adytól a 

fehér csönd (amely az előző cikkben még szinesztéziának, igaz, „másfajtának” 

minősült). 

Nem meggyőző a két kategóriának, a „tiszta” szinesztéziának és a „látszólagos 

képzetkomplikáció”-nak az elhatárolása sem, hiszen a fehér csevegés is származ-

hat képzetek érintkezéséből, egyazon szemléleti komplexumban való egyidejű 

előfordulásából, s a fekete, illetve fehér csönd is szubjektív hasonlóságérzetből (a 

csönd oly komor, fenyegető, illetve tiszta, áhítatos, mint amilyennek a fekete, il-

letve a fehér színt tekintjük). 

Ezeket az ellentmondásokat maga Ullmann is érezhette, mert későbbi írásaiban 

nyoma sincs a metonimikus jellegű (érintkezési alapú) szinesztéziák ilyetén kire-

kesztésének. Másfél évtizeddel később a Proust szinesztetikus képalkotásával fog-

lalkozó könyvfejezet elméleti bevezetésében a szinesztéziát már a két fő képtípus, 

a metafora és a metonímia határvonalán helyezi el: „Synaesthesia lies astride the 

boundary between the two types” (Ullmann 1957: 196). Ez a határhelyzet, átmene-

ti jelleg azonban úgy értendő, hogy egyes szinesztéziák metaforikusak, mások 
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viszont metonimikusak („some transpositions are metaphorical, others 

metonymic”; uo.). Proust szinesztéziáinak nagy többsége például a metaforikus 

típusba tartozik, bár Proust vonzódott a másikfajta, a metonimikus átvitelekhez is 

(uo. 197). Ilyen képzettársításból ered Az eltűnt idő nyomában I. kötetének ez a 

szinesztéziája: „la surface azurée du silence” (a csönd azúr felszíne; Proust 

1913/1961: 107). Ebben a képben két érzéki benyomás van jelen egyidejűleg: egy 

vizuális (az ég azúrkékje) és egy auditív (a vasárnap délutáni csöndesség). A szi-

nesztézia ennek a kétféle impressziónak az érintkezésén, sőt teljes egymásba olva-

dásán alapul (a kép elemzését l. Ullmann 1961: 44). Ullmann-nak a prousti meto-

nimikus képalkotásra vonatkozó felismeréseit méltányolta és tovább is fejlesztette 

Gérard Genette (1970). 

Ezek a „metaforikus”, illetve „metonimikus” szinesztéziák Ullmann felfogása 

szerint egymástól elkülöníthető csoportokat alkotnak: egy szinesztézia ennélfogva 

vagy az egyik, vagy a másik típusba tartozik. Ullmann azonban, s ez is gondolko-

dásának rugalmas voltáról tanúskodik, annak a lehetőségét sem zárta ki, hogy né-

melyik szinesztézia elemei között mind hasonlóság, mind érintkezés fennálljon, 

méghozzá egyidejűleg (vö. A szemantika alapelveinek egyik közbeszúrt megjegy-

zését: „akár hasonlóság, akár érintkezés kapcsolja egymáshoz a két érzetet, sőt 

akár egyszerre mindkettő…”, az eredetiben: „Whether the two senses are 

interlinked by similarity or contiguity, or even both at the same time”; Ullmann 

1951: 277). 

Ullmann szinesztéziafelfogásának az volt a fő pozitívuma, hogy bevitte a tudo-

mányos köztudatba azt a tényt, hogy a szinesztéziák létrejöttében a hasonlósági 

mozzanatokon kívül érintkezésiek is szerepet játszanak. Bár az utóbbi módon ke-

letkezett szinesztéziákat korábban elkülönítette a tulajdonképpeni, a „tiszta” szi-

nesztéziától (amelyet, mint láthattuk, lényegében sajátos metaforafajtának tekin-

tett), később elismerte a metaforikus és a metonimikus képzettársításnak olykori 

egyidejű, együttes meglétét is. A szinesztézia önálló szókép voltának tudomásul-

vételéig azonban nem jutott el. Még egyik jóval későbbi könyvében is a metafora 

egyik formájának, metaforafajtának nevezi a szinesztéziát: „this is an ancient and 

widespread, and quite possibly a universal, form of metaphor” (Ullmann 1964: 86; 

én emeltem ki – K. G.), s ugyanitt a mutatóban is ezt láthatjuk: „synaesthesia, see 

metaphor (synaesthetic)” (uo. 269). Túlzás tehát azt állítani, hogy Ullmann-nak 

ezek a kutatási eredményei megcáfolnák Roman Jakobson hipotézisét a nyelv 

kétpólusú (metaforikus–metonimikus) voltáról (vö. Culler 1981: 9). 

Az újabb stilisztikai kutatás egyaránt tekintettel van a szinesztéziának mindkét 

irányú, tehát egyfelől a hasonlóságon alapuló képpel (a metaforával), másfelől az 

érintkezésen alapuló képpel (a metonímiával) fennálló kapcsolatára, s ez nem kis 

mértékben Ullmann felismeréseinek köszönhető. Érdemeiből mit sem von le az a 

körülmény, hogy az újabb költőikép-kutatás egyre inkább hajlik arra a feltevésre, 

hogy mindegyik szinesztézia keletkezésekor egyaránt szerepet játszik mind a két-
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féle képzettársítás: a hasonlósági is, az érintkezési is. Épp ez a sajátossága az a 

szinesztéziának, ami miatt ezt a képtípust – elhatárolva mind a metaforától, mind a 

metonímiától – önálló szóképfajtaként kell számon tartani. Valahol fele úton a 

metafora és a metonímia meg a szinekdoché között. 

5. A magyar stilisztika vázlata című egyetemi tankönyv „a metaforából szárma-

zó szóképek”-nek minősíti és külön fejezetben tárgyalja a megszemélyesítést, az 

allegóriát és a szimbólumot (MStilV. 98–108). Úgy gondolom, némi magyarázat-

tal tartozom az olvasónak, miért mellőztem ezt a három képtípust a trópusok fajtá-

inak áttekintésekor. 

A megszemélyesítés, mint az előző pontban már utaltam rá, szerintem nem „a 

metaforából származó szókép”, hanem maga is teljes jogú és értékű metafora, 

amely csak abban különbözik a többi metaforától, hogy nem emberi tárgyat embe-

ri képpel fejez ki vagy jellemez. Ha a megszemélyesítést önálló szóképfajtaként 

tartanánk számon, elvben ugyanez a státus illetné meg ellentétét, a tárgyiasítást, 

(el)személytelenítést, továbbá az elvonttá tételt (absztrakciót) és így tovább. Va-

gyis tartalmi-szemantikai alapon szét kellene aprózni – sőt, ha igazán következete-

sek akarunk lenni, meg is kellene szüntetni – a metafora kategóriáját. Mivel erre 

nem vállalkozhatunk (nemcsak hagyománytiszteletből, hanem praktikus okokból 

sem), inkább lemondunk a megszemélyesítésről mint külön trópusfajtáról. 

Az allegória és a szimbólum viszont azért maradtak ki, mert véleményem sze-

rint nem elemi képek. Pontosabban: az elemi allegóriának vagy elemi szimbólum-

nak nevezhető trópusok – ezek egyébként kivétel nélkül toposzok, közhelyek, 

megfakult képszerűségű köznyelvi és/vagy irodalmi képek – általában minden 

nehézség nélkül besorolhatók a metafora (pl. galamb = béke), olykor a metonímia 

(pl. lánc = szolgaság) kategóriájába. Az igazi allegória (pl. Ady Endre Disznófejű 

Nagyura mint a pénz hatalmának allegóriája) és az igazi szimbólum (megint csak 

Adytól véve a példát: a jó Csönd-herceg mint a szorongás [?] szimbóluma) mindig 

több mozzanatból áll, több elemi képből épül fel. Ezért helye nem a trópusok, 

hanem a komplex, sőt a továbbszőtt képek között van. 

6. A komplex kép fogalmát – és magát az elnevezést is – tudomásom szerint 

Hankiss Elemér vezette be a szakirodalomba József Attila komplex képei című, 

ma már klasszikusnak számító remek tanulmányában, amely a régi Kritika 1966. 

októberi számában jelent meg (újra közölve: Hankiss 1985: 490–496). Hankiss 

ebben a cikkében így határozta meg a komplex képet: „többszörös metafora és 

más stilisztikai alakzatokkal kombinált metafora” (i. h. 490). Komplex képet tehát 

minimálisan vagy két egymással kombinálódó metafora, vagy egy metafora és egy 

vele összekapcsolt másfajta nyelvi kép (metonímia, szinekdoché, szinesztézia, de 

akár hasonlat is) alkothat. 

Ennek nyomán jómagam is rendszeresen használtam a komplex kép terminust a 

nyelvi képről, különösen Krúdy képalkotásáról szóló munkáimban, nagyjából a 

következő értelemben: olyan nyelvi kép, amely két vagy több különböző (értsd: 
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nem ugyanazon az azonosításon vagy összehasonlításon alapuló) elemi képnek az 

összekapcsolódása, egymásra hatása, összefonódása, végül együvé olvadása útján 

jön létre (vö.: Kemény 1974: 81; 1987: 162; 1993: 113). Például Krúdynak ezt a 

komplex képét két elemi képnek, egy hasonlatnak és egy metaforának a kombiná-

lódása hozza létre: „[az ifjú] gyengéd szavai éppen oly bőséggel rajzanak, mint a 

novemberi fellegek fehér méhecskéi” (HB. 8). A hasonlat (a szavak oly bőséggel 

rajzanak, mint a méhecskék) és a körülíró metafora (a novemberi fellegek fehér 

méhecskéi = ’hópelyhek’) egységes komplex képpé áll össze (külön érdekessége a 

példának, hogy a képi elemeket a szöveg tárgyi síkja, a Szent Márton napján a régi 

Belváros fölött szállingózó első hópelyhek látványa és hangulata sugallja). 

A komplex kép olykor fokozatosan, mondhatni lépésről lépésre épül ki. Koszto-

lányinak már több ízben említett, a bolgár kalauzzal folytatott sajátos „csevegést” 

elbeszélő novellájában egy helyütt ezt mondja a narrátor, a Kosztolányi-alteregó 

Esti Kornél: „időnként gondoskodnom kellett arról, hogy a társalgás tüzét táplál-

jam” (Elb. 673). Ezt a műveletet pár sorral lejjebb így részletezi: „A figyelmet 

mímeltem, ellenben nem azt az erőlködő figyelmet, mely már eleve gyanús, ha-

nem azt a figyelmet, mely hol lankad és szétszóródik, hol újra lobot vet és föllán-

gol.” A következő bekezdés elején további képelemekkel gazdagítja a tűz = ’be-

szélgetés’ alapmetaforát: „Később nem volt szükség arra, hogy az ötletek ilyen 

aprófájával élesszem a társalgás vidáman pattogó tüzét”. A képsorozatot hasonlat 

zárja le és teljesíti ki: „Anélkül is úgy lobogott az, mint valami máglya.” Ám az 

olvasó ekkor már nem képsorozatot, hanem egységes, szerves komplex képet ér-

zékel. 

Az idézett példa a továbbfejlesztett képeknek a felé a típusa felé mutat, amelyet 

egy korábbi munkámban – a francia métaphore filée mintájára – továbbszőtt kép-

nek neveztem el (Kemény 1993: 120–123). 

A továbbszőtt képnek a jelentéssíkok viszonya alapján két fő változatát külön-

böztettem meg: az allegorikusat (ebben a két sík megőrzi viszonylagos önállósá-

gát) és a szimbolikusat (ebben a két sík teljesen összeforr, egymásba olvad). Az 

előbbit egy Krúdy Napraforgójából vett részlettel (a szerelem vörös tornya), az 

utóbbit Az útitárs című Krúdy-kisregényt bevezető tájleírással szemléltettem. 

Mivel ez a két példa és elemzésük elolvasható az idézett helyen, és a nagyobb 

szövegdarabot átfogó allegorikus, illetve szimbolikus képszerveződés kérdése 

amúgy is kívül esik a nyelvi kép fajtáinak problematikáján, ezen a ponton le is 

zárhatjuk ezt a fejtegetést. A következő fejezetben – a hagyományos felosztásnak 

nem alternatívájaként, csupán kiegészítéseként – egy újszerűnek tekinthető felosz-

tásra irányuló kísérletet mutatok be. 

 

6.2. Kísérlet egy másfajta csoportosításra 
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A nyelvi kép egyik főeleme (mint ezt az előző fejezetekben is tárgyaltuk) az, 

ami beleillik a szöveg izotopikus folytonosságába; amit valamihez hasonlítanak, 

viszonyítanak, ill. valamivel azonosítanak; amit ki kell fejezni, meg kell világítani. 

A másik főelem az, ami nem illik bele a szemantikai alapsíkba; ami hasonló va-

lamihez vagy azonos valamivel; ami kifejez, megvilágít valamit; ami valami más-

hoz viszonyul. 

E két főelemet az elmúlt kétezer év retorikai és stilisztikai szakmunkái igen sok-

féle elnevezés alatt tartják számon. Quintilianusnál res – similitudo (Inst. or. VIII, 

3, 77; idézi Adamik 1978: 114); a 18–19. századi francia retorikusoknál és követő-

iknél sens propre – sens figuré (vö.: Ricoeur 1975: 65; Dubois 1975: 203); az an-

golszász terminológiában subject (matter) – analogue (Preminger szerk. 1965: 

365); idea – image; metaphorical vagy figurative meaning – literal meaning (uo. 

492), meaning – picture; thing meant – thing said; major term – minor term (uo. 

845); a wundtiánus Stählin metafora-lélektanában Sachgegenstand – 

Bildgegenstand (említi Zlinszky 1918/1961b: 250; vö. Kelemen 1981: 237); az 

újkritikus I. A. Richardsnál tenor – vehicle (1936/1977: 124 kk.); a neoretorika 

némelyik képviselőjénél, így Cohennél (1968: 44) és Genette-nél (1970/1977: 66) 

comparé – comparant; az RG-ben départ – arrivée (108–109; vö. Dubois 1975: 

202–203; Schofer–Rice 1977: 147, 13. j.); Philippe Dubois-nál opérande – opéré 

(i. h. 203); végül az újabb magyar stilisztikai munkákban megvilágítandó – megvi-

lágító (Török 1979: 430) és viszonyított – viszonyító (Zalabai 1986: 88). 

Ami engem illet, legjobbnak a tárgy (tárgyi elem), ill. kép (képi elem) elnevezé-

seket tartom, mivel egyaránt ráillenek mind az összehasonlításon, mind az azono-

sításon alapuló képek elemeire, míg a Cohennél és Genette-nél – de számos hazai 

kutatónál is – előforduló hasonlított – hasonló fogalompár inkább csak a 

hasonlatéira. 

Némelyik kép tartalmazza azt a közös tulajdonságot (hasonlóságot, ill. azonos-

ságot) is, amely a kép két főelemének: a tárgyi és a képi elemnek egymásra vonat-

koztatását (összehasonlítását vagy azonosítását) indokolja. Ennek a képelemnek, a 

hasonlítás, ill. azonosítás alapjának a klasszikus retorikában tertium comparationis 

volt a neve; I. A. Richardsnál ground vagy base, Cohennél a közös jegy(ek)re 

utaló predikátum, Genette-nél motívum, Dubois-nál opératif, az RG-ben 

intermédiaire, Schofer–Rice-nál intermediary (i. h. 136), Zalabainál (i. m. 118) 

köztesképzet vagy ikon néven szerepel. (Ez utóbbi, bár rövid és kifejező, mégsem 

igazán szerencsés megoldás, mert azonos a Peirce–Morris-féle jeltipológia első 

jeltípusának az elnevezésével, sőt magánál Zalabainál is az egyik képfajtának, a 

hasonlóságon alapuló képnek a nevével; vö. Zalabai 1986: 114, 178 kk., 209 kk.) 

A továbbiakban – Genette-et követve – a motívum terminust fogom erre a kép-

elemre alkalmazni. 

Végül pedig előfordulhatnak a képben olyan nyelvtani eszközök (kötőszók, uta-

lószók, megfelelő jelentésű igék, melléknevek, melléknévi igenevek) is, amelyek 
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formálisan is jelzik s ezzel mintegy nyomatékosítják az összehasonlítás vagy (jó-

val ritkábban) az azonosítás tényét: ezek Cohennél a comparatif, Genette-nél a 

modalisateur, Zalabainál az indikátor (1986: 148) nevet kapják. Mi, Genette szó-

használatát átvéve, a modalizátor elnevezést tesszük magunkévá (Cohené ugyanis 

túl szűk, csak a hasonlatra utal, Zalabaié viszont túl tág és emiatt gyakorlatilag 

semmitmondó). 

Röviden összegezve a fentieket, a nyelvi kép négy alkotóelemből áll: 

1. tárgy vagy tárgyi elem (T); 

2. kép vagy képi elem (K); 

3. motívum (Mot); 

4. modalizátor (Mod). 

Ez azonban nem egyéb elvont sémánál: a valóságban ugyanis nem mindegyik 

nyelvi kép tartalmazza mind a négy elemet. Sőt azok a képek vannak többségben, 

melyekben egy vagy több képelem csak ? fokon fordul elő, azaz nincs explicit 

nyelvi jellel képviselve. 

Elvben a képnek bármelyik alkotórésze hiányozhat, tehát a képi elem is. Hajlok 

azonban arra, hogy ennek az elemnek a meglétét nélkülözhetetlennek tartsam ah-

hoz, hogy egyáltalán képről, nyelvi képről beszélhessünk. 

A képek osztályozása ennek megfelelően három szempontból történhet: 

1. Jelölve van-e a viszonyított (kifejezendő, tárgyi, izotóp, hasonlított, azonosí-

tott) elem? Eszerint a kép vagy explicit, vagy implicit. 

2. Jelölve van-e a közös tulajdonság (a hasonlítás, ill. azonosítás alapja, a motí-

vum)? Eszerint a kép vagy motivált, vagy motiválatlan. 

3. Jelölve van-e a tárgyi és a képi elem (nem) azonossága valamilyen 

modalizátorral? Eszerint a kép vagy jelölt, vagy jelöletlen. 

A jelöltség csak tendenciaszerűen esik egybe a hasonlító, a jelöletlenség pedig 

az azonosító jelleggel, mert vannak jelöletlen hasonlatok (vö.: Török 1968: 66–70; 

uő 1971: 318; Kemény 1974: 33) és jelölt metaforák is, például az ún. kifejtett 

metaforák (vö.: J. Soltész 1959: 184; Kemény 1974: 12–13), melyeket Zalabai 

(1986: 98) „kiszólásos típus” néven tárgyal. 

A négy képelem (T, K, Mot, Mod) lehetséges kombinációi szerint – tehát asze-

rint, hogy hány és melyik összetevő van jelen a képben, ill. marad realizálatlanul – 

a nyelvi képnek nyolc válfaját különböztethetjük meg: 

1. jelölt, motivált, explicit kép; 

2. jelölt, motivált, implicit kép; 

3. jelölt, motiválatlan, implicit kép; 

4. jelöletlen, motiválatlan, implicit kép; 

5. jelölt, motiválatlan, explicit kép; 

6. jelöletlen, motivált, explicit kép; 

7. jelöletlen, motiválatlan, explicit kép; 

8. jelöletlen, motivált, implicit kép. 
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E képtípusokat – egy-egy példával is szemléltetve – táblázatban is összefogla-

lom: 

 

A három osztályozási szempontnak megfelelően a nyolc képtípus három oppo-

zíció mentén rendezhető el: 

 Explicit Implicit 

 1., 5., 6., 7. 2., 3., 4., 8. 

 Motivált Motiválatlan 

 1., 2., 6., 8. 3., 4., 5., 7. 

 Jelölt Jelöletlen 

 1., 2., 3., 5. 4., 6., 7., 8. 

A hat tulajdonság egymáshoz való viszonyáról a fenti összeállítás annyit árul el, 

hogy mindegyik kizáró ellentétben van egy másikkal, a többi néggyel viszont se 

fel nem tételezik, se ki nem zárják egymást (indifferensek egymással szemben). 

A nyelvi kép négy alkotóelemének (K, T, Mot, Mod), a három változó értékű 

képelem (+T/–T; +Mot/–Mot; +Mod/–Mod) lehetséges kombinációi alapján meg-

különböztethető nyolc képtípusnak és e képtípusok egymáshoz való viszonyának 

bemutatása kapcsán röviden tisztáznunk kell azt is, hogyan viszonylik a képfajták-

nak ez a hazai viszonylatban újszerűnek mondható felosztása a hagyományos fel-

osztáshoz (hasonlat, metafora, azon belül egyszerű és teljes, metonímia, szinek-

doché, szinesztézia, esetleg allegória és szimbólum is). 

A képtípus 

Sor-

száma 

Alkotóelemei 
Elnevezése Példái 

Mod Mot T K 

1. + + + + 
Jelölt, motivált, explicit 

kép 

„Utolért az eső, mint a bánat” 

(Krúdy: Ú. 8) 

2. + + – + 
Jelölt, motivált, implicit 

kép 

…lángoló, mint a tűz (Genette 

1970/1977: 67) 

3. + – – + 
Jelölt, motiválatlan, 

implicit kép 

…mint a tűz (uo.) 

4. – – – + 
Jelöletlen, motiválatlan, 

implicit kép 

„[az eső] könnyeket vert a részvét-

len ablakra” (Krúdy: Ú. 8) 

5. + – + + 
Jelölt, motiválatlan, 

explicit kép 

„egy falevélnyi ablak mögött 

mécses égett” (Krúdy: Ú. 7–8) 

6. – + + + 
Jelöletlen, motivált, 

explicit kép 

„Az álmok síkos gyöngyeit szo-

rítsd, ki únod a valót” (Babits) 

7. – – + + 
Jelöletlen, motiválatlan, 

explicit kép 

„Az álmok: vércseppek” (Krúdy: 

ASZN. 127) 

8 – + – + 
Jelöletlen, motivált, 

implicit kép 

„Elmúlt az arany tó az égről” 

(Tóth Á.) 
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A fentiekben adott vázlatos tipizálás nem lép fel azzal az igénnyel, hogy helyé-

be lépjen a hagyományos felosztásnak. Nem tükrözi ugyanis a tárgyi és a képi 

elem közti szemantikai viszony jellegét, vagyis azt, hogy a két főelem között ha-

sonlóság, fogalmi, ill. fizikai alá-fölérendeltség vagy együttes bennfoglaltság áll-e 

fenn. Ezért továbbra is szükség van a jól bevált és közismert metafora – metonímia 

– szinekdoché stb. megkülönböztetésre mint keresztező felosztási szempontra. 

Az új felosztás számol motivált metaforák létezésének lehetőségével is (ez kö-

vetkezik ugyanis abból, hogy a jelöletlenség nem zárja ki a motiváltságot; l. a 6. és 

a 8. típust!). 

Ezzel alighanem elveszítettünk egy hagyományos kritériumot a metafora és a 

hasonlat megkülönböztetésére. E kritérium azonban ez ideig sem állt valami biztos 

lábon, ti. féloldalas volt, hisz motiválatlan a hasonlat is lehet. S most íme kiderült: 

a metafora is lehet motivált. 

Genette két sápadt, pleonazmus ízű példájánál („Szerelmem égő tűz”; „Égő tü-

zem”, értsd ’szerelmem’) jobban meggyőzhet bennünket erről az a Babits-, illetve 

Tóth Árpád-idézet, melyet táblázatunk megfelelő rovatában helyeztünk el. A Ba-

bits-metafora két főelemét, az álmok tárgyat és a gyöngyök képet a síkos mellék-

név kapcsolja motívumként egymáshoz. Ez reprezentálja azokat a közös jegyeket 

(tűnékenység, elérhetetlenség, megfoghatatlanság stb.), melyek az álom és a 

gyöngy azonosítását lehetővé teszik. Tóth Árpád verssorában hasonló funkciót tölt 

be az arany jelző: a kifejtetlen tárgynak – a lenyugvó nap visszfényének – és az 

azt kifejező képnek a közös tulajdonságára utal. (Az arany motívumának Tóth 

Árpád költészetében játszott szerepére l. Kozocsa 1998.) 

Valójában explicit motívumnak tekinthető a teljes metafora képi eleméhez iga-

zodó állítmányok egy része is: „Megtaposott a sors fekete bikája” (Krúdy: BÚ. 

479); „felemelte a szempilláit, hogy kés-szeme kivillant” (uő: N. 383). Egyébként 

ilyen képekkel nemcsak Krúdynál találkozhatunk, hanem a publicisztikai stílusban 

is: „milyen gondolatkeselyűk tépték a magyar Prométheusz szenvedő lelkét” – 

kérdezi Szabad György egy Széchenyiről szóló újságcikkében (Magyar Nemzet, 

1985. ápr. 4. 15). Erről a jelenségről – a teljes metaforának a mondatkörnyezetbe 

való beépüléséről – a nyelvtani és a képi determináció viszonyával kapcsolatban 

írtam részletesebben (vö. Kemény 1993: 70–92). 

A nyolc képtípus nem csupán elméleti lehetőség, elvont séma, hanem a nyelvi 

és irodalmi praxisban is megjelenik. Ez az állítás azonban mindaddig nem volt 

több hipotézisnél, míg meg nem vizsgáltam egy nagyobb összefüggő korpuszt 

ebből a szempontból. Ezt tíz évvel ezelőtt, 1989-ben végeztem el, amikor sorról 

sorra végigelemeztem a 624 nyomtatott oldal (összesen több mint 150 000 szöveg-

szó) terjedelmű Körkép 88 című antológiát (Magvető Könyvkiadó, Budapest 

1988), amely 27 magyar elbeszélő egy-egy írását tartalmazza (a szerzők névsorát l. 

a függelék 1. táblázatában). A vizsgálódás eredményeit már publikáltam (Kemény 

1993: 183–232). Most csak a legfontosabb adatokat és megállapításokat foglalom 
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össze egy újszerűnek tekinthető nyelvikép-csoportosítás lehetségességének bizo-

nyítékaként. (A nyolc képtípus felvételét egyik recenzensem, Szathmári István 

érdekesnek és „járható út”-nak nevezte; vö. Szathmári 1997: 377.) 

Amikor a nyolc hipotetikus képtípust szembesítettem a korpusz konkrét adatai-

val, azt tapasztaltam, hogy a példákat minden erőltetés nélkül be lehetett sorolni a 

feltételezett típusok valamelyikébe. Ez azt bizonyítja, hogy e képfajták nem pusz-

tán elvi lehetőségek, hanem megvan a nyelvi realitásuk is, mert megvalósulnak a 

tényleges nyelvi-művészi gyakorlatban. 

A legfontosabb, amire számszerűen is kíváncsi voltam, a nyolc képtípus abszo-

lút gyakorisága volt. Az eredményt a függelékben közölt 1. táblázat mutatja. 

A táblázat legalsó sorában fel van tüntetve az illető képfajtának a százalékos 

aránya is. Ha ezeket az adatokat nagyság szerinti sorrendbe állítjuk, a következő 

rangsort kapjuk a nyolc képtípus használati arányáról: 

1. 4. számú típus 42,94% 

2. 1. számú típus 18,21% 

3. 7. számú típus 16,20% 

4. 6. számú típus  8,71% 

5. 5. számú típus  7,40% 

6. 8. számú típus  3,40% 

7. 3. számú típus  2,09% 

8. 2. számú típus  1,04% 

Mint látható, az adatok igen egyenlőtlenül oszlottak meg. A nyolcas „mezőny” 

nagyjából négy csoportra tagolódik. A 4. típus magasan kiemelkedik a többi közül 

majdnem 43%-os, az abszolút többséget is megközelítő arányával; ez a típus igen 

gyakorinak nevezhető. Tőle erősen leszakadva hozzávetőleg egyforma mértékben 

van képviselve a korpuszban az 1. és a 7. típus; ezek az átlagosan gyakori képfaj-

ták. A lista első három helyezettje együttvéve 77,35%-ot tesz ki, vagyis meghatá-

rozza a képanyag jellegét. Hozzájuk képest az 5. és a 6. típus ritkának, a 2., a 3. és 

a 8. pedig igen ritkának számít; ez utóbbiak együttesen sem érik el (6,53%) a rang-

sorban közvetlenül előttük álló 5. típus használati arányát (7,40%). 

Ezek után tekintsük át a nyelvi kép nyolc fajtáját az említett magyar szépprózai 

korpusz alapján! 

 

1. Jelölt, motivált, explicit kép 

 

Ebben a típusban mind a négy képelemnek explicit nyelvi jele van, tehát a befo-

gadónak semmit sem kell „kitalálnia”, önmagából – értelmezésként – a szöveghez 

hozzátennie. Az ilyen kép már alkatából eredően is részletező, pontos, néha szinte 

már didaktikus, sőt pedáns. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy e típus eleve 

csökkent értékű, hiszen sokszor épp ilyen képre van szüksége az írónak, ez a meg-

oldás adekvát funkcionálisan. 
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Az 1. képfajta legtipikusabb képviselője a részletesen kidolgozott motivált ha-

sonlat (mint, akár kötőszós, -ként ragos vagy egyéb változatban): 

„Idegen vezényszó csattan, mint az ostor” (Lengyel 321); „Az üvöltő csodama-

sina egy helyben lebegett a Széljárta Fák tere fölött, mint egy szitáló vércse” (Láz-

ár 262); „combjai elválnak lassan egymástól, mint két régi ismerős, akiknek most 

mégis kicsit elegük lett egymásból” (Esterházy 125); „Az ezredes megvárta, míg a 

csend szétszivárog, mint a féltett kék zubbonyon a kilöttyentett vörösbor, egyre 

hiánytalanabbul rajzolva ki a többé el nem tüntethető foltot” (Mészöly 373); 

„az eke, tudj’ isten hány éve már a fal mellett gunnyaszt, akár egy rozsdás 

csontváz a fogasoló vasrácsa mögött” (Ördögh 471); „a munkásosztály (…) elol-

dalgott behúzott farokkal, néma vicsorgással, sunyítva, akár az oldalba rúgott ku-

tya” (Kertész 169); „Mindig volt nálunk kenyér, só, akár a sarkkutatóknál és az 

államfőket fogadó bizottságoknál” (Csiki 83); 

„Ő is vetkőzni kezdett. (…) Ahány ruhadarab, annyi réteg bőr” (Thiery 591); 

„Csak térdük és a pillantásuk ért össze olyan hézagtalanul, amilyenre a lyoni 

csipkeve-rők varrásnyoma képes, ha két csillagterítőt illesztenek össze. Vagy az 

sem” (Mészöly 362); 

„a sövény bástyaként fogta körül a telket” (Szakonyi 523); „Arca kipirul, haja 

zászlóként lobog” (Kőbányai 238); „úgy éreztem, hogy ingem alatt verítékcsöpp-

ként görög hideg szeme, felfelé a gerincemen” (Csiki 83); „a Jézus Krisztust jelen-

tő »ICHTHÜS« szó égett az Égen, ennek vonalai, ágai körül úszkáltak a Halak, 

kifele, befele, iniciálékígyókként” (Szentkuthy 535). 

Azok a képek, melyeknek a mintha kötőszó a modalizátoruk, sajátosan kétarcú-

ak, mivel két főelemük összehasonlítása a feltételesség keretei között megy végbe, 

más szavakkal: a hasonlóság érzetét a feltételesség tudata ellenpontozza. 

A mintha kötőszós képek közül aránylag az ide, az 1. típusba sorolható példák a 

leginkább hasonlatszerűek, mert fő- és mellékmondatuknak egymással párhuzam-

ba állítható, egymásnak megfelelő elemei vannak, melyeket az elemző tárgyként 

és képként, illetve az összehasonlítás motívumaként azonosíthat: 

„Zakariás az eseményektől teljesen elidegenedve bámulta a néma jelenetet, 

mintha csak egy híradót nézne valami moziban” (Kertész 180); „az utca merede-

ken fölmagasodó domboldalba torkollt, mintha díszletet vágtak volna ketté” (Mé-

szöly 383); „A nő föltette a lábát a kikötő vasbakjára, valahogy úgy, mintha egy 

elejtett állat teteme feküdt volna előtte” (Thiery 580). 

A terjedelmesebb s egyúttal bonyolultabb képekben nem ilyen könnyű megálla-

pítani, mi tartozik a tárgyi síkhoz, mi a képihez, s az összehasonlított elemeket 

milyen közös mozzanat (motívum) fűzi egymáshoz. Például Krasznahorkai novel-

lájának utolsó soraiban a nyelvi kép értő befogadását az teszi nehézzé, hogy ele-

mei nem a szokásos tárgy–motívum–modalizátor–kép sorrendben követik egy-

mást, hanem így: „futott ugyan még egy darabig a szántó acélkeményre fagyott, 

mély barázdái között, de aztán mintha egy zárt falhoz ért volna, ahonnan már csu-
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pán visszafelé vezet út, maga mögött az éjszakai éggel – mintegy nekivetve a hátát 

–, beletörődő tekintettel szembefordult velünk” (261). Tehát 1. a modalizátor 

(mintha), 2. a kép (zárt fal), 3. a tárgy (az éjszakai ég), 4. a motívum (nekivetve a 

hátát). 

Némelyik ide tartozó példának nem kötőszó, utalószó, rag vagy névutó a 

modalizátora, hanem tartalmas igealak, amely nyíltan az olvasó elé tárja a képzet-

társítás és/vagy a képalkotás mozzanatát: „Erdei vonulása közben nemegyszer 

érezte úgy, hogy csobbanás nélküli zöldüveg-akváriumon halad keresztül, körbe-

szórva a nemes rothadás megülepedett törmelékeivel” (Mészöly 379); „Az Új-

Maori, mondhatnánk, kőzet. Amely megkövült s így meghamisodott alakban is 

őrzi az Ó-Maori édességét. Akarom mondani: egyetemességét. (A rejtett intenzitá-

sát és integritását.)” (Ottlik 442); „az állandó szél, szellő miatt [a német gazda] a 

szó szoros értelmében, minket permetezett: mérgezett. A diák ezért nyitott gáz-

kamrának nevezte a spárgaföldeket” (Tolnai 619). A három kifejtett metafora kö-

zül kettőnek, az elsőnek és a harmadiknak negatív („helyesbítő”) motívuma van: 

nyitott gázkamra, csobbanás nélküli zöldüveg-akvárium. A középső idézetben, az 

Ottlik-példában a képi elem (a kőzet) utáni három rövid mondat részletezi az azo-

nosítás alapját, a közös jegyeket. 

Mivel mind a négy alkotóeleme explicit módon meg van jelölve, itt kell számon 

tartanunk a tömörített hasonlatnak azt a fajtáját, melyet a következő Simonffy-

idézet példáz: „Dukai Takách Judit a harangvirág tisztaságával szólalt meg” 

(507). E hasonlatot implikáló szókapcsolatokban a képi elem birtokos szerkezetet 

alkot motívumával (a kép a birtokos, a motívum a birtok), s e módhatározói szere-

pű szintagmát -val, -vel rag fűzi a mondat állítmányához, míg az azonosítottat az 

alany nevezi meg. 

Ez a fajta kép a századforduló körüli impresszionista prózában volt igazán nép-

szerű (vö.: Herczeg 1958, 1974), de a most vizsgált korpuszban is előfordul, ha 

szórványosan is: „[A tatár hajcsár] a nyájőrző puli fürgeségével rúgtatott ide s 

oda” (Lengyel 276); „Dénes bácsi a karámba fogott őzek riadalmával nézett szer-

te” (Sütő 517); „amit lát [Páll Imre], azt akaratlanul is a holnap délelőtti hivatal-

nok megvesztegethetetlen szigorával veszi szemügyre és mérlegeli” (Grendel 133). 

Az utóbbi példában a birtokszónak is van minőségjelzője (megvesztegethetetlen 

szigor), s ez gazdagítja, árnyalja a motívumot. 

A -val, -vel ragos tömörített hasonlat mindig átalakítható szabványos alakú ha-

sonlattá. A Sütő-idézeten szemléletve: „Dénes bácsi a karámba fogott őzek ria-

dalmával nézett szerte” – *Dénes bácsi olyan riadtan nézett szerte, mint a karám-

ba fogott őz. 

A tömörített hasonlat másik itt említendő fajtájában a képi elemet valamely -ú, 

-ű képzős összetett melléknév előtagja hordozza: „Az udvaron három-négy an-

gyalfejű gyerek játszik” (Kőbányai 243). Mint e példa is mutatja, az azonosítás 

alapját ebben a képtípusban az összetételi utótag jelöli meg, a kifejezendő tárgy a 
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melléknévi jelző jelzett szava, végül a konstrukciót modalizátorként a melléknév-

képző fogja össze. 

Ez a szerkezet is transzformálható szokásosabb formájú hasonlattá: „angyalfejű 

gyerek” – *A gyereknek olyan a feje, mint az angyal(ok)é. 

Krúdynak sok ilyen típusú képe van (vö.: Herczeg 1973: 660; Kemény 1974: 

49–50), mai prózaíróink viszont – legalábbis a most átnézett korpusz tanúsága 

szerint – csak elvétve élnek vele: „nagyon örülök a tigrisszemű apósnak” (Rákosy 

498); „A legfontosabb a rend és nyugalom – ki nem ismeri ezt a két szép gordon-

kahangú szót?…” (uo. 487); „a rekkenő melegben mintha kongott volna a kápráz-

tató üvegfényű égbolt” (Ördögh 469). 

Utolsó ilyen példánkban a kép és a motívum még nem egyesült összetétellé (a 

képi elem nem összetételi előtagja, hanem csak főnévi minőségjelzője a motívu-

mot tartalmazó -ú képzős szónak): „egy medve nagyságú, szürke követ kínozott” 

(Sütő 517). 

E képfajtának van motiválatlan változata is; ez közelebb áll a metaforához, mint 

a hasonlathoz. Ezzel az 5. számú típus ismertetésekor foglalkozunk majd. (Mind a 

két típust érinti és Krúdy-példákkal szemlélteti az előző fejezet 1. pontja.) 

 

2. Jelölt, motivált, implicit kép 
 

Erről a típusról, a hasonlított nélküli hasonlatról azt hittem, nem is létezik má-

sutt, mint Gérard Genette táblázatában (Genette 1970/1977: 67), s ott is csupán 

„rendszerkényszerből”. A gyűjtés, pontosabban az összegyűlt adatok elemzése 

során azonban kiderült, hogy igenis vannak ilyen képek, bár nagyon csekély 

számban. Ez bizonyult a legritkább típusnak: mindössze 12 példát sikerült rá talál-

nom, ami a korpusz teljes képanyagának alig több mint 1%-a. 

Mindegyik ide sorolható példa hasonlat, de olyan hasonlat, amelynek tárgyi 

eleme, hasonlítottja nincs nyelvi jellel képviselve a szövegben: „Ha egy buckába 

bemegy [a vakondok], mint valami hosszú furdanccsal, végigfúrja” (Tolnai 615). 

Tolnai Ottónak ez a képe a vakondok karmai és egy kéziszerszám, a „hosszú fur-

dancs” között von párhuzamot a hasonló tevékenység alapján, de az előbbi össze-

tevő implicit marad, így tulajdonképpeni hasonlított nincs is. Ám a kép kép jellege 

– s ezen belül hasonlat volta – nem vitatható. 

Néha már magából a képet hordozó mondatból is kiviláglik, mire hasonlít, mit 

fejez ki a képi elem: „A jászsági pusztát a kiskunsági követte, éjre éj, napra nap, 

mint a komolyra forduló mesékben” (Mészöly 375). 

Többnyire azonban legalább a közvetlen szövegelőzményt, de olykor a tágabb 

kontextust is figyelembe kell venni ahhoz, hogy egy hasonlított nélküli hasonlatot 

értelmezni tudjunk. Ha például arról olvasunk egy novellában, hogy a főszereplő 

autóbuszra száll, majd ez a mondat következik: „Mint egy képeskönyv dupla olda-

lán, föltárul az alkonyi zöldaranyban derengő várdomb” (Kőbányai 230), nemigen 



137 

 

 

lehet kétségünk afelől, hogy „az alkonyi zöldaranyban derengő várdomb” az autó-

busz ablakában tárult fel, vagyis ez a hasonlítottja, a ki nem tett tárgya a „félolda-

las” hasonlatnak. 

Ugyanitt, a „szövegháttérben” keresendő (és található meg!) ennek a két impli-

cit hasonlatnak a tárgyi eleme is: „Mint mikor egy haszontalanságokban tobzódó 

vitrin ömleszti ki magából a maga választékos múltját. Akár egy egész gyűjtemé-

nyes Európa” (Mészöly 380); „Átkozottabb volt, mint a cirkusz kupolájában egy 

szál madzagon lógni” (Thiery 594). 

Az előbbinek a megértéséhez elég azt tudnunk, hogy Sutting ezredes, az elbe-

szélés hőse vándorlása során ifjúságának színterére ér, s ott feltámadnak emlékei; 

tehát a vitrin, amely „választékos múltat ömleszt ki magából”, egyrészt ez a kör-

nyezet, másrészt pedig ő maga, az ő emlékezete. Ahhoz viszont, hogy értsük, mi 

volt „átkozottabb, mint a cirkusz kupolájában egy szál madzagon lógni”, a teljes 

szövegelőzményt, az egész novellát ismernünk kell, mert itt a hasonlított nem ke-

vesebb, mint az a helyzet, amelybe az egyik főszereplő, a korosodó artista belesod-

ródott. 

Az ide sorolt példák egy része máshová is kerülhetett volna. Például Mészöly-

nek ezt a képét: „A délibáb néha mindenestül birtokba vette a látóhatárt, és a kép-

zelet is megtette a magáét a vibráló fényketrecben, csak nem lehetett a kettőt hitelt 

érdemlően elválasztani. Mint a letörölt tükrön az elszaladó jelenések, melyeknek 

nincs módjuk, hogy megpihenjenek. Akár a kóbor létezők, akik egyszer gyökeres-

tül kirángatták magukat a földből, és azóta ez a sorsuk” (375), tehát ezt a kettős 

implicit hasonlatot úgy is fel lehet fogni, hogy az első mondatban ott vannak az 

explicit hasonlítottak: a délibáb mutatta és a képzelet szülte figurák. Így ez a példa 

a népes 1. típust gyarapította volna, miközben elsikkad az a jellegzetessége, hogy 

tárgya inkább sejthető, mint látható, mert nincs eleve megadva, hanem csupán a 

kontextusból következtethető ki. Ezért a képet mégiscsak itt, a 2-es típusnál vettem 

számításba. (Az ilyen határesetek elég gyakoriak, nemcsak e két típus között, ha-

nem másutt is.) 

 

3. Jelölt, motiválatlan, implicit kép 

 

Igen ritka típus: a korpuszban mindössze 24 adattal van képviselve (ennél csak a 

2. számú bizonyult kevésbé gyakorinak). 

A típusban van valami rejtvényszerű, mert tárgyának nincs látható jele. A befo-

gadót a „rejtvényfejtésben” nem segíti motívum (pozitív vagy akár negatív motí-

vum) sem. Van viszont modalizátor, a képletességre formailag is utaló, azt nyoma-

tékosító nyelvi elem. Ez mindegyik korpuszunkbeli példában a feltételes hasonlító 

mintha kötőszó. 

E mintha kötőszós feltételes hasonlatok igen különös tagjai a nyelvi képek csa-

ládjának: érezzük ugyan, hogy valamiféle összehasonlítást fejeznek ki, de nem 
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találjuk bennük az összehasonlított, egymásnak megfeleltethető képelemeket. 

Szemléltesse ezt egy Kőbányai János novellájából vett példa: „Hátrasandít a fölé 

magasodó betontoronyra. Mintha onnan követnék, vagy céloznának rá” (227). A 

mintha kötőszós mondatnak (valójában mellékmondatnak) nincs is főmondata, 

amelyben a követnék vagy a céloznának rá képelemek párhuzamai után kutathat-

nánk. Legfeljebb annyi értelmezésbeli támpontot nyújt az előző mondat („Hátra-

sandít a fölé magasodó betontoronyra”), hogy a betontorony a szereplőben az őrto-

rony vagy a magasles képzetét kelti. Ily módon ez a sajátos „hasonlat”, noha van 

bizonyos szemléleti alapja is, inkább csak a főszereplő, az autóbuszra váró tanárnő 

szorongását fejezi ki, némiképp szabadfüggőbeszéd-szerűen is. 

A főmondat nélküli feltételes hasonlító mellékmondatok a szó szokásos értel-

mében nem is tekinthetők hasonlatnak, hanem pusztán az elbeszélő spontán kép-

zettársításainak, szubjektív feltevéseinek: „Crescence mintha tüll mögül látta volna 

a szobát” (Mészöly 371); „Rázuhantam a falra. Most már meg se próbáltam fel-

egyenesedni. A fejem mintha szétporladt volna” (Mándy 328); „Megint a bőrön-

dök között. [Bekezdés.] Mintha már vártak volna. Tanácstalanul, szinte kétségbe-

esve” (uo. 338). 

Némelyik ilyen példa hátterében könnyebben kitapintható a tárgyi sík, vagyis 

meg lehet különböztetni (és ennélfogva össze is lehet hasonlítani) egy tárgyi és 

egy képi elemet. Például Tolnai Ottó elbeszélésének következő mondatai: „A kam-

rát, a kerítést mintha kátránnyal kente volna be valaki. És mintha a havat is áthúzta 

volna kátránnyal. A csillogó havat is” (607) azt láttatják a karácsony estéjén az 

elhagyatott tanyaházban öngyilkosságra készülő gyermeklány szemével, hogy 

odakint besötétedett. Az ilyen kép közelebb áll a hasonlathoz, mint a korábban 

idézett mintha kötőszós példák. 

A hasonlított megleléséhez (és ezáltal a kép pontosabb értelmezéséhez) néha az 

adja meg a kulcsot, hogy felismerjük: az író valamely köznyelvi szóképet újított 

meg. Ördögh Szilveszter alábbi hasonlatainak hátterében például alighanem a 

jeges vagy hideg pillantás, ill. a borús, ködös, homályos, zavaros tekintet köznyel-

vi metaforái lappanganak: „Látni: tavasz van – de mintha az egész képernyőre 

kinagyított tekintetekben ősz ködlene, tél zúzmarásodna” (478). Tehát a költői 

képbe egy ilyenszerű szokványosabb hasonlat van belesűrítve: „Olyan hideg 

és/vagy homályos és/vagy szomorú a tekintetük, mintha az őszi köd meg a téli 

zúzmara tükröződnék benne.” Hasonló nyelvi eszközzel él Tandori Dezső is a 

következő példában: „a párkányon most negyven-ötven ilyen tényleges éhező 

foglal helyet, nem mohó, inkább buzgó hátak, s valóban, mintha felbuzognának a 

párkányon, negyven-ötven verébhát” (550). A buzgó – felbuzog etimologizálás 

révén nemcsak a buzgó exmetafora éled fel egy villanásnyi időre, hanem a felbu-

zognának kép mögött is kirajzolódik a tárgyi elem: az éhes verebek úgy motosz-

kálnak, mocorognak, buzgólkodnak a párkányon, mintha… 
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4. Jelöletlen, motiválatlan, implicit kép 

 

Ez az egyetlen olyan képtípus, amely csupán egy elemből: a szó szorosabb ér-

telmében vett képből, azaz képes értelemben használt nyelvi jelből áll. Nincs tehát 

feltüntetve sem az a valóságszegmentum, amelyet ez a képi elem kifejez, sem a 

köztük levő közös vonás, a képzettársítás alapja. Végül pedig nincs külön nyelvi 

jelölője az azonosítás, ill. az összehasonlítás tényének sem. 

A képalkotásnak ez a módja – motiválatlan képpel jelölni ki nem mondott (és 

sokszor ki sem mondható) tartalmakat – kétségtelenül igen ősi és egyúttal igen 

modern. Ezek az egyelemű képek nélkülözhetetlen építőkövei az összes többi kép-

típusnak és minden nagyobb képszerkezetnek. Számítani lehetett tehát arra, hogy 

ebből a típusból gyűlik majd össze a legnagyobb számú adat. Még ehhez képest is 

meglepő volt azonban a típus számbeli fölényének nagysága a másik hét képfajtá-

val szemben: a korpusz összes képének majdnem 43%-a (összesen 493 kép) volt 

ilyen. 

Az adatok nagy részét, mondhatni döntő többségét az a képfajta tette ki, melyet 

a hagyományos felosztás egyszerű vagy elliptikus metafora néven tart számon, 

ide értve ennek jelentéstani szempontból megkülönböztethető alfajait (oxymoron, 

hypallage, tárgyiasítás, megszemélyesítés stb.) is. Ehhez képest szinte elenyésző 

mértékben volt képviselve a korpuszban a másik három elliptikus szókép: a meto-

nímia, a szinekdoché és a szinesztézia. 

Az egyszerű metafora szófajilag egyaránt lehet ige, melléknév, melléknévi és 

határozói igenév, valamint – talán leggyakrabban – főnév (azért csak „talán”, mert 

ilyen statisztikát most nem készítettem): 

„már pengetem a kutya fülét megkönnyebbülésemben” (Rákosy 498); „tavasz 

van pelyhes napsugárral” (Ördögh 458); „ahogy az ablakon át a reggel tiszta fé-

nyeiben tollászkodó udvarra hunyorog, látni véli az újjáfestett szobákat” (uo. 464); 

„A fekete hátas védtelen célponttá lett a lemángorolt puszta szőke és kék ragyogá-

sában” (Mészöly 376); „Şaguna homlokon csókolta Györgyöt, s egy pillanatra ősz 

szakálla hatalmas tömegével besátorozva alkonyatba borította a fiú arcát” (Cseres 

44); 

„Fut, nesztelenül, mint a liget fáinak tetőzetén beeső napfény” (Lengyel 320); 

„Európa térképe tele van új játékszerekkel” (Mészöly 381); „Süllyed, süllyed az 

obszcén feliratokkal, átlőtt szívekkel, rozsda-fekélyekkel borított cella [= a lift]” 

(Kőbányai 227). 

A fenti példák is mutatják, hogy valójában az „egyelemű” kép sem önmagában 

kép, hanem az által a kapcsolat által, amely környezetének valamilyen más jelen-

téssíkhoz (izotópiához) tartozó szavához fűzi; tehát például az első idézetben a 

penget azért metafora, mert az elbeszélő nem egy hangszer húrját, hanem a kutya 

fülét pengeti. 
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Ha a metaforikus szintagmát alkotó két elem nem pusztán eltérő, hanem ellent-

mondó izotópiákhoz tartozik, vagyis fogalmi tartalmuk, alapjelentésük kizárja 

egymást, a szókapcsolat a klasszikus retorikai nómenklatúra szerint nem metafo-

rának, hanem oxymoronnak vagy paradoxonnak számít (vö. KMRet. 183). Végső 

soron azonban ezek is metaforák, akár állítmány és alany, akár jelző és jelzett szó 

közt feszül a jelentésbeli ellentét: „Felharsog a csönd, közel s távol hallgatnak a 

madarak” (Lengyel 321); „Ilyen hangok pókhálózták körül valaha reggel, 

hajnalonta – s utána visszhangos csönd a paprika-, kukorica-, krumplisorok között, 

amit a siketítésig szétkaristolt a kapa monoton földbe karmolása” (Ördögh 469); 

„az egész kicsit pökhendi, de olyan ijesztően igaz, mint a balzsam egy hűséges 

csapodár szívére” (Esterházy 118); „Sokáig nem nyúlt semmihez, csak a boldog 

fájdalom merengését próbálta elviselni” (Mészöly 371). 

Szintén a metafora különös esetének, alfajának tekintendő a minőségjelzők át-

helyezésében, szórendi cseréjében megnyilvánuló hypallage. A KMRet. ezt 

enallagé-nak nevezi (147), míg a hypallage elnevezést azokra a szóképekre tartja 

fenn, melyek egy meghatározott tárgynak, jelenségnek tulajdonítható cselekvést 

egy vele logikailag összeférhetetlen szomszédos tárgyhoz kapcsolnak, gyakran 

úgy, hogy az okot fölcserélik az okozattal (uo. 147–148). Mivel az általam feldol-

gozott korpuszban ez utóbbi típusra egyetlen példa sem akadt, nem láttam értelmét 

ennek a finom terminológiai megkülönböztetésnek, s a jelzők helycseréjén alapuló 

képfajtának megtartottam a hagyományos hypallage nevét. 

A szó szorosabb értelmében csak azok a szerkezetek minősíthetők 

hypallagénak, melyeknek közvetlen közelében ott van az a főnév is, amelyre a 

szándékosan eltolt jelző valójában vonatkozik (a jelzőnek a logika megkívánta 

helyére az alábbi példákban nyíl mutat rá): 

 

„koromzöld nyugalmú alkony fölött fehér kápolna a hold” (Kőbányai 230); 

 

„a nőn csak kevély tűsarkú cipő és kitartó napfürdők festéke” (uo. 240); 

 

„Odahúzódott a ló combja mellé, és a csapzottan domborodó has állapotos bol-

tozata alatt merült álomba” (Mészöly 379). 

Találhatók azonban a korpuszban olyan hypallageszerű metaforikus jelzők is, 

melyeknek tulajdonképpeni jelzett szava nincs kitéve, csak a szövegkörnyezetből 

következtethető ki: „A katonák közül alig akadt valaki, aki megelégedett volna a 

jól irányzott lövés hörgő eredményével, utánaküldte a következő golyót is” (Mé-

szöly 353–354); „Az erdő nyiladékán kilép a szarvas, a havas tájban megpillantja 

az egyetlen érte virrasztó ablakot, és elindul feléje (uo. 357). Az utóbbi idézetben 

az ablak felfogható metonímiának is, mint annak a személynek a jelölője, aki mö-

götte virraszt (térbeli érintkezés). 
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A mondatbeli jelzett szavukkal szemantikailag összeférhetetlen jelzők egy ré-

szének „igazi” jelzett szavát nem is lehet pontosan meghatározni, mert igazából 

nem valamelyik jelen lévő vagy kitalálható objektumra vonatkoznak, hanem a 

szereplő(k), ill. az elbeszélő lelkiállapotát, nézőpontját, az éppen zajló cselek-

ménnyel kapcsolatos értékítéletét fejezik ki: „az egyszerű pamutruhából, kardi-

gánból mézbarna szexbombázó csapott az ernyedt szoba kásás állagú vizébe” 

(Kőbányai 240); „Még szemrevételezi a fázós romokat (uo. 250); „délután bamba 

városnézés, este borpince vagy taverna vagy halászcsárda” (Bólya 16); „Mégis-

csak jobb lett volna beszélgetni valakivel (…) álmos szobában, hűvös vendéglő-

ben, lassú séta közben” (uo. 15); „Sötétség vett körül. Meg valami alattomos 

csend” (Mándy 331); „A lift zúgását lehetett hallani. Azt a kedélytelen, fenyegető 

zúgást” (uo. 351). Az ilyen jelzős szerkezetek csak igen tág értelemben nevezhe-

tők hypallagénak. 

A metaforának az azonosított tárgyhoz, illetve a kontextushoz való szemantikai 

viszonya alapján meg szoktak különböztetni egyéb típusokat (tárgyiasítás, meg-

személyesítés stb.) is, de ezek – mint az előző fejezet 5. pontjában már leszögeztük 

– nem önálló képfajták, hanem az egyszerű (in absentia) metafora sajátos tartalmú 

és funkciójú alcsoportjai. 

A konkretizáló metafora, más néven tárgyiasítás elvont fogalmakat, lelki jelen-

ségeket érzékít meg azáltal, hogy konkrét dolgokkal, folyamatokkal helyettesíti 

vagy kapcsolja össze őket. 

A tárgyiasításnak két fő válfaja van. Az egyiket az jellemzi, hogy az elvontabb 

cselekvés vagy lélektani jelenség közvetlenül nem jelenik meg a szövegben, ha-

nem valamely konkrét jelentésű ige, ill. főnév által fejeződik ki: 

„itt, (…) hogy csak egyetlen nappal is továbbzökkenjünk, sosem szabad meg-

mondani az igazságot, senkinek és semmiről” (Esterházy 101); „ez a kevesebb is 

éppen elégnek bizonyult ahhoz, hogy Páll Imre (…) a pályáról a kispadra kerül-

jön” (Grendel 137); „szól az írógép, roncsok kerülnek a papírra, mert már rég el 

kellett volna mennem a teljes terepet végigetetni” (Tandori 554); „most elmegyek, 

és a roncsolás újabb fokozata következik: az írás kettészelődik” (uo. 555); „És 

gyerünk azzal a könyöktérrel a lelkedben, apafej! Ami eddig nem létezett” (Ottlik 

421). 

A másik változatban a természeti vagy lelki jelenségnek, elvont fogalomnak van 

saját nyelvi jele, s ez alanyként vagy tárgyként konkrét jelentéstartalmú igéhez, 

igenévhez kapcsolódik. Ezáltal ő maga tárgyiasul, miközben a vele összekapcsolt 

konkrét, anyagszerű elem elvontabbá szublimálódik, képes értelemmel töltődik 

fel: 

„valami főbb, látszólag mellékesebb képességével épp hogy meg tudta keresni 

azt a kenyeret, amire, mondjuk, az ún. lélek föl nem kenhető” (Tandori 545); „a 

legtisztább és legfényesebb eszmék is sárból és mocsokból habzanak fel” (Grendel 

133); „Köztük [ti. a harangkondulások között] tünedezik, csillámlik a béke” (Ör-
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dögh 467); „Néhányszor széjjelrobogta így a zsíros, bácskai csöndet” (Esterházy 

99); „középütt, BITVIN, mi magunk a szüzességről elmélkednénk, dacosan a világ 

szemébe loccsintva meggyőződésünket, miszerint az, a szüzesség, önmagában nem 

volna erény” (uo. 121). 

Ördögh Szilveszter több ilyen konkretizáló elemi képből alkotta meg a falusi 

házaspár eseménytelen, mégis feszültségektől terhes életének nagy hatású komp-

lex képét, melynek hátterében talán a múltnak kútja bibliai–Thomas Mann-i topo-

sza is ott lappang: „És múlnak a percek, órák, napok, hetek, hónapok, évszakok. 

És rezzenéstelen víztükör alatt örvénylenek az évek. Alul, az iszapban, hordalék-

ban, homokban nyugszik az élet” (461). 

A megszemélyesítés éppúgy hasonlósági névátvitelen alapul, mint az egyszerű 

metafora többi válfaja. A régi szakirodalom (Vico, Jean Paul, Biese) hajlamos is 

volt rá, hogy egyenlőségjelet tegyen metafora és megszemélyesítés közé (vö. 

Vianu é. n. [1967]: 17, 36, 38). Ez nyilvánvaló túlzás, hiszen a metaforikus képek 

jó része nem megelevenítő tendenciájú. Az azonban kétségtelen, hogy a megsze-

mélyesítés nem pusztán egy a metaforafajták közül, hanem kitüntetett jelentősége 

van mind a nyelvfejlődés, mind a szépirodalmi ábrázolás szempontjából. Már 

Zlinszky Aladár rámutatott, hogy a megérzékítés és a megelevenítés a művészi 

nyelv leghatásosabb eszköze (Zlinszky 1928: 80; idézi: MStilV. 100), s a KMRet. 

is leszögezi, hogy a metaforának a megszemélyesítés a „legnyomatékosabb formá-

ja” (157). 

A megszemélyesítés e jelentőségéhez méltó arányban van képviselve korpu-

szunk anyagában is. A példákat három csoportra osztva mutatom be: az elsőben 

tárgyak, a másodikban növények, a harmadikban állatok cselekednek, viselkednek 

élőlényként (legtöbbször: emberként), illetve vannak emberi tulajdonsággal felru-

házva: 

„A gyér fényű ívlámpa kihasította szitálásban szétszerelt állványcsőkupac, 

sóderhalom, malterosláda didereg” (Kőbányai 239–40); „Letarolt, sötét üszökten-

geren botorkál át a villamos” (uo. 246); „Beteges, sorvadt fogínyét sárgán 

vigyorítja rá a pesti szállodasor” (uo.); „a kiégett padlások gerendái fekete csep-

peket izzadtak a záporok után” (Mészöly 356); „a dombok buján domborodtak” 

(uo. 353); „A romon túlról jót böffen rám búcsúzóul a láp” (Lengyel 325); „Siste-

reg a láng, zenél a kiskalapácsom alatt a megszomorodott fém, vas” (uo. 312); 

„Az üvöltő csodamasina (…) leereszkedett, ráhasalt az összelapított füvekre, 

bordatörött bokrokra, gerinctörött fákra” (Lázár 262); „jajongva hajladoztak a fák, 

örvénylettek a levelek, az erdő legszívesebben elszaladt volna” (uo.); „Hallgassa a 

jóslatos hársakat a fasorban, mikor a sárga ködből kilépnek, s a hold szétteríti a 

krinolinját” (Mészöly 370); „Kislánykoromban szerettem nézni a pincében, ahogy 

csírázik, mocorog, viaszlábain szinte elindul, felmászik a salétromos falra a krump-

li” (Tolnai 595); 
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„a párkányon most negyven-ötven ilyen tényleges éhező [= szabadon élő veréb] 

foglal helyet” (Tandori 550); „Meg az a tömérdek fehér galamb maradt velem a 

korhadt dúcban. Mindig megtapsoltak, ha az udvarba léptem” (Tolnai 601); „sza-

vaival a ház megetti fenyőrengeteg sarkában vackot bérlő özvegy nyulat célozta 

meg. Lám az is, mondta tűnődve, itt él száműzetésben, ki tudja, merre maradt el a 

társa (Sütő 512). 

A felsorolás végére egy olyan idézetet hagytam, amely emberi testrészeket per-

szonifikál, de oly módon, hogy egyszersmind tárgyiasítja is őket: „jól megfigyelte, 

hogy s mint kacag anyja dereka, melle s arcán az ezer meg ezer kis részlet, rombu-

szok, körök, külön” (Esterházy 93). E képsorozat felfogható pars pro toto típusú 

szinekdochénak is (erről később lesz szó). 

Mint jeleztem, a 4. típus adatainak nagy többsége az egyszerű metaforák közül 

került ki; nem metaforikus – tehát nem hasonlóságon, hanem érintkezésen, rész–

egész viszonyon, érzetkeveredésen stb. alapuló – kép csak elvétve akadt a kor-

puszban. 

Metonímia különösen kevés volt, s ez cáfolni látszik Jakobson ismert tételét, 

amely szerint a prózát a metonimikus pólus uralma jellemzi (l. Jakobson 

1956/1977: 134). Elképzelhető azonban, hogy a metaforikus képek túlsúlya a me-

tonimikusakkal szemben nem egyéb, mint a próza lirizálódásának egyik tünete. Ez 

esetben a metonímia szórványossága nem mond ellent a jakobsoni hipotézisnek, 

sőt alátámasztja azt. 

A sovány választékból egy olyan példát idézek, melynek három metonímiája a 

folytatásban metaforákkal egészül ki, s a különféle szóképek egységes komplex 

képpé forrnak össze. Tolnai Ottó megzavarodott elméjű spárgaszedő asszonya ezt 

mondja az általa gyengéd kézzel, szinte simogatva összegyűjtött papírhulladékról: 

„Mennyi simogatás van ebben a kamrában felhalmozva. Beépítve. A simogatás, a 

gyengédség tonnái. Simogatással épített piramis. A simogatás papírmasé piramisa” 

(617). 

Találtam viszont két példát is egy igen ritkának számító metonímiafajtára, a 

metalepszisre (vö.: MStilÚ. 482; Dupriez 1980: 284–285; Bonhomme 1987; 

KMRet. 162; Szerdahelyi 1995: 281). E szóképek az előzménynek és a következ-

ménynek, ill. az oknak és okozatának felcserélésén alapulnak: „a retikülben ott ég 

a gyalázata [= a férfi tárcájából kivett pénz]” (Kőbányai 245); „Mást nem láttam: 

az ember arcát, aki a halálom [= gyilkosom] lesz” (Lengyel 299). 

A négyféle szinekdochéból (konceptuális egyedítő, konceptuális általánosító, 

referenciális egyedítő, referenciális általánosító; bővebben l. Kemény 1993: 64–

70) csak a két utóbbira akadt a korpuszban néhány példa. 

A referenciális egyedítő szinekdoché (hagyományos nevén: pars pro toto) a 

szemléleti egészet (totum) egy abból kiragadott jellemző részlettel (pars) helyette-

síti, s ezáltal értelmezi és minősíti is: „a szövőgyári kantinban egész tyúkot kapok 

ebédre, kövér, fehér kéz nyújtja ki pléhtányéron, a bádoggal bélelt konyhaablakon 
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át” (Csiki 80); „Kővállak tartottak kőerkélyeket” (Ottlik 440); „Egy hát úszik a 

sínek felett. Egy váll. Mélyen lecsukló fej” (uo. 444); „Egy hát úszik a sínek felett. 

Egy váll” (uo. 445); „a párkányon most negyven-ötven ilyen tényleges éhező fog-

lal helyet, nem mohó, inkább buzgó hátak, s valóban, mintha felbuzognának a 

párkányon, negyven-ötven verébhát” (Tandori 550). 

Utolsó ilyen példánk Esterházynak egy ízetlennek tetsző, holott mély értelmű, 

mert valójában a férfi–nő viszony alapellentmondását feszegető erotikus élce, 

melyben a pars pro toto (rész az egész helyett) szinekdochét totum pro parte (egész 

a rész helyett) szinekdoché követi: „Szeretem a p…d, súgta Csáth Amálnak, (…) 

Tudom, majom, mért mondtad ezt most nekem, szólt Amál, és szájába vette Gézát, 

azért, hogy ne kelljen azt mondanod: engemet szeretsz” (104). 

Végül ide, a 4. típusba tartozik az impresszionista stílus kedvelt szóképe, a kü-

lönböző érzékelési területek összekapcsolásán alapuló szinesztézia is. Mai próza-

íróink körében nem oly népszerű, mint Kaffka és Tóth Árpád idejében volt, de így 

is jóval több példát idézhetünk rá, mint a metonímiára vagy a szinekdochéra: „Ha 

sűrű [a festék], dalolnak az ecsetnyomok” (Rákosy 483); „A konyhában zenét 

szitál a rádió” (Ördögh 478); „Ilyen hangok pókhálózták körül valaha reggel, 

hajnalonta” (uo. 469); „Megszólalt a madarak zöld ricsaja a kerítésen túl” (Len-

gyel 304); „A kora reggeli nap nedves csillogása” (Mándy 330); „gyöngyvirágok 

dalolnak nékünk ifjú illatokat” (Esterházy 95); „Magda ezúttal is keresztrejtvényt 

fejtett, papírzizegés karcolta a csöndet” (K. Grandpierre 214–215); „Az elapadt 

könnyek nyomában – még mindig ugyanabból az anyagból – édes, kék dallam 

szivárog” (Kőbányai 251). 

Mészöly Miklós azzal ad különös nyomatékot egyik szinesztetikus komplex ké-

pének, hogy 25 lappal később variáltan megismétli: „[A lovak] Időnként nyihogva 

kapták föl rézsút a fejüket, s a két duzzadó nyakívre ilyenkor még síkosabban 

tapadt rá a fény, és átnedvesedett” (357); „A lova mellette úszott, nyerítve rúgta-

tott ki az iszapos partra, duzzadó nyakívéről síkosan csúszott le az átnedvesedett 

fény” (382). 

Kőbányai főleg a zenehallgatás közben keletkező benyomások érzékeltetésére 

folyamodik szinesztéziákhoz: „A rádióban dzsessz szól. Ezüstszaxofon sír, 

nyüszög óbarna bőgőbrummogás bundabéléséből” (241). E többszörös szineszté-

ziában látási, hallási és tapintási érzetek kombinálódnak; ehhez járul a nagybőgő 

hangját kifejező alliteráció, a b hang ötszöri ismétlődése (Gáldi László [1970] 

stilisztikai konvergenciá-nak nevezte az egyidejűleg alkalmazott különféle stílus-

eszközök közötti, egymás hatását fölerősítő kölcsönhatást). Kőbányainak egy má-

sik ilyen képe, amely Vivaldi muzsikáját próbálja szavakra fordítani, a vége felé 

majdnem képzavarba téved: „A gordonkák hangja bekeríti, bebalzsamozza a szí-

vét, a ráhullámzó hegedűk pedig minden teketória nélkül, puha, de biztos kézzel 

alaposan megszorítják” (242; a hegedűk szó itt ’hegedűhangok’-at jelent, de ezt a 

köznyelvi metonímiát folyamatos olvasáskor nem vesszük észre). 
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Végül Krasznahorkai hallási × tapintási és látási × hallási érzetkomplikációk 

halmozásával idézi fel az üldözés félelmetes, nyomasztó környezetét: „Semmiféle 

üvöltéssel nem vághattunk volna rést ebbe a lassan ránk boruló, irdatlan némaság-

ba, így hát egyetlen szó nélkül a metsző fagy csillámló cirpelése fölött romboló 

vonulásunk súrló zajában haladtunk” (253). Ebben a kontextusban még a metsző 

fagy exszinesztézia is visszanyer valamit képszerűségéből. 

 

5. Jelölt, motiválatlan, explicit kép 
 

A közepesen ritka típusok egyike (85 adata az összes képnek 7,40%-a). Meg 

van benne nevezve a kifejezendő tárgy (vagyis az ide tartozó képek explicitek). A 

két főelem egymásra vonatkoztatását külön modalizátor is jelzi. Némi rejtvénysze-

rűséget az kölcsönöz ennek a képfajtának, hogy az azonosítás, ill. összehasonlítás 

indoklása, magyarázata – a motívum – homályban marad. Így az ilyen típusú kép 

appercipiálása valamivel nagyobb feladatot ró a művészi szöveg befogadójára, 

mint a hasonló szerkezetű, de nyílt motívumú 1-esé. 

A képtípus két uralkodó válfaja (egymás között nagyjából fele-fele arányban): a 

motiválatlan hasonlat és a mintha kötőszós feltételes hasonlatok egyik fajtája. 

A motiválatlan hasonlatnak a mint kötőszó a szokásos kapcsoló eleme, de elő-

fordul egyéb (-ként ragos vagy igével kifejtett) megoldás is: 

„A bátyja arca, mint a krétapapír” (Lengyel 311); „a nyugágyban egy kövérkés, 

parafa sisakos egyén hevert, az arca mint a kelt tészta” (Lázár 263); „Amióta így, 

megállás nélkül beszélek, nem érzem a fejemet. Olyan, mint a biliárdgolyó” (Tol-

nai 617); „Lettek kereskedők, hitvitázók, polgármesterek (…) Debrecenben, (…) 

építőköveiként csakúgy a kossuthi, mint a széchenyi gondolatnak” (Simonffy 

502); „[Crescence] Az idős Botticelli egyik tollrajzára emlékeztetett” (Mészöly 

356). 

A mintha kötőszós feltételes hasonlatnak ebbe a képtípusba tartozó példáit az 

különbözteti meg a 3., ill. az 1. típusbeliektől, hogy hasonlítottjuk (tárgyi elemük) 

is meg van nevezve (a 3-asban ez, mint láthattuk, rejtve marad), nincs viszont 

bennük feltüntetve a hasonlítás alapja, a motívum, mint az 1. típusban. 

Ezek a képek két olyan cselekvést állítanak párhuzamba, melyek inkább ok–

okozati, mintsem hasonlósági viszonyban vannak egymással (az okot a mintha 

kötőszós mellékmondat tartalmazza). Két alcsoportjuk határolható el aszerint, 

hogy a két cselekvésnek azonos-e az alanya, vagy különböző: 

1. azonos alanyúak: „[A korcsolyázó lányok] Karjukat széttárták, mintha el 

akarnának szállni” (Mándy 340); „Megfogtam egy barna zakó vállát, mintha rá 

akarnék borulni” (uo. 347); „olyannyira nem ismerte az embereket, mintha egész 

ifjúkorát kolostorban töltötte volna” (Grendel 133); „Lefelé megy a nap. Fénye 

oldalról siklik be, mintha gellert kapott volna a légkör felső héján” (Lengyel 309); 
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„A morzsalékos párkányról behajló ecetfa zöldbársony gavallérként nyújtotta felé-

je az ágát, mintha szólna hozzá” (Mészöly 363); 

2. különböző alanyúak: „Megint elsimított a szeme előtt a tenyerével, mintha 

piaci légy röpdösne ott” (Lengyel 299); „az élet elhagyta, mintha halotti lepel fedte 

volna az arcát” (K. Grandpierre 203); „egyszerre megnyílt előttük a fal, mintha a 

nő egy titokzatos kőtömböt mozdított volna el” (Thiery 589); „[A rántott borjúláb] 

távolról tán biztosnak tetszik, (…) s csak közelről, testközelből, bontván a könnyű 

rántott hájazatot, tudjuk meg, mi vár ránk, izmoknak, inaknak rémült és érzéki 

remegése, akárha egy belső detonáció után volnánk, s jövünk rá hirtelen, hol is 

élünk” (Esterházy 105–106). A legutóbbi példában az író mesterien vonja, mossa 

egybe a két összekapcsolt valóságszférát: az ételt és azt, aki eszi; így válik a borjú-

láb meglepő, kocsonyás remegése egy lelkiállapotnak, sőt egy egyéni és társadal-

mi élethelyzetnek a kivetülésévé. 

Az 1. pont végén már utaltam rá, hogy az -ú, -ű képzős melléknévi jelzős szer-

kezetbe tömörített képek egy része nem oda, az angyalfejű gyerek típusba tartozik, 

hanem ide, az 5-ösbe. Amazoknak van motívumuk, ezeknek nincs; ott az összetett 

jelző előtagja és a jelzett szó van kép–tárgy viszonyban, itt a két összetételi tag. A 

motívum hiánya és az egy szóba tömörülés miatt ezek a képek inkább metafora-, 

mint hasonlatszerűek: „Zakariás már előre élvezte a szerepet, a sziklaarcú, komor 

léptű munkás szerepét, amit majd este eljátszhat” (Kertész 168); „A bíró udvarát 

fölverte egy piros szemölcs-virágú gyomnövény” (Mészöly 356); „A gyengéd kéz 

valójában csak gyenge. (…) Önző, üvegcsontozatú madárkarom” (Tolnai 611); 

„azzal a vadkansörte bajszúval [= Sztálinnal] megjárták egy kicsit” (uo. 605). 

A fenti példákban rendre az előtag tartalmazza a képet, az utótag a tárgyat. Így 

volt ez a régebben gyűjtött Krúdy-anyagban is (vö. Kemény 1974: 50); ez tehát 

állandó „szereposztásnak” látszik. 

A sziklaarcú munkás típusú szerkezetek eltérő voltát az is bizonyítja, hogy más-

féle mint kötőszós hasonlattá transzformálhatók, mint az 1. csoportbeli -ú, -ű kép-

zős példák: sziklaarcú munkás – *a munkásnak olyan az arca, mint a szikla. 

A kép teljességéhez hozzátartozik, hogy akadtak a korpuszban olyan, leginkább 

ide sorolható adatok is, melyekben a modalizátor szerepét más nyelvtani eszköz: -

i, -s, -nyi vagy -szerű képző töltötte be. Az -i és -s képzős példák metafora jellegű-

ek (mert inkább azonosítanak, mint hasonlítanak), a -nyi és -szerű modalizátorúak 

viszont a hasonlatokra emlékeztetnek: 

„egy frász a lóversenybe, átkattogok a közművelődési vágányra” (Rákosy 488); 

„Szárnyas lángokban áll a könyvespolc” (Kőbányai 250); „Duruzsolva hallatszik 

ki az öltözőbe, ahogyan szívdobogásos lüktetéssel működnek-dolgoznak a gépek” 

(Ördögh 459); 

„Homlokukra megragadó bájjal ültek ki a gyöngyszemnyi verejtékcseppecskék” 

(Mészöly 365); „azt képzelte a faluról, hogy valami hatalmas, förgetegszerű óriási 

ördögök élnek ott” (Osztojkán 397–8); „A tribün hosszú évek óta »tatarozás alatt 
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áll«; és az eredmény: (…) rákszerű áttételekkel terjedő káosz és kosz” (Rákosy 

486); „idemásolom még a tömbszerű elintézés jegyében, amire közben bukkan-

tam” (Tandori 575); „Szerettem kinyomkodni, mint a mitesszereket, a gennyszerű, 

keserű mézet” (Tolnai 602). 

Az adatok kis száma miatt azonban e különbséget nem szabad általános érvé-

nyűnek tekinteni. 

 

6. Jelöletlen, motivált, explicit kép 
 

Az ebbe a típusba tartozó képeket az a közös tulajdonságuk sorolja együvé, 

hogy a három vagylagos jelenlétű képelem közül csak a modalizátor hiányzik be-

lőlük. A képen kívül van tehát nyelvi jele a vele azonosított tárgynak és az őket 

összekapcsoló, ill. megkülönböztető motívumnak is, nem tartalmaz viszont a kép 

semmiféle olyan nyelvtani eszközt, amely explicit módon jelölné a két főelem 

egymásra vonatkoztatását, társítását. 

E ritka képfajtát a korábbi stíluskutatók nemigen vették tekintetbe, mert – 

modalizátora nem lévén – nem lehetett a hasonlatok közé sorolni (bár Török Gá-

bor már 1968-ban utalt a jelöletlen hasonlat lehetőségére), másrészt viszont az a 

tény, hogy fel van bennük tüntetve az azonosítás alapja, a hagyományos felfogás 

szerint kizárta őket a metaforák közül is. 

Azonban ilyen képek vannak, ha nem is tömegesen (a feldolgozott korpuszban 

kereken 100 adat, az összes kép 8,71%-a). 

A képtípusnak szerkezetileg két fő válfaját lehet megkülönböztetni (persze ez 

nem csupán alaki különbség, hanem eltérő tartalmi-szemantikai struktúrák és vi-

szonyok rejlenek mögötte). 

Az egyik változatban a tárgyi és a képi sík (illetve elem) lazán egymás mellé 

van helyezve, mintegy párhuzamba van állítva; egyaránt tekinthetők jelöletlen 

hasonlatnak is, fellazított értelmezői metaforának is. A hasonlóság (azaz: szubjek-

tív, részleges azonosság) érzetét a motívum teremti meg, ráirányítva a befogadó 

figyelmét a két képsík érintkezési pontjaira, a közös jegyekre (ezeket az idézetek-

ben ritkítással emelem ki): 

„Hely volna – mondta –, csak az idő futott ki alólam. Elnyargalt a piros csikó” 

(Sütő 518); „A mi rokonszenvünk, Crescence, kölcsönös szomorúság. A magház-

ban ugyanúgy fekszik a két mag” (Mészöly 359); „Hirtelen fellobbantak az arcok. 

Idegesen lobogó gyertyalángok. Összehajoltak, körbefontak, hunyorogtak, vigyo-

rogtak” (Mándy 339); „A szőnyegek összecsavarva a szekrény tetején. Hatalmukat 

vesztett politikai nagyságok. Bukott államférfiak” (uo. 349). 

Némelyik példában részletesen ki van fejtve, tovább van szőve a jelöletlen ha-

sonlat képi oldala: a kép önállósul, gazdagodik részletekben, ezáltal erősödik a 

konkrétsága, de nem szakad el teljesen a hasonlítottól, mert érezhető marad benne 

a másodlagos, képes értelem is: „a pasi csak beszél. Nyitva felejtett csapból lan-
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gyos víz; ömlik az élete. Kifolyik a mosdóból, elönti az egész lakást, át kell mene-

külni a belsőbb szobákba, felhúzódni a díványra, a szekrény tetejére” (Kőbányai 

236). 

A másik változatban a motívum valamely szintaktikailag is feszesebb szövésű, 

zártabb képszerkezetbe tagolódik bele, általában minőségjelzőként. Az a rendelte-

tése, hogy összekapcsolja a tárgyi és a képi elemet, kiemelve a köztük levő, ill. 

beléjük érezhető azonos mozzanatot: 

„A századforduló nagy felfedező kedve felszínre hozza verseit, e felfénylő 

éveknek tünékeny buborékait” (Simonffy 508); „alig van család, ahonnét ne falt 

volna ki egy darabot a háború éhes Molochja” (Esterházy 126); „koromzöld nyu-

galmú alkony fölött fehér kápolna a hold” (Kőbányai 230); „[Malamud] teljesen 

nyitott, befogadó, kíváncsi, kérdező, nem kinyilatkoztató, szüntelen, itteni vendé-

geskedése alkalmával is lassanként föltöltődő szivacs” (Karinthy 149). 

Utolsó ilyen példánkban egy – a később tárgyalandó 7-es típusba tartozó – mo-

tiválatlan metaforára ugyanannak a képnek a motivált változata következik rá, 

talán erősítésül vagy a képzettársítás indoklásaként: „Izzott a határ. Parázslott a hó. 

Egy nagy kristály volt a világ. Egy nagy tiszta kristály” (Tolnai 604). 

Mint erről az előző fejezet 2.3. pontjában már esett szó, ismerünk olyan motí-

vumot is, amely nem közös jegyet emel ki, hanem a tárgynak egy olyan vonását 

tulajdonítja a képnek, amellyel az valójában nem rendelkezik. Az ilyen típusú, 

„negatív”-nak is nevezhető motívum csökkenti a tárgy és kép közötti szemantikai 

fesztávolságot, s ezzel megkönnyíti a kép be- és elfogadását. 

Leggyakrabban értelmezői metaforákban találkozhatunk ilyen motívumokkal 

(ez a nyelvtani forma érzékelteti legjobban a szabad asszociáció villanásait, ahogy 

valamely tárgyhoz hirtelen egy tőle távol eső képet fűz hozzá): 

„az új kiskúriát csak a napi gondok környékezik, szellemi fátyoltáncok, kiscelli 

bálok, irodalmi ünnepségek nem pezsdítik már levegőjét” (Simonffy 508); „A 

sárga mellény, az útravalónak szánt csillag, a zsák tetején világított” (Mészöly 

371); „Hegytetőről leeresztett fák rohantak, (…) elszáradt mohától fekete szikla-

házak, emberi fecskefészkek” (uo. 375); „Meg a kocsi, (…) a halál kétütemű ügy-

nöke” (Bólya 16); „Hajnalodott, és a kerteken túl, messzi a nyírségi szántóföldek 

fölött kicsi, piros fény nyílt, még inkább rózsaszín szirom, égi csikló” (Esterházy 

112–113). Az utolsó példában a negatív motívumon (égi csikló) kívül van „ren-

des”, azaz pozitív motívum is (rózsaszín szirom). 

Akad azonban példa arra is, hogy feszesebb szerkezetű képbe, például birtokos 

jelzős teljes metaforába ékelődik be a „helyesbítő”, a képzettársítást megmagyará-

zó s ezzel merészségét enyhítő negatív motívum: „[Az autóbusz alázuhan] a (…) 

Belváros soktornyú dzsungelébe” (Kőbányai 230); „a diszkók gépszíve is nemsoká-

ra földobog” (Nádas 394); „Mennyi simogatás van ebben a kamrában felhalmozva. 

(…) A simogatás papírmasé piramisa” (Tolnai 617). Ez utóbbit érdemes kihagyás 

nélkül is idézni – annak ellenére, hogy egyszer már szerepelt, a metonímia példá-
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jaként, a 4. pontban –, hogy megfigyelhessük, miképpen épít hidat, több lépésben, 

a kifejezendő (simogatás) és a kép (piramis) közé: „Mennyi simogatás van ebben 

a kamrában felhalmozva. Beépítve. A simogatás, a gyengédség tonnái. Simogatás-

sal épített piramis. A simogatás papírmasé piramisa.” 

 

7. Jelöletlen, motiválatlan, explicit kép 
 

A közepesen gyakori képfajták egyike, összességében a harmadik leggyakoribb 

típus: 16,20%-kal részesedik a korpusz teljes képanyagából. 

A képtípus két szerkezeti elemből tevődik össze: a tárgy és a kép nyelvi jeléből, 

melyek vagy szintagmát alkotnak, vagy csak lazábban kapcsolódnak egymáshoz. 

Az azonosításnak, összehasonlításnak nincs külön nyelvtani vagy szemantikai 

jelölője (a 7. típus nem tartalmaz modalizátort), s nincs kifejtve a két képelem 

társításának háttere, indoka (a motívum) sem. Azáltal, hogy ez a befogadó fantázi-

ájára van bízva, ez a képtípus fokozhatja a művészi próza költőiségét (azért csak ”-

hatja”, mert a típus önmagában pusztán lehetőséget nyújt, a kép esztétikai haté-

konyságát döntően az határozza meg, mivel és hogyan tölti ki az író az adott szer-

kezeti sémát). Mindenesetre az a tény, hogy ez a típus – Krúdy és az impresszio-

nista költői próza kedvelt képtípusa! – ilyen jelentős arányban van képviselve egy 

újabb kori szépprózai korpuszban, arra vall, hogy a magyar próza lirizálódását, líra 

és epika közeledését ezen az úton: egzakt stílusstatisztikai mutatókkal is igazolni 

lehet. 

Az ide tartozó képeket a hagyományos felosztás teljes metafora néven tartja 

számon. A teljes metaforának – ahogyan ezt az előző fejezet 2.2. pontjában részle-

tesen is kifejtettem – nyelvtanilag négy fő megjelenési módja van: a birtokos jel-

zős, az értelmezői és az alany–állítmányi szószerkezet, valamint az összetett szó, 

amely – Saussure nyomán – szintén tekinthető szintagmának. 

A feldolgozott korpuszban mind a négy fajta teljes metaforára találhatók adatok, 

természetesen nem egyenletes megoszlásban, de számszerű arányaikat itt nem 

szükséges részletezni. Ehelyett az alábbiakban válogatott példák tükrében igyek-

szem bemutatni, hogyan használják (és mire használják) a szerzők ezt a képtípust. 

A birtokos szerkezetű teljes metaforában a tárgyi elemet mindig a birtokos jel-

ző, a képit mindig a birtokszó nevezi meg: „Ne higgye, hogy nem volt meg ben-

nem is a kötelesség jégrianása” (Mészöly 359). Előfordul, hogy több tárgynak van 

egy közös képe: „Nem gyakorolni akarok. Én egy életre ajánlom fel arcunk és 

testünk gyakorlóterét” (Cseres 52). Szentkuthy Miklósnál különösen sűrűn tenyé-

szik ez a fajta teljes metafora: „Kérdéseim és kételyeim mocsarában (…) találkoz-

tam Lukiánosszal” (540); „Nihilista téboly-kéjenc lettem, ópium-gyönyör és vak 

desperáció vegyesházasságában” (542). Ha a birtokos szerkezetű alapszóképhez 

más elemi képek is csatlakoznak, az így kialakuló komplex kép már-már barokkos 

zsúfoltságával hat: „nem leszünk többé kérdések és ignoramusok tövisbokrai kö-
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zött vak csipkerózsikák, hanem a mennyei mindentudás liliomlelkes cognitio-, 

megismerés- és tudás-vendégei!” (543). 

A birtokos jelzős metaforát magában foglaló mondat állítmánya tartalmilag-

szemantikailag általában alkalmazkodik a képi elemhez, a metaforikus birtokszó-

hoz. Az ilyen állítmányok nem tükröznek önálló képzettársítást, hanem a teljes 

metaforának a tartozékai (a példákban a metafora kurziválva, a hozzá igazodó 

állítmány ritkítva van): „[Rimapénteki Rimai Péntekh] Bab Bercibe eresztette 

tekintete fullánkját” (Lázár 267); „[A kérészek] feltálalták magukat a folyó aszta-

lára” (Lengyel 273); „Egy kérdés erejéig mégis áttörte félénksége burkát” 

(Grendel 132); „A balettcipős öreg hölgy, akár az ezredes, sosem hitte volna el, 

hogy a remény körvonalai megkophatnak” (Mészöly 367); „Indulása előtt az ezre-

des búcsúkötelességének is érezte, hogy a remény körvonalait ezen a csatatéren is 

kipuhatolja” (uo. 365). 

Ha az állítmány nincs összhangban a metafora képi elemével, az egész monda-

tot a képzavar veszélye fenyegeti: „[Dukai Takách Judit] megfényesítette az öreg 

költőóriás (…) szomorkás őszi éveit a méltó szerelem aszújával” (Simonffy 508). 

Egy másik mondatában viszont tökéletesen alkalmazza Simonffy a birtokos jelzős 

teljes metaforát egy elvont szellemi tartalomnak, ill. folyamatnak a konkretizálásá-

ra: „A felvilágosodás szellemét Luther követői hozták (…), mígnem a Habsburg-

katolicizmus rendet nem vágott a magyar nemzeti öntudatra ébredés reformáció-

val érlelt sarjújában” (502). A nyelvi megoldás hibátlansága annak köszönhető, 

hogy a rendet vág állítmányi szintagma természetesen, szervesen kapcsolódik a 

sarjú (azaz: ’levágott, lekaszált növény tövéből ugyanazon évben újra nőtt hajtás’; 

ÉKsz.) képéhez. Ez utóbbinak a jelzője, az érlelt is önálló elemi kép (4-es típusú 

metafora), ezért az idézett szövegrészlet egyetlen nagy komplex képnek minősít-

hető. 

A birtokos jelzős teljes metafora képi eleméhez a mondatnak nemcsak az állít-

mánya, hanem egyéb mondatrésze is hozzáigazodhat, fokozva ezzel a szervesség 

érzetét: „látta a komiszság és a káröröm szikráit kipattanni a tüdőbajos fiú tekinte-

téből” (Grendel 136); „A lovasok a földút színpadán zajló jelenetet vették körbe” 

(Lengyel 296); „Farkasszemet néztek, s így, igéző szeme fonalán tartva a tétová-

zót, a leány elhanyatlott a gyepen” (Cseres 38); „a Mérleg nyelve cinikusan ide-

oda táncolt, (…) mintha a világ-értelmetlenség ringyójának pofájáról nyalogatná 

le a festéket” (Szentkuthy 534); „[Burgenlandban] még régi az osztrák kedvesség, 

s nincs – mint Bécsben – a napi világpolitika fából vaskarikájával körbedongáz-

va” (Simonffy 502; e példában a körbedongázva határozói igenév egyúttal meg is 

újítja a fából vaskarika köznyelvi szólást). 

A szó szorosabb értelmében vett értelmezői metafora két alkotórésze, a tárgyat 

és a képet jelölő nyelvi elem aránylag feszes szintaktikai függésben van egymás-

tól, ugyanis szószerkezetet – a hagyományos felfogás szerint alárendelőt, más, 

újabb vélemények szerint mellérendelőt – alkot. 
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E szintagmában a két képelemnek nincs megkötve a sorrendje. Az egyik lehető-

ség az, hogy a kép áll elöl értelmezett szóként, s ezt követi a „megfejtés”, a tárgyat 

feltáró értelmező: „A ló lábai előtt meghódított ország, a keszthelyi dombok ölelé-

sében a befagyott Balaton…” (Kőbányai 238). A másik változatban a tárgyi elem 

az értelmezett szó, amelynek metaforikus azonosító értelmezője van: „[Az egér] 

testében (…) megfeszültek a hajszálnyi inak, a hajszálnyi rugók” (Tolnai 608). 

Esterházy novellájának egyik fejezete (Csáth, az értelmező) csupa ilyen, tárgy–

kép sorrendű értelmezői metaforából áll: 

„Csáth a lusta. Csáth, a luxus. Csáth, a derengés. Csáth, a csönd. Csáth, a csö-

mör és Csáth, a vágy. Csáth, a kísértet. Csáth, a lidérc. Csáth, a manöken. Csáth, a 

bábu. Csáth, a viaszfigura. Csáth, a terrorista. Csáth, a kamasz. Csáth, a peep-

show. Csáth, a mítosz. Csáth, a nagy Málnás [vö. Alain-Fournier: Le grand 

Meaulnes!]. Csáth, a tivornya. Csáth, a halál szekszepílje. Csáth, a metafora. 

Csáth, a csalás. Csáth, a felületkínzás. Csáth, a sorskoholmány. Csáth, a húsfest-

mény. Csáth, a kényszerleszállás. Csáth, a frankenstein. Csáth, az 

öndivatbemutató. Csáth, az ezüstfólia. Csáth, a búcsú. Csáth, a hajnal. Csáth, a 

véres gyöngyvirág. Csáth, a sárcsillag. Csáth, a dandy. Csáth, az élet hercege. 

Csáth, az esti. Csáth, a relikvia. Csáth, a halott… Fut Bécs felé Jelasics, a gyáva” 

(116). 

A fenti értelmezősorozat figyelmesebb átnézése nyomán a „csupa ilyen” kifeje-

zés kétszeresen is helyesbítésre szorul: 

1. a Csáth név első és utolsó értelmezője – bizonyára nem véletlenül – nem me-

taforikus (Cs., a lusta; Cs., a halott); 

2. a monotonul sorjázó 35 értelmező között megbújik négy olyan is, amely elté-

rő szerkezetű, mert motívumot – mégpedig negatív, azaz „helyreigazító”, „ponto-

sító” motívumot – is tartalmaz: „Csáth, az élet hercege”; „Csáth, a halál 

szekszepílje”; „Csáth, a sárcsillag”; „Csáth, a véres gyöngyvirág”. E bővítmények 

(élet, halál, sár-, véres) és alaptagjuk (a kép) között logikai-szemantikai ellentét 

feszül: a negatív motívum a tárgynak a szférájába kényszeríti vissza az abból már-

már kiszakadni látszó képi elemet. Ezért e példák valójában nem is ide, hanem az 

előző, a 6-os típusba tartoznak. 

Az értelmezői metafora oldottabb változatában a két képelem között nincs köz-

vetlen szintagmatikus kapcsolat: egész tagmondatok ékelődnek közéjük, sőt az is 

előfordul, hogy a tárgyi és a képi elem külön mondatba kerül. 

Itt is adva van az a két lehetőség, hogy a kép meg is előzheti, de követheti is 

tárgyát. Az alábbi két idézetben a képi elemet, a metaforikus jelölőt pillantjuk meg 

előbb, ezután közbevetés következik, majd lazán hozzátoldva az értelmezés, a 

képpel kifejezett, jellemzett tárgy: „ezek roncsok, amiket létre lehet hozni, az írá-

sok” (Tandori 551); „a nő már egy felnőtt férfi arcán látta (…) a visszatérő örök 

vendéget, kit fáradt beletörődéssel köszöntött: a csömört” (Esterházy 102). 
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Az ellenkező sorrendű példákban az író először „nevén nevezi” a szöveg tárgyi 

síkjához tartozó elem(ek)et, később pedig valamely értelmezőszerű képet társít 

hozzá(juk): „[Csáth és Ferenc József] Álltak egymással szemben, birodalmak 

gazdái” (Esterházy 111); „Gyermekkorában egy harkályt forrasztott így oda a 

fatörzshöz. (…) az elegáns piros-fekete-fehérbe öltözött áldozat (lakáj vagy báli 

megbízott?) bajtársias hűséggel azóta is ott kapaszkodik a mohos kéregbe” (Mé-

szöly 352); „Anette (…) madárpuhasággal tenyerembe csúsztatta a Höchstädtnél 

behorpadt dohányszelencét. Ha nem hull le ez az ötödik csillag, lámpást kellett 

volna gyújtanunk” (uo. 361). 

Több mozzanatú komplex képekben a két jelentéssík elemei egészen össze is 

keveredhetnek, mert a két szféra: a „valóságos” és a „képletes” több ponton is 

érintkezik egymással, s végül teljesen egymásba olvad: „A pasi átkarolja a vállát. 

S a taxiba szállva is – kénytelen elengedni – rögtön visszafoglalja az ideiglenesen 

kiürített, de már bevett hadállást” (Kőbányai 238). Az író, mint láthattuk, követke-

zetesen végigviszi az átkarolt váll – bevett hadállás párhuzamot: elengedi – ideig-

lenesen kiüríti; visszafoglalja (értsd: újra átkarolja, most már a taxiban). Mindez 

az aprólékos műgond ebben az esetben az iróniának a szolgálatában áll, mert az 

akkurátusan, módszeresen „udvaroló” férfit az addigra már mindent eldöntő (és 

előre unó) nőnek a kiábrándult szemével láttatja. 

A teljes metafora harmadik lehetséges megjelenési módja az alany–állítmányi 

szószerkezet (azonosító predikatív viszony): „A büfé Dante pokla” (Rákosy 486); 

„A Tejút hajnalhasadék” (Mészöly 371); „A Móricz Zsigmond körtér szemétből 

kihalászott gyászkoszorú” (Kőbányai 246). Következő példánkban a kép egy kissé 

messzebbre szakadt tárgyától, de az ő személyes névmás határozottan visszautal 

rá, jelezve a koreferenciát: „a világító bogár, amelyik a fasor lombsűrűjéből repült 

le az üszögös tűzrakás fölé, beleszédült a forróságba, s Te azt mondtad, most ő is 

menyegzői pernye, bármilyen pici is” (Mészöly 360–361). 

Némelyik azonosítottnak három képe is van: „Kútfő volt az az asszony, oráku-

lum és jósda” (Nádas 394); „Báb vagyok, kóc és fűrészpor” (Esterházy 127; ez 

utóbbi példában a kóc és fűrészpor egyszersmind referenciális egyedítő szinekdoc-

hé is a báb-hoz viszonyítva). 

Van rá példa, hogy az elbeszélő nyomban tovább is szövi a predikatív metafo-

rát: „a béke méz, legyek lepik” (Ördögh 467). Az elvont fogalmat konkretizáló méz 

kép (oly sűrű, aranyló, de talán émelyítő, ragacsos is ez a béke, mint a méz) a foly-

tatásban a rá szálló legyek képzetét asszociálja, s ezzel a hangulatot az idilliből a 

groteszk felé tolja el. 

A két explicit képelem közötti nyelvtani kötelék az összetett szó alakú teljes 

metaforákban a legszorosabb; ezekben valósul meg legteljesebben kép és tárgy 

azonosulása. 

A metaforikus összetételeknek a két alkotóelem sorrendje szerint két válfaját le-

het megkülönböztetni. Az egyik típusban a kép áll az első helyen, a tárgy a máso-



153 

 

 

dikon: „Ezt a nádszál-reménységét abból is észlelhetjük, hogy a házát időnként 

kedves vendég fogadására alkalmassá tette” (Sütő 512–513); „Örökmécses-

Nagymamád gyönge levest készített neki” (uo. 516); „A férjemet is már csak ott 

simogattam meg a jégen. Szöcskecombját, homorú hasát, harmonikabordáit, csap-

zott halálverejtékes homlokát” (Tolnai 610). 

Tulajdonképp ugyanilyen a felépítésük azoknak a főnévi minőségjelzős szerke-

zeteknek is, melyekben a főnévi jelző a kép, jelzett szava pedig a képpel jellem-

zett, minősített tárgy; csak annyi a különbség, hogy ezek még nem tapadtak össze 

összetett szóvá: „[A büntetéstől] megszabadult, láng, láng, láng lelkek közül sokan 

nem is igyekeztek (…) Velence (…) sápadtrózsa palotái felé” (Szentkuthy 538); „a 

tornyok nyílhegyei elérik a gyöngyház ég zománcát” (Mészöly 369); „Menj, te is 

zuhanyozz le! – veti oda a sóbálvány pasinak” (Kőbányai 241). A motívum mind a 

három idézett példában rejtve maradt, de odaérthető: láng [lobbanású] lelkek, 

gyöngyház [csillogású] ég, sóbálvány [mozdulatlanságú, meghökkentségű] pasi. E 

ritka képtípus tekinthető szinekdochénak is (konceptuális egyedítő szinekdoché: a 

tulajdonság hordozójának neve a tulajdonság neve helyett). Ekkor azonban a 

4. típusba tartozna. 

A metaforikus szóösszetétel másik sorrendi változatában a tárgyi elem az elő-, a 

képi pedig az utótag: „Süllyed, süllyed az obszcén feliratokkal, átlőtt szívekkel, 

rozsda-fekélyekkel borított cella” (Kőbányai 227); „Az albérletekben az ajtó mö-

gött az öregasszony neszezése vagy a családi veszekedés, máshol a pasik és az 

anyjaik [!] alkalmazkodás-ketrecében” (uo. 239); „Pipi akkor lerongyoltan került 

ide, pulykavörösre kopaszodott fejjel, és talán még valami szemérzékenységgel: az 

egyik szemhely-mocsárban, de ez a fény is hamar kihunyt” (Tandori 573). 

Az ilyen sorrendű összetett képeknek a szöveg folytonosságába való beépülését 

nemritkán az is segíti, hogy a mondat állítmánya vagy valamely más mondatrésze 

szemantikailag az összetétel utótagjához, a képi elemhez igazodik: „barna fiú-hal 

bukfencezik a langyos esőben” (Mészöly 371); „tünedeznek elő a csillagok, szórni 

kezdi fénypermetét a hold” (Ördögh 475); „Távol ázsiai csaták köve loccsan, s 

fodrok sora gyűrűzik az emberi gén-tó színén” (Lengyel 281). A ritkítással kiemelt 

szavak nem tekinthetők önálló elemi képnek, mivel jelenlétük az összetett szós 

teljes metaforának a függvénye (következésképp ilyenkor komplex képről sem 

lehet beszélni). 

Komplex képnek azok a példák számítanak, melyekben az összetett szó alakú 

teljes metaforát további elemi képek hozzáadásával fejti ki az író: „százötven éve 

nem volt ilyen fiatal miniszterelnöke Franciaországnak. Rakétakarrier. Kilövőhely 

egy szuper nagypolgári család (…), üzemanyagban nem volt hiány, a többlépcsős 

kapcsolatokban sem” (Rákosy 480). E komplex képben a köznyelvi ízű metafori-

kus szóösszetételhez (rakétakarrier) előbb alany–állítmányi teljes metafora (kilö-

vőhely egy szuper nagypolgári család), majd két – egyaránt 4-es típusú – implicit 



154 

 

 

kép csatlakozik (üzemanyag; többlépcsős kapcsolatok), s a négy elemi kép együt-

tesen alkot koherens komplex képet. 

 

8. Jelöletlen, motivált, implicit kép 

 

A három igen ritka típus (2., 3., 8.) egyike, de közülük aránylag a leggyakoribb 

(egy híján 40 adat, 3,40%-os használati arány). 

A típus sajátosságát az adja meg, hogy se megnevezett tárgya, se modalizátora 

nincs, jelen van viszont benne a képzettársítás alapja, a közös jegy, amelynek alap-

ján a képi elemet az itt ki nem fejtett, homályban hagyott tárgyra vonatkoztatjuk. 

A 8-as típus legjellegzetesebb képcsoportját a körülíró metaforák alkotják. 

Ezek abban különböznek a tulajdonképpeni körülírástól, hogy fő elemük (jelzett 

szavuk) átvitt értelmű, míg az igazi körülírásnak nincs átvitt értelmű tagja. (Min-

derről bővebben az előző fejezet 2.3. pontjában volt szó.) 

A körülíró metafora két részből áll: a képes értelmű jelzett szóból és ennek jel-

zőjéből (a motívumból). Ez utóbbi a képnek és a kifejtetlen tárgynak valamely 

közös tulajdonságára utal: „tudtuk: karcsú fehér társainknak [= a kérészeknek] az 

élet katedrálisában mi minden a mai nap” (Lengyel 273); „Esteledik. A mélyzöld 

dombokra, a falu fehér házacskáira ráhasaló vörös korong [= a nap] bevérzi, föl-

gyújtja a környéket” (Kőbányai 243); „Elébb szürkül, szétfüstölög az árnyék, s 

fekete fátyolba [= sötétségbe] bugyolálja a világot” (Ördögh 470). 

Előfordult azonban a korpuszban az a változat is, amelyben a motívumot tartal-

mazó minőség- vagy birtokos jelző szemantikailag nem egyeztethető össze jelzett 

szavával (a képpel), és így azt mintegy visszaköti, visszakapcsolja a kifejezendő (a 

rejtve maradt tárgy) jelentéskörébe. Erről a jelenségről „negatív motívum” néven 

már több ízben megemlékeztünk. Íme néhány példa ilyen negatív motívumú körül-

író metaforákra: „Az orgonák májusi lila-fehér robbanása már levirágzott” 

(Simonffy 509); „Persze azért azt egy pillanatra sem felejtettem el, hogy kék szemű 

tigrisek nélkül ez aligha megy” (Rákosy 499); Az élet hercege (Esterházy 103; 

fejezetcím); „bárokba járt, hiszen a lokálok állatfajai mindenhol egyformák” (Bó-

lya 16). 

Van ennek a típusnak egy tömörebb változata is, melyet az jellemez, hogy ben-

ne a negatív motívum a képi elemmel nem szószerkezetet, hanem összetételt alkot: 

„a pincérek (…) ijedten ugrabugráltak a vérszökőkút előtt” (Esterházy 95); „Ez a 

madárfejű agglegény (…) legkevésbé sem úgy gondolkodott, mint a politomán 

uracsok és szabadságmanökenek” (Mészöly 377); „Papundeklipiramis, mondják 

[a felhalmozott papírhulladékra]” (Tolnai 625). 

Ilyen típusú kép Tolnai Ottó elbeszélésének vezérmotívuma, a vakondbriliáns 

(é. briliánsként csillogó vakondokürülék) is: „És elkezdtem gyűjteni. A 

vakondbriliánst. Azt hiszem, ha nem kezdtem volna el gyűjteni a vakondbriliánst, 

megőrültem volna” (616); „Telegyömöszöltem a zsebeimet narancsselyemmel, és 
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ha vakondbriliánsra bukkantam, villámgyorsan becsomagoltam, kebelembe rejtet-

tem. Egy egész ridikül vakondbriliánssal érkeztem haza utoljára is” (uo.); „Lehet, 

hogy majd ezekbe a dobozokba fogom szétszortírozni a vakondbriliánst” (617); 

„Egy nagy bőrönd selyempapirost hoztam. (…) Meg egy ridikül vakondbriliánst” 

(622). Ezekben a képekben a „visszájáról” motiváló összetételi előtag következe-

tesen helyesbíti a képi elemet: ’briliáns, de a vakondé’. 

 

Jelölt/jelöletlen, motivált/motiválatlan, explicit/implicit arány 
 

A fenti tulajdonságú képek adatainak számát (az 1–8. típusban és összesítve), 

valamint százalékos arányukat a függelék 2. táblázata mutatja be. A S és a % sor 

értékei két oszloponként összeadva adják ki az 1148-at (ennyi kép van összesen a 

korpuszban), ill. a 100%-ot. 

Azt vártam, hogy prózai anyagban a jelölt, a motivált és az explicit képek lesz-

nek többségben. Ez a várakozás, mint a táblázatból is látható, szinte egyáltalán 

nem teljesült: a képek csaknem háromnegyede jelöletlen, több mint kétharmada 

motiválatlan; csak az explicit–implicit párban kerekedett felül az elméletben „esé-

lyesebb” képfajta, de ott is csak minimális mértékben (a képeknek kb. a fele volt 

explicit, fele implicit). 

Ezeket az arányokat lényegében meghatározta a 4. sz. típus dominanciája: ezál-

tal kerültek jelentős túlsúlyba a jelöletlen és a motiválatlan képek, s ezt csak az 

explicit–implicit egybevetésben ellensúlyozta, hogy a másik három implicit képtí-

pus (2., 3., 8.) egyaránt igen ritkának bizonyult. 

Ezután az egyes szerzőknél néztem meg a jelölt/jelöletlen, moti-

vált/motiválatlan, explicit/implicit képek százalékos megoszlását (csak az összesen 

húsz adat fölötti tizenöt szerzőt vettem figyelembe). Az egymást kizáró tulajdon-

ságok alapján felállított rangsorok (l. a függelékben 3–4., 5–6., 7–8. sz. alatt) ter-

mészetesen tükörképei egymásnak. 

Milyen korrelációk fedezhetők fel az egyes képtulajdonságok, ill. az ilyen tulaj-

donságú képeket preferáló szerzők között? 

Mindegyik tizenötös névsort négy másikkal érdemes egybevetni (az ötödik 

ugyanis a kizáróan ellentétes képtulajdonság alapján van felállítva, így ez a két 

sorrend valójában ugyanaz a sorrend, csak ellenkező irányból). 

Ha azt vesszük szemügyre, hány azonos nevet találunk az egybevetett listák 1–

5. helyezettjei között, a következő eredményt kapjuk: 

Négy azonos név fedezhető fel a jelölt–motivált (Szentkuthy, Tolnai, Lengyel, 

Rákosy), a jelöletlen–implicit (Mándy, Ottlik, Bólya, Simonffy), a motivált–

explicit (Szentkuthy, Lengyel, Tolnai, Kőbányai) és a motiválatlan–implicit (Ör-

dögh, Mándy, Ottlik, Bólya) képek százalékos arányát feltüntető „rangsorok” első 

öt-öt helyén. 
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Három azonos név van a jelölt–explicit (Szentkuthy, Lengyel, Tolnai) és a jelö-

letlen–motiválatlan (Ottlik, Bólya, Mándy) listák élcsoportja között. 

Végül pedig található egy azonos név (Esterházy) a jelöletlen–explicit párban is. 

Úgy látszik tehát, hogy azok a szerzők, akik relatíve több jelölt (nyílt 

modalizátorú) képet használnak, jobban vonzódnak a motivált és az explicit típus-

hoz is, illetve megfordítva: akiknek képanyagában nagyobb arányban van képvi-

selve a jelöletlen típus, azoknál a motiválatlan és az implicit kép is sűrűbben for-

dul elő. 

Jól mutatja ezt az összefüggést, hogy akkor is található három azonos név, ha a 

korrelációt nem két-két, hanem három-három tulajdonság között vizsgáljuk: a 

jelölt, a motivált és az explicit képek listájának (3., 5., 7. sz. táblázat) első öt-öt 

helyén egyaránt ott van Szentkuthy, Tolnai és Lengyel, míg a jelöletlen–

motiválatlan–implicit egybevetésben Bólya, Mándy és Ottlik a közös név (l. a 4., 

6., 8. táblázat első helyeit). 

Ennek alapján bízvást levonhatjuk azt a következtetést, hogy e három-három 

képtulajdonság között erős a korreláció. Ezt látszik igazolni az a statisztikai adat 

is, hogy az ebből a szempontból „egynemű” 1. (jelölt, motivált, explicit) és 4. (je-

löletlen, motiválatlan, implicit) típus együttesen 61,15%-át teszi ki a korpusz kép-

anyagának, míg a többi hat, „vegyes” típusra csak 38,85% jut. 

Ehhez képest atipikusnak minősíthető az előbbi összeállításban Esterházy nevé-

vel fémjelzett jelöletlen–explicit korreláció; itteni meglétének az a magyarázata, 

hogy a 7-es típusú (jelöletlen, egyszersmind explicit) képek Esterházy szövegében 

kiugróan nagy számban fordulnak elő, ahogyan erről korábban már volt is szó. 

 

 

Függelék 
 

1. táblázat 

Jelölt/jelöletlen, motivált/motiválatlan, explicit/implicit képek száma és %-os ará-

nya 

 Jelölt Jelöletlen Motivált Motiválatlan Explicit Implicit 

1. 209  209    

2. 12  12   12 

3. 24   24  24 

4.  493  493  493 

5. 85   85 85  

6.  100 100  100  

7.  186  186 186  

8.  39 39   39 

Ʃ  330 818 360 788 580 568 

% 28,75 71,25 31,36 68,64 50,52 49,48 
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2. táblázat 

Az 1–8. képtípus abszolút gyakorisága a korpusz egészében és az egyes szerzőknél 

A szerző neve A képtípus sorszáma Ʃ  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Mészöly Miklós 32 5 5 102 15 17 33 3 212 

Tolnai Ottó 29 2 6 29 22 17 17 14 136 

Kőbányai János 18 1 1 55 6 21 25 3 130 

Esterházy Péter 18 – – 33 4 10 60 4 129 

Ördögh Szilveszter 9 1 5 64 2 – 4 4 89 

Lengyel Péter 19 – – 20 6 7 10 1 63 

Mándy Iván 3 – 2 39 3 5 – 1 53 

Simonffy András 5 – – 18 1 4 5 2 35 

Bólya Péter 1 – – 22 1 2 4 2 32 

Tandori Dezső 8 – 4 10 5 1 3 1 32 

Rákosy Gergely 8 – 1 11 2 2 4 2 30 

Szentkuthy Miklós 11 – – 4 3 5 6 – 29 

Grendel Lajos 6 – – 15 3 – 3 – 27 

Sütő András 5 – – 14 1 1 4 – 25 

Ottlik Géza 2 – – 16 2 1 – – 21 

Thiery Árpád 8 1 – 5 2 1 – – 17 

Cseres Tibor – 1 – 10 – 2 2 – 15 

Kertész Ákos 5 1 – 7 2 – – – 15 

K. Grandpierre Emil 7 – – 1 2 1 2 – 13 

Csíki László 3 – – 7 – 1 – – 11 

Lázár Ervin 2 – – 5 1 – 1 – 9 

Krasznahorkai László 5 – – 2 – – – 1 8 

Osztojkán Béla 3 – – 2 1 – – – 6 

Nádas Péter – – – – 1 1 3 – 5 

Bertha Bulcsu 1 – – 2 – – – – 3 

Szakonyi Károly 1 – – – – – – 1 2 

Karinthy Ferenc – – – – – 1 – – 1 

Ʃ  209 12 24 493 85 100 186 39 1148 

% 18,21 1,04 2,09 42,94 7,40 8,71 16,20 3,40 = 100 

 

3. táblázat 

Jelölt képek %-os aránya az egyes szerzőknél 

 

   1. Tandori Dezső 53,125 

   2. Szentkuthy Miklós 48,28 
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   3. Tolnai Ottó 43,38 

   4. Lengyel Péter 39,68 

   5. Rákosy Gergely 36,66 

   6. Grendel Lajos 33,33 

   7. Mészöly Miklós 26,89 

   8. Sütő András 24,00 

   9. Kőbányai János 0,00 

 10. Ördögh Szilveszter 19,10 

 11. Ottlik Géza 19,05 

 12. Simonffy András 17,14 

 13. Esterházy Péter 17,05 

 14. Mándy Iván 15,09 

 15. Bólya Péter 6,25 

 

 

 

4. táblázat 

Jelöletlen képek %-os aránya az egyes szerzőknél 

 

   1. Bólya Péter 93,75 

   2. Mándy Iván 84,91 

   3. Esterházy Péter 82,95 

   4. Simonffy András 82,86 

   5. Ottlik Géza 80,95 

   6. Ördögh Szilveszter 80,90 

   7. Kőbányai János 80,00 

   8. Sütő András 76,00 

   9. Mészöly Miklós 73,11 

 10. Grendel Lajos 66,66 

 11. Rákosy Gergely 63,33 

 12. Lengyel Péter 60,32 

 13. Tolnai Ottó 56,62 

 14. Szentkuthy Miklós 51,72 

 15. Tandori Dezső 46,875 

 

 

 

5. táblázat 

Motivált képek %-os aránya az egyes szerzőknél 

 

   1. Szentkuthy Miklós 55,17 
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   2. Tolnai Ottó 45,59 

   3. Lengyel Péter 42,86 

   4. Rákosy Gergely 40,00 

   5. Kőbányai János 33,08 

   6. Simonffy András 31,43 

   7. Tandori Dezső 31,25 

   8. Mészöly Miklós 26,89 

   9. Esterházy Péter 24,80 

 10. Sütő András 24,00 

 11. Grendel Lajos 22,22 

 12. Mándy Iván 16,98 

 13. Ördögh Szilveszter 15,73 

 14. Bólya Péter 15,625 

 15. Ottlik Géza 14,29 

 

 

 

6. táblázat 

Motiválatlan képek %-os aránya az egyes szerzőknél 

   1. Ottlik Géza 85,71 

   2. Bólya Péter 84,375 

   3. Ördögh Szilveszter 84,27 

   4. Mándy Iván 83,02 

   5. Grendel Lajos 77,77 

   6. Sütő András 76,00 

   7. Esterházy Péter 75,20 

   8. Mészöly Miklós 73,11 

   9. Tandori Dezső 68,75 

 10. Simonffy András 68,57 

 11. Kőbányai János 66,92 

 12. Rákosy Gergely 60,00 

 13. Lengyel Péter 57,14 

 14. Tolnai Ottó 54,41 

 15. Szentkuthy Miklós 44,83 

 

 

 

7. táblázat 

Explicit képek %-os aránya az egyes szerzőknél 

 

   1. Szentkuthy Miklós 86,21 
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   2. Esterházy Péter 71,32 

   3. Lengyel Péter 66,66 

   4. Tolnai Ottó 62,50 

   5. Kőbányai János 53,85 

   6. Rákosy Gergely 53,33 

   7. Tandori Dezső 53,125 

   8. Mészöly Miklós 45,75 

   9. Grendel Lajos 44,44 

 10. Sütő András 44,00 

 11. Simonffy András 42,86 

 12. Bólya Péter 25,00 

 13. Ottlik Géza 23,81 

 14. Mándy Iván 20,75 

 15. Ördögh Szilveszter 16,85 

 

 

 

 

8. táblázat 

Implicit képek %-os aránya az egyes szerzőknél 

 

   1. Ördögh Szilveszter 83,15 

   2. Mándy Iván 79,25 

   3. Ottlik Géza 76,19 

   4. Bólya Péter 75,00 

   5. Simonffy András 57,14 

   6. Sütő András 56,00 

   7. Grendel Lajos 55,55 

   8. Mészöly Miklós 54,25 

   9. Tandori Dezső 46,875 

 10. Rákosy Gergely 46,66 

 11. Kőbányai János 46,15 

 12. Tolnai Ottó 37,50 

 13. Lengyel Péter 33,33 

 14. Esterházy Péter 28,68 

 15. Szentkuthy Miklós 13,79 

 

 

7. A nyelvi kép mint szövegszervező tényező 
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1. Milyen helyet foglal el a nyelvi kép, a képszerűség a művészi szöveg struktú-

rájában? A választ kezdjük azzal, hogy áttekintünk néhány stratifikációs (a nyelvi 

műalkotást rétegekre bontó) műalkotásmodellt! 

Az irodalmi műalkotás klasszikus rétegmodellje Ingardentől származik: 1. 

hangzásegységek; 2. jelentésegységek; 3. ábrázolt tárgyiasságok; 4. sematizált 

szemléletességek (Ingarden 1931/1977). Ezt később Markiewicz kiegészítette és 

helyesbítette oly módon, hogy a legkülső rétegbe beiktatta az íráskép egységeit, és 

a 3–4. réteget összevonta, mivel a gyakorlatban nemigen lehetett őket megkülön-

böztetni és elhatárolni egymástól (Markiewicz 1966/1968). (Az Ingarden–

Markiewicz-műalkotásmodell ismertetését és értékelését l. Szerdahelyi 1995: 229–

230.) 

A hazai irodalomelméletben a legismertebb ilyen modell a Hankiss Eleméré. 

Ezt 1970-es évekbeli előzmények után (Hankiss szerk. 1971: I, 20; 1977: 81–110) 

1985-ben tette közzé végleges formájában (Hankiss 1985: 251–256, 266–277). 

Hankiss az irodalmi művet komplex modellként írja le, és négy rétegét különböz-

teti meg: 1. a nyelvi összefüggések szintje; 2. a valóságmozzanatok és jelentések 

szintje; 3. az értékmozzanatok szintje; 4. a kompozíciós összefüggések szintje. (A 

rétegek sorrendje nem állandó: ugyanennek a könyvnek egy másik helyén a kom-

pozíció szintje megelőzi a valóságmozzanatokét és az értékmozzanatokét.) 

Petőfi S. János szemiotikai textológiai modellje (Petőfi 1990: 8 kk.) szintén jó-

val korábbi előzményekre megy vissza (vö. Petőfi 1968). A fejlett változat szerint 

egy jelviszonyban a következő négy elem játssza a fő szerepet: 1. vehiculum (a 

jelölőt konstituáló fizikai objektumok konfigurációja); ennek mentális képe a 

vehiculum-imago; 2. formatio (a vehiculum és a vehiculum-imago formai organi-

zációja, pontosabban: az erre vonatkozó ismeret); 3. sensus (a vehiculum és a 

vehiculum-imago értelem-szemantikai organizációja, pontosabban: az erre vonat-

kozó ismeret); 4. relatum (a szövegen kívüli jelöltet konstituáló tényállás-

konfiguráció); ennek mentális képe a relatum-imago. Petőfi modellje tehát valójá-

ban nem is négy-, hanem hatszintű, mivel a vehiculum és a relatum megkettőző-

dik: a konfigurációra és annak tudati képére. 

Az itt röviden vázolt rétegmodelleknek közös sajátosságuk, hogy a nyelvi kép 

helyét külön nem tisztázzák, nyilván abból a meggondolásból, hogy az mind a 

három, négy vagy hat szintet átfogja, éppen úgy, mint bármely más nyelvi jel vagy 

szerkezet. Hankissnál a második rétegnek, a valóságmozzanatok és jelentések 

szintjének tárgyalásakor meg vannak ugyan külön is említve a szinesztetikus, ille-

tőleg metaforikus jelentéskapcsolatok (Kosztolányi Októberi táj című versének 

ezek a szószerkezetei: levéltől vérző venyigék; sárga csöndbe; lángoló igék; vö. 

Hankiss 1985: 270), ennek ellenére valószínűleg ő is úgy gondolja, hogy a képsze-

rűség nem csupán ehhez az egy szinthez tartozik, hanem mind a négyhez egyszer-

re. 
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Más műalkotásmodellek viszont megkülönböztetnek olyan réteget, amelybe be-

sorolható a nyelvi kép, képalkotás. Szegedy-Maszák Mihály – Kemény Zsigmond 

regényeinek tanulmányozása alapján – az irodalmi műnek a következő négy réte-

gét különíti el: 1. a szóképek és szóalakzatok szövegalkotó tevékenysége (stilizált-

ság); 2. az idő és a tér szerepe (poétizáltság); 3. az elbeszélő, a szereplő és a törté-

netbefogadó viszonya (retorizáltság); 4. az elbeszélt történet értékszerkezete 

(Szegedy-Maszák 1979: 413). A stilizáltság, retorizáltság, poétizáltság mint a mű-

alkotás szerveződésének három egymásra épülő szintje már Németh G. Bélánál is 

megjelenik (1975: 52), de ő nem vesz fel külön értékszintet. Nyilvánvaló, hogy a 

nyelvi kép ezekben a modellekben az első (külső) rétegbe, a stilizáltság körébe 

tartozik. 

Szabó Zoltán műalkotásmodelljének három szintje van: 1. tartalom; 2. közeg; 3. 

stílus (Szabó 1988: 106–107). Például Kosztolányi Őszi reggeli című költeményé-

ben az elmúlás gondolata, a halál közelségének tudata a tartalmi sík; az ősz gyü-

mölcsei a reggelizőasztalon az ezt megjelenítő közeg; végül pedig ezeknek képei 

(a drágakövek) alkotják a stílus szintjét. A nyelvi kép tehát a harmadik, a legkülső 

rétegbe sorolódik (de a három szint természetesen együtt, egymást áthatva „műkö-

dik” a befogadó tudatában). 

Az irodalmi mű formai komponensét egy több mint kétezer éves hagyomány 

szerint úgy is fel szokták osztani, hogy megkülönböztetnek egy ún. belső és egy 

(ehhez képest) külső formát. A belső forma fogalmának ősforrása Arisztotelész 

„eidosz en té pszükhé”-je (az emberi lélekben élő, megvalósulásra törekvő eszme), 

ebből lesz Plótinosznál (Kr. u. 3. század) „belső idea”, a művész víziója. A belső 

formát megtaláljuk Shaftesbury organikus művészetfilozófiájában (18. század), 

majd Goethénél is. Annak ellenére, hogy többnyire homályban marad, mi is tarto-

zik a belső, s mi a külső formához, a megkülönböztetés napjainkban is használatos 

(vö. Kemény 1993: 126–127). 

A nyelvi képet (képalkotást) általában a külső forma körébe utalják, mert az ún. 

stíluseszközök egyikének tekintik. Szathmári István például a szorosabb értelem-

ben vett stíluselemzés (stilisztikai elemzés) tárgyául „a külső forma, benne a sti-

lisztikai eszközök” jelentésének vizsgálatát jelöli meg, míg a belső formához eze-

ket a tényezőket sorolja: téma, szerkezet, jellemzés, cselekmény, vershelyzet stb. 

(Szathmári 1995: 14). Fónagy Iván könyvében is két külön rész „A metafora és 

vidéke” (Fónagy é. n. [1999]: 125–330) meg a „Belső forma” (uo. 331–420). 

Eszerint tehát a nyelvi kép nem része a belső formának. Akkor viszont hová tarto-

zik? A külső formához? Ez több mint valószínű, mégsem teljesen bizonyos, mert 

ilyen című fejezet nem található a könyvben, sőt még a tárgymutatóban sem fordul 

elő a külső forma kifejezés. 

Egy régi tanulmányomban, majd ezt lényegében változatlanul újraközlő legu-

tóbbi könyvemben – Krúdy Gyula stílusának elemzése alapján – arra a következte-

tésre jutottam, hogy a képanyag és a kompozíció kölcsönösen hatnak egymásra, és 
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ennek révén a kép szövegszervező jelentőségre tesz szert. A kép helye egy réteg-

zett műalkotásmodellben nem a külső forma, a stiláris „díszítmények” szintjén 

van, hanem „a belső formának a külsővel közvetlenül érintkező határterületein” 

(Kemény 1993: 128). Ezt a körültekintőnek szánt helymeghatározást, sajnos, le-

egyszerűsíti a mellékelt ábra (uo. 129), amelyen a képanyag egyértelműen a belső 

forma részeként van feltüntetve. 

Több év múltán most ismét alávetjük ezt az elgondolást a gyakorlat próbájának, 

ám ezúttal oly módon, hogy az elemzendő szövegeket nem csupán Krúdytól, ha-

nem más 20. századi magyar prózaíróktól is vesszük. 

2. A kép és a kompozíció összefüggése olykor csak minimális kontextusban: 

bekezdésnyi vagy annál is szűkebb körben nyilvánul meg. Vannak azonban olyan 

képek is, amelyek nagyobb területen, sőt a szöveg egészében, hálózatszerűen fejtik 

ki hatásukat. 

2.1. Vizsgáljuk meg először azokat a példákat, melyekben kép és kompozíció 

(ezen belül különösen a cselekmény) egymásra hatása a szövegnek csak egy adott 

pontján megy végbe. Ennek a hatásnak értelemszerűen két lehetséges iránya van: 

vagy a cselekmény hat a képre, vagy a kép a cselekményre. 

2.1.1. Az előbbi esetben a cselekmény helyszíne, a helyzet, a körülmények, ma-

ga a végrehajtott cselekvés vagy annak módja hív elő egy bizonyos képet. Például 

Déry Tibor Pesti felhőjátékában a regény két női szereplője rózsát szed, hogy azzal 

játékból Dionüszosszá koszorúzzák a társaságukban levő férfit. A rózsaszedés két 

képet is sugall, előbb egy metaforát, kevéssel utóbb egy hasonlatot: „Kata apró, 

gyors mozdulattal levágja a hosszú szárú sárga rózsákat, (…) Aztán fél térdre 

ereszkedik, s megfonja a koszorút. Szoknyája elcsúszik, térdig látni karcsú 

virágszárlábát” (PF. 345); „Mind a ketten [= Kata és Anny] hangosan elnevetik 

magukat. Olyan indokolatlanul és mégis magától értetődően áramlik szájukból a 

hang, mint a sárga rózsákból az illat” (uo.). 

Ha már a rózsáknál tartunk, hadd idézzek néhány ilyen példát Babits Hatholdas 

rózsakert című kisregényéből is. Ez, mint címe is mutatja, nagyrészt egy kisvárosi 

rózsakertben játszódik, s ennek megfelelően többször is ebből a fogalomkörből 

veszi az író a hasonlat vagy a metafora képi elemét: „Alkonyat volt, a nap, mint 

egy túlnyílt rózsa, terpedten hullt le a láthatárra” (HR. 12); „Körös-körül a városka 

pihegett, talán már a nászhír izgalmában, mely rejtelmes úton terjedt el, mint a 

virágpor” (HR. 27); „ez (…) hajtotta (…) újra és újra és unos-untig a viruló fiatal 

lányok rózsakertjébe is” (HR. 77). Babits művében azonban a rózsa-motívum és a 

rózsa-képek nemcsak egy-egy elszigetelt ponton jelennek meg, hanem valósággal 

behálózzák a szöveget. Erre tehát még vissza kell térnünk, amikor a nyelvi képnek 

a makrokontextusban játszott, a szó igazi értelmében szövegszervező szerepéről 

lesz szó. 

A kép és a helyzet összefüggésére olykor külön is rámutat az elbeszélő. Herczeg 

Gyula idézi Móricz egyik novellájából ezt a hasonlatot: „folyt belőle a szó, mint 
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keze alatt a csapból a bor” (Herczeg 1982: 271). Ebben az esetben az írónak is 

„kéz alá esik” a csapból folyó bor képe, amellyel szereplőjének szóbőségét érzé-

keltetheti. További ilyen példák Krúdytól: „lassan lehullottak lelkemről a bánatok, 

mint körülöttem a falevelek” (HB. 229); „A szomorúság úgy keringett körülöttem, 

mint a varjak az imént a torony körül” (Ú. 48). 

Az idézett példákban a képanyagot a cselekmény és annak tárgyi környezete 

szolgáltatja, ennélfogva a képzettársításnak nemcsak hasonlósági, hanem érintke-

zési jellege is van. Török Gábor egy József Attila-kommentárjában már az 1970-es 

évek elején azt állította, hogy az ún. hangulati megfelelésen alapuló metaforák 

valójában metonímiák (Török 1971: 321). Ezt az ötletet később se ő maga, se más 

nem próbálta meg kiaknázni, talán visszariadva attól, hogy ezen az alapon minda-

zokat a metaforákat, sőt hasonlatokat át kellene sorolni a metonímiák közé, ame-

lyek nem nyilvánvaló (pl. külső) hasonlóságon alapulnak, hanem a környezet, a 

cselekmény sugallja őket. Az azonban tagadhatatlan, hogy sok, látszólag tisztán 

hasonlóságon alapuló nyelvi képnek a hátterében metonimikus (érintkezési) moz-

zanatok is vannak. Ilyennek tekinthető például Krúdynak ez a többszörös metafo-

rája: „Ő [= Zsófia] volt az én életem halikrája és francia pezsgője, amelytől akkor 

részegedtem meg, amikor meguntam a fokhagymás kolbászt és kertibort” (HB. 

58). Ebben a képegyüttesben Zsófia, a gazdag kereskedőné olyan étellel és itallal 

van azonosítva (pezsgő és kaviár), amely az ő nagypolgári környezetének a tarto-

zéka, míg a másik nőt, a melegszívű, derék Leonórát és világát a fokhagymás kol-

bász és a kertibor képviseli (már-már valóban metonímiaként). Az ilyen képekben 

a metafora és a metonímia annyira összefonódik, hogy méltán beszélhetünk meto-

nimikus alapú metaforáról vagy metaforává fejlődő metonímiáról. 

Sokszor valóban nem könnyű (talán nem is lehet) eldönteni, melyik típusba tar-

tozik az adott kép. A Kis magyar retorika szerzői a metonímia egyik fajtájának, a 

tulajdonos – tulajdon kapcsolatnak a példájaként idézik Krúdynak ezeket a képeit: 

„A kis fazék csak a fejét csóválgatta: (…) A kis fazék a csodálkozástól elhallgatott” 

(SZ. II. 10; l. Szabó G.–Szörényi 1988: 160–161). A kis fazék itt nem más, mint 

Szindbád anyja, aki épp főzöget a konyhában, amikor fia betoppan hozzá, hogy jól 

kipanaszkodja magát. A kép a szó szoros értelmében vett környezetből kerül ki: az 

anya és a fazék között valóban érintkezési kapcsolat van, pontosabban az is van, 

mert a tűzhelyen füstölgő-pöfögő fazék és a kis termetű, kövérkés, barátságos 

asszony hasonlítanak is, vagy legalábbis hasonlítani is kezdenek egymásra. Vagyis 

Krúdynak ez a képe legalább annyira metafora, mint metonímia (az én besorolá-

som szerint: metonimikus alapú metafora). Mivel a kis fazék képe a novellában 

többször is megismétlődik, s ezáltal a szöveget tagoló, szervező tényezővé válik, 

ezzel a képpel és Krúdynak ezzel a novellájával a továbbiakban még találkozni 

fogunk. 
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2.1.2. A másik esetben a hatás ellenkező irányú: nem a cselekmény hat a képre, 

hanem a kép a cselekményre azáltal, hogy közvetett előreutalást tartalmaz, és ezzel 

olvasói várakozásokat kelt bizonyos későbbi események bekövetkezte iránt. 

Az első példát Móricz Zsigmond Pillangó című kisregényéből veszem. Valahol 

„a tágas, végtelenül tágas nagy Alföldön” (P. 3) cséplés közben egy pelyvaszedő 

lány és egy szalmagyűrő legény között elkezdődött valami, amiről mind a ketten 

tudják, hogy szerelem első látásra, de a kor és a társadalmi csoport szokásrendje 

szerint a világ minden kincséért sem beszélnének róla. A részes aratók hazafelé 

gyalogolnak a pusztáról a városba, és a legény (Darabos Jóska) többek között ezt 

mondja a lánynak (Hitves Zsuzsikának): „Mindenki téged fog bámulni Debrecen-

be” (P. 35). Az pedig így válaszol: „Micsinájjak? befessem magam cigánynak? 

maskurának? vagy álorcát tegyek, mint a maszkák, amék lakodalomba szok járni, 

tudja, oszt ablak alól nízni, hogy táncol a vőlegíny a menyasszonnyal” (uo.). Ez a 

párbeszéd nem látszik semmi többnek, mint évődésnek két fiatal között. Valójában 

azonban a hasonlat („mint a maszkák, amék lakodalomba szok járni”) valami 

olyasmit előlegez, ami a regény utolsó fejezeteiben a valóságban is meg fog tör-

ténni: Zsuzsika „maskurá”-nak öltözve megy el hűtlen szerelmének lakodalmára, 

hogy ott megölje a legényt, majd saját magát (végül azonban letépi az álarcot, és 

visszaszerzi magának a fiút). Minderről rövidesen bővebben is lesz szó, mivel 

Móricz művének van egy olyan motívuma, a címül is kiemelt pillangó, amely az 

egész regényszerkezetet döntően meghatározza. 

Arra is találni példát (sőt talán ez a gyakoribb), hogy az előreutalások nem ön-

magukban, elszigetelten fordulnak elő, hanem csoportosan, sorozatosan, egymást 

nyomósítva, egymás hatását erősítve. Krúdy Útitársának bevezetése (a vonatból 

látott táj leírása) tele van ilyen képi előreutalásokkal: „a fák megannyi szoknyás 

kísértetek”, „egy ezüst sóhajtásos tónál vadludak szálltak nagy messziségben”, „a 

vasúti töltés mellett futó szürke országútról az volt gondolható, hogy rajta boldog-

talan emberek mendegélnek”, „utolért az eső, mint a bánat, és az elsötétedett éj-

szakából könnyeket vert a részvétlen ablakra”, „mintha soha többé nem hallhatnám 

kedves szájak kedves, tetszetős beszédét, és csak az útitárs szomorú szavai hang-

zanak fejem körül, mintha a halál a bibliát olvasná” (Ú. 7–8). Az ismétlődés foly-

tán a képek másodlagos, konnotatív értelemre tesznek szert. E konnotációk két 

irányba mutatnak: ’bánat’ (5-ször) és ’halál’ (3-szor), de egy-egy ízben ki is van 

mondva a bánat és a halál szó mint az a két kulcsmotívum, amely az elbeszélendő 

történet hangulatát és végső kimenetelét meghatározza. A regény bevezetésének 

nyelvi képei (valamint az itt nem is idézett közvetlen, nem képszerű előreutalások) 

azt sugallják az olvasónak, hogy egy olyan történetnek, amelyet ilyen körülmé-

nyek között mesélnek el, nem is lehet jó vége. Vagyis a képanyag itt befolyást 

gyakorol a regény cselekményére, egész kompozíciójára. 

2.2. A továbbiakban olyan teljes művekkel foglalkozunk a 20. század első felé-

nek magyar szépprózájából, melyeknek struktúráját lényegében egyetlen nyelvi 
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kép szervezi meg. Ez az írói megoldás nem tekinthető tipikusnak, de maga az a 

körülmény, hogy olykor előfordul, kétségessé teszi a nyelvi képnek merő díszít-

ményként, a külső forma elemeként, „stíluseszköz”-ként való tárgyalását. 

E szövegszervező hatás alapja az ismétlés: a kép (azonos alakban vagy variálva) 

addig ismétlődik, amíg a befogadóban ki nem alakul egy olyan érzés, hogy ez a 

motívum lényeges (lehet) a műalkotás egészének szempontjából is. Az ismétlődő 

képek hálót alkotnak, amely egybefogja a szöveget, és bizonyos mértékig megha-

tározza annak cselekményét, sőt teljes kompozícióját. (Az ismétlődés jelentőségé-

ről vö.: Fónagy 1977; Horváth–Veres szerk. 1980; Cs. Gyímesi 1983: 79–89; Wa-

les 1989: 153–154, 402–403; Szerdahelyi 1995: 95–97, 263–267; Fónagy é. n. 

[1999]: 82–123, 339–351.) 

2.2.1. Móricz Zsigmond kisregénye, a Pillangó a következő jelenettel kezdődik: 

„Egy sárga kis pillangó repült el előttük, hosszú farkú, sárga pillangó. Zsuzsika 

ledobta a gereblyét, otthagyta a pelyvahányót, és utánaszaladt. Az ő fején is sárga 

kendő volt, (…) s úgy repült most a kicsi sárga lepke után, mint egy szép kis sárga 

madár” (P. 3). Az elbeszélő a pillangó motívumának fontosságát azzal is kiemeli, 

hogy nyomban őrá irányítja figyelmünket, míg az emberi szereplők jelenlétét csak 

az előttük szó birtokos személyragjával jelzi. Első pillantásra is nyilvánvaló a pár-

huzam, a metonimikus alapú összehasonlítás a sárga kis pillangó, kicsi sárga lep-

ke és a sárga kendős lány között. Móricz azonban – ezt a lehetőséget úgyszólván 

„kihagyva” – más képet társít a lepke után szaladó lányhoz: „úgy repült most a 

kicsi sárga lepke után, mint egy szép kis sárga madár”. Később látni fogjuk, mi 

ennek a képváltásnak az oka, milyen jelentést kap a pillangó és annak megfogása, 

majd elengedése a regényszöveg egészében. 

Mert Zsuzsika, a sárga kendős pelyvaszedő lány megfogja ugyan a pillangót, de 

nem öli meg, hanem elereszti. A regénynek ez a kulcsjelenete, Zsuzsika és Jóska 

párbeszéde rövidítve így hangzik: 

„A legény nézte, ahogy a lány a tenyerében tartotta a tarka kis lepkét; (…) 

– Mit csinálsz vélle? (…) 

– Elerisztem. (…) 

– Ne eriszd el – kiáltott rá Jóska. 

– Hát. 

– Vedd le a fejét. (…) 

– Akkor nem tud repülni. 

– Nem is! ha egyszer megfogsz valamit, az többet ne repüljön ki a kezedből. 

A lány kitárta ujjait, s a lepke elszállt. (…) 

– Gyere mán, mer kajdásznak – mondta a legény. 

– Azér van torkuk. 

Visszamentek. A lány kapta a gereblyéjét, s nekiállt, hogy a felgyűlt pelyvát ki-

húzza a gép alól, a legény pedig a favillával a szalmának esett neki” (P. 4–6). 
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A legénynek nem megy ki a fejéből Zsuzsika, „ahogy sárga kendőjében, bögyös 

ingében, kerekdeden, csinosan ott állott a kazal alatt, s kinyitott kis tenyeréből 

eleresztette a pillangót” (P. 6). Még aznap este alkalmat talál rá, hogy szóba ele-

gyedjen a lánnyal. A beszélgetés ürügyéül önként kínálkozik a közös élmény, a 

pillangó esete. Elkezdődik egy jellegzetes, évődő, egymást próbálgató beszélgetés 

a két fiatal között, s közben a pillangó motívuma fokozatosan megtelik valamiféle 

szimbolikus tartalommal: 

„– Nem sajnálod? – kérdezte száraz torokkal. 

– Mit? 

– A pillangót. 

– Minek sajnáljam? 

– Hát hogy elszállt. 

– Maga nem sajnálta vóna? 

– Mit? 

– Ha leveszem a fejit. 

– Azt nem. 

– Mér? 

– Mer akkor mán nem fájna a szíve. 

A lány nevetett. 

– Mer nekem fáj – dünnyögte a legény. 

– Mi? a szíve? 

– Igen. 

– Mire fáj? 

A legény ki akarta bökkenteni, hogy: »Rád!« De valahogy nem tudta kimondani 

ezt a szót. Hát annyit nyögintett: 

– Csak fáj” (P. 6–7). 

És ezzel kezdetét veszi Darabos Jóska és Hitves Zsuzsika különös szerelmi kap-

csolata. A derűs kezdetet viszontagságok árnyékolják be: egyik részről a lány 

nyelvessége, rátartisága, másik részről a legény zárkózottsága, darabossága (mind 

a két főszereplő neve „beszélő név”!), de legfőképpen a két családnak az a véleke-

dése, hogy nem illenek egymáshoz, mert mind a ketten szegények. A pillangóról 

többé nem esik szó. Egészen addig, amikor a regény vége felé Zsuzsika megtudja, 

hogy Jóska mást vesz feleségül, egy módos gazdalányt, már ki is hirdették őket a 

Kistemplomban. Zsuzsika zavart tudatában elemi erővel törnek fel megismerkedé-

sük emlékei. A szó szerinti idézetek szabad függő beszéddel váltakoznak: 

„Hallja a hangját: 

– Gyere már mer kajdásznak. 

– Azér van szájuk. (…) 

Ő nem futott utána. Mindig büszke volt! Sose futott senki után… A fiú jött. Ki 

híjta?… Ő a pillangót kergette. Minek lépett egyet is? »Ne eriszd el… Mír ne?… 
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Vedd le a fejit… hogy amit megfogsz az a tiéd…« Eleresztette. Nem vette le a 

fejit: »akkor már nem fájna a szívem…«” (P. 181). 

A pillangó motívuma a történet legvégén, a döntő pillanatban tér vissza. Jóska 

kilép menyasszonyával a lakodalmas házból, „Épp ott megy el előtte, és ő csende-

sen, mintegy varázslatban kinyújtja a kezét, s most mintha a pillangó kirepülne 

belőle! »Ne ereszd el!…« hallja a Jóska hangját. »Vedd le a fejit… Hogy ne tud-

jon repülni… Ha valamit megfogsz, az többet ne szálljon el a kezedbül.« És íme, 

íme, egyetlen tiszta szerelem, mindennél fájóbb szerelem az elszállt pillangó utáni 

sóvárgás. [Az eredetiben is dőlttel! – K. G.] És ő kinyújtja, és ráteszi kezét a fiú 

vállára” (P. 204). Ám Jóska nem ismeri fel szerelmét a fekete képű „maskurá”-

ban; már fel is lépett a kocsi kerekére, hogy új asszonyával vidékre utazzék – „S 

akkor Zsuzsika felemelte a kezét az elszállt pillangója után, és elsikoltotta magát 

panaszosan, keservesen, mint egy csecstől elszakított kismalac, kisgyerek: 

– Joóska!!! (…) 

Zsuzsika letépte az álarcát, és kitárta két kezét a legény után” (P. 206). 

A regény Móricznál ritka, valószerűtlen hepienddel, a két fiatal egymásra találá-

sával zárul. Még egyszer felidéződik az egykori párbeszéd, de itt már nem fordul 

elő (mert már nincs rá szükség!) a pillangó kulcsszó: 

„És muzsika szólt felettük, a hulló hó édes muzsikája; angyalok röpködtek s 

tündérek csipogtak a lelkük fölött: 

– Kajdásznak. 

– Azér van torkuk… 

– Vedd le a fejit… 

– Akkor nem tud repülni… 

– Nem is… Nem is… Amit egyszer megfogsz, ne repüljön ki többet a 

kezedbül… 

A szívük muzsikált, és a testük görcsösen ölelte egymást” (P. 206–7). 

A pillangó motívuma Móricz regényének csak a kezdetén és a végén jelenik 

meg, valósággal keretbe foglalja a cselekményt, s a megismétlődés folytán jelké-

pes tartalommal telik meg. A pillangó megfogása azonosul a szeretett férfi 

„megfogásá”-val, a társra találás lehetőségének megragadásával.
2
 

2.2.2. Babits Mihály Hatholdas rózsakert című „vidéki komédiája” (ez az alcí-

me a kisregénynek) egy az írótól Gádorosnak nevezett kisvárosban játszódik. Fő-

hőse (bár a „hős” egy kissé fonákul hangzik vele kapcsolatban) egy friss diplomá-

                                                 
2 A pillangó mint szerelmi zsákmány természetesen nemcsak motívum (szövegen belüli ismétlődés), 

hanem emléma (a szövegen kívülre utaló mozzanat, más szóval toposz vagy archetípus) is. Gondol-

junk Vörösmarty Szép Ilonkájára vagy Krúdynak azokra a hasonlataira, melyekben a lepke elfogása 

a nő megszerzését, az alkalom kihasználását jelképezi: „megvártam, hogy az alkalom letelepedjék 

elém, mint egy delelő lepke, amelyet kalapommal leboríthatok” (Ú. 20). A lepke a görög-római mito-

lógiában is szerelemszimbólum: az Amor és Psyche ábrázolásokon Psychének pillangószárnyai 

vannak; egy antik gemmán Erósz pillangókkal szánt (vö.: Trencsényi-Waldapfel 1963: 355; 

Zamarovský 1970: 443). 
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val odakerült joggyakornok, Gruber Franci, aki nőtlen ember lévén Ilka néni házá-

ban vesz ki szobát. Ezt a házat így jellemzi az elbeszélő: „csak úgy bugyborékolt a 

vigasságtól. Vendég mindig volt itt, nagy női társaság, s cigány és tánc nélkül is 

állandó jókedv: kivált a nyári esték gyönyörűek! Az idősebb asszonyok a verandán 

ramsliztak, a fiatalok a rózsalugasban nevetgéltek a holdvilágos kertben. Óriási 

rózsakert volt, (…) Több holdon át rózsa és rózsa: képzelni lehet az illatot, amint 

itt elöntötte a levegőt virágzás idején. Nem csoda, ha a szerelmesek megmámoro-

sodtak ebben a kertben, elvesztették félénkségüket, legyőzték meggondolásaikat, s 

nem egy boldog vagy keserű házasság igazi bölcsője és sugallója ez a kerítő ró-

zsakert volt. [Új bekezdés.] Ilka néni összejátszott a kertjével. Ez volt a bűne, s 

hogy szerette a fiatalokat” (HR. 8). 

Gruber Franci, a jó szándékú, gyámoltalan fiatalember is „megmámorosodik” a 

rózsaillattól és a holdfényes kertben hozzá simuló leányoktól. Mielőtt észbe kapna, 

már jegyben is jár egy Irén nevű, „különös, sovány lánnyal”, Ilka néni védencével. 

Hogyan zajlik (a jólneveltség szabályainak tiszteletben tartásával, de némi furfan-

got sem mellőzve) a férfi sarokba szorítása, s hogyan szökik meg Franci a nem 

kívánt esküvő elől – erről szól Babits kisregénye, amely az író adta műfajmegjelö-

lés ellenére inkább tragikomédia, mint komédia. 

A cselekmény meghatározó helyszíne és – mondhatni – igazi főszereplője a 

„kerítő rózsakert”. A rózsa, (rózsa)kert, (rózsa)lugas, (rózsa)csokor stb. tehát ál-

landó elemei a szöveg alapizotópiájának, s idővel nyelvi képek is kapcsolódnak 

hozzájuk. Végül pedig a rózsa(kert) motívuma szimbólummá, mégpedig kettős 

értelmű és hangulatú szimbólummá teljesedik ki. Vázlatos elemzésünk ezt a fo-

lyamatot kísérli meg nyomon követni. 

Eleinte jobbára csak a cselekmény szintjén esik szó rózsáról, rózsakertről: 

„[Gruber Franci szobája] a nagy tornác meszelt oszlopaira nyílt, a rózsakert pano-

rámájában. Júniusra járván, a reggeli mellé mindennap egy friss kötésű rózsacso-

kor is belebbent a mély fülkés, fényes kilincsű ajtón” (HR. 9); „Gádoroson nem 

volt éjjeli élet, s tíz órára már Franci is megtért a vacsoráról. Amint a tornácra ért, 

egyszerre csapta meg a kert felől a ház egész kábító légköre: rózsaillat, lányviho-

gás, asszonyi súgás-búgás” (HR. 13); „Francit azonban gyötörte a rossz lelkiisme-

ret. Nyugtalan éjszakát töltött, s reggel szórakozott volt a hivatalban. Uzsonnatájt 

izgatottan járt föl és alá, (…) Fogai egy széthullt rózsa szirmait rágcsálták” (HR. 

18). 

Észre kell azonban vennünk, hogy a kert és a rózsák említését minduntalan 

megszemélyesítések kísérik. Már a bevezetőben idézett leírás vége felé is megje-

lent néhány megszemélyesítő metafora: „nem egy (…) házasság igazi bölcsője és 

sugallója ez a kerítő rózsakert volt. Ilka néni összejátszott a kertjével” (HR. 8). 

Franci szobájába a reggeli mellé mindennap belebben egy friss kötésű rózsacsokor 

(HR. 9; ez a megszemélyesítés metonimikus hátterű: a szobába Ilka néni vagy egy 

másik nő „lebben be” a csokorral). Az elkeseredett fiatalember így siratja veszni 
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látszó függetlenségét (gondolatai a szabad függő beszéd szabályai szerint 3. sze-

mélybe vannak áttéve): „Még csak pár óra, és milyen szabad volt, övé az élet, 

előtte a világ! Még a rózsák is neki integettek, az egész kert feléje hajlongott!” 

(HR. 26). További példák a rózsakert megszemélyesítésére a regénynek ebből a 

részéből: „a nyitott tornácon át hatholdnyi rózsabokor küldte be szédítő lélegzetét” 

(HR. 27); „Ilka néni édesdeden kacagott ehhez, (…) A rózsák is kacagtak a kert-

ben, és a tornác fehér oszlopain kacagott a délutáni napfény” (HR. 28). 

Minél inkább szorul a hurok a botcsinálta vőlegény nyaka körül, annál határo-

zottabbak a rózsa-motívumhoz tapadó negatív konnotációk. A „kerítő” rózsákat 

Gruber Franci szemével kezdjük látni. Például azt az óriási rózsacsokrot, amelyet 

Ilka néni az eljegyzési ebédre küld Irénnek: „Mintha maga a rózsakert kukkant 

volna be az ajtón! A kis szolgáló, aki hozta, szinte eltűnt, leroskadt alatta. Mintha 

mind az egész nagy rózsakert akarna átjönni a szomszédból, úgy nyomult be a 

roppant bokréta, ellenségesen, támadóan. Franci legalább úgy érezte” (HR. 37). A 

hatalmas rózsacsokor, eltakarva hozóját, úgy nyomul be az ajtón, mintha életre 

kelt volna. Ebben a metonimikus – pontosabban pars pro toto alapú – megszemé-

lyesítésben van valami félelmetes. Később, amikor Irén a jövendőbeli házaspár 

részére kivett lakásban megpróbálja kompromittáltatni magát a vonakodó Franci-

val, ezt a nyomasztó, viszolyogtató hatást már két szál rózsa is el tudja érni: 

„Franci lassan, óvatosan nyitotta az ajtót, először csak egy keskeny résnyire, hogy 

lássa, ki akar bejönni. A résen két szál rózsa jött előre, mint valami útcsináló kö-

vet, bekukucskálva és szétnézve” (HR. 60). 

A rózsából addigra már valóságos szimbólum lett, Gruber Franci behálózásá-

nak, „befogásának”, házasságra kényszerítésének jelképe. Érthető hát, hogy a férfi 

„olyan dührohammal csapta földhöz a szerencsétlen virágokat, hogy a szirmok 

szerteröpültek a festett padlón” (HR. 62). Ezzel a mozdulattal válik teljessé Franci 

lázadása, amely végül is a házasság meghiúsulásához vezet. Ugyanez a sors vár 

arra a rózsacsokorra is, amelyet Irén a vonathoz visz ki, amikor vőlegénye az őket 

összeeskető pap nagybácsiért utazik Sótra: „úgy tűnt föl neki [= Irénnek], mintha 

egy rózsaszirom hullott volna ki az ablakán, visszalengve a nehézkesen kiindult 

vonat szelében, és még egy és még egy… És ez nem is volt puszta képzelődés, 

mert Franci az ülésen mellette heverő csokorról lassan tépdesni kezdte a szirmo-

kat, s egyenként kiszórta az ablakon. Mire a legközelebbi állomásig ért, csak a 

csupasz virágszárak maradtak. [Új bekezdés.] Akkor megkönnyebbülten sóhajtott 

föl, mint aki egy telepatikus bűvkörből szabadult ki” (HR. 73). Az agresszió még 

ekkor is csupán a rózsákra irányul, valójában azonban Irénnek és a gádorosi kisvi-

lágnak szól. A rózsaszirmok letépkedésével és a vonat ablakán való kidobásával 

Gruber Franci valójában rituális cselekményt hajt végre: ekkor szabadul meg vég-

leg a rózsakert „telepatikus bűvköréből”. Nem is találkozik többé se menyasszo-

nyával, se a többi gádorosival (egy kivétellel mégis, mint rögtön látni fogjuk). 



171 

 

 

A házasság elől való megszökés után később már nosztalgiával gondol vissza 

Ilka néni rózsakertjére, amely ekkor már nem a kisvárosi fülledtséget, a házasság-

szerző ravaszkodást, hanem az ifjúságot és a szépséget jelképezi számára: „valami 

isten háta mögötti fészekbe helyezték, messze a Felvidékre, ahol nem volt hathol-

das rózsakert, se gádorosi bor. Mint valami paradicsomból kiűzött Ádám, gondolt 

vissza az Ilka néninél töltött napokra, s morfondírozott sorsának különös hajótöré-

sén. Mintha minden, ami szép volt és kívánatos, eltűnt volna a tavalyi rózsákkal, 

számára csak a szégyen maradt s a keserűség” (HR. 76–7); „Szégyene poharában 

is az emlék édeskés rózsavizének illata kísértett” (HR. 77). 

A történet zárójelenete egy évekkel későbbi véletlen találkozás Harkányfürdőn 

a rózsakerti kisasszonyok egyikével, Balogh Gizivel. Voltaképpen ő volt az, aki 

annak idején tetszett Francinak, akinek a kedvéért belement a holdfényes játékok-

ba. Giziből azóta elhízott, középkorú asszony lett, a patikus felesége, aki nagyocs-

ka, esetlen lányával jön a fürdőre. Franci először meg sem ismeri. Őtőle tudja meg, 

hogy Ilka néni eladta a rózsakertet, most szőlő van a rózsák helyén. A visszavá-

gyódás tehát valami olyasmire irányult, ami már nincs is meg, csak az emlékezet-

ben. 

A regény utolsó mondatai: „A sétány mentén néhány rózsatő állt. A virágok il-

lata halkan harcolt a forrás kénbűzével” (HR. 81). A rózsaillat bizonyára az elve-

szített paradicsomot, a kénbűz talán a poklot, a magányos, értelmetlen élet poklát 

konnotálja. De Gruber Francinak se a paradicsoma, se a pokla nem az, ami: a pa-

radicsom, mint láthattuk, pokoli volt, és ebben a mostani pokolban is van valami 

paradicsomi (ha annak idején egy kicsit merészebb lett volna Gizivel, most neki 

lenne kövér felesége és csúnya nagy lánya). Az egész végkifejletre fájdalmas iró-

nia vetül. Így ér véget Babits „vidéki komédiája”, a kiábrándultság jegyében.
3
 

2.2.3. Egy rövidebb szöveg (például egy novella) ritmusát egyetlen ismétlődő 

nyelvi kép is megadhatja: ez tagolja a művet, szervezi meg kompozícióját, teremti 

meg belső formáját. A példa, amelyen ezt a változatot bemutatom, Krúdy Gyulá-

nak egy Szindbád-novellája, a Szindbád megtérése kötet nyitódarabja: Addig ér az 

ember valamit, amíg a szüleje él. 

                                                 
3 A rózsa évszázadok óta a szerelem szimbolikus virága. A 13. századi francia allegorikus verses 

regényben, A Rózsa regényében (Roman de la Rose) a Rózsa a szeretett nő szimbóluma. A költő sok 

viszontagság után leszakítja a Rózsát, azaz elnyeri a szeretett nőt. A magyar népköltészetben is a 

rózsa a leggyakoribb szerelmi jelkép, a szerelmes legény vagy leány kedvelt megszólítása (vö. Kósa–

K. Csilléry 1981: 380). A rózsa közkedveltségéhez Magyarországon hozzájárult az oszmán-török 

hódítás is, mivel a rózsa az iszlámnak is szent növénye (uo.; l. még a Gül Babához, a „rózsák atyjá”-

hoz fűződő hagyományt, továbbá Arany János Szondi két apródja című balladájának a „virágos” 

török stílust érzékeltető sorait: „Mért nem jön a Szondi két dalnoka, mért? / Bülbül-szavu rózsák két 

mennyei bokra?”). A rózsa ugyanekkor a kolostori kerteknek is kedvelt virága, egyházi szimbólum, 

legendák tárgya (pl. Áprád-házi Erzsébet legendája: a kenyérhéjak rózsákká változnak). A középkor-

ban a rózsa világi jelképül is szolgál (heraldikai rózsa: „a rózsák háborúja” a York- és a Lancaster-

ház között). A szecessziós szépírói stílusban a rózsa a legnépszerűbb virágfajta (Ajtay-Horváth 2002: 

27–30). 
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A novella azzal indul, hogy az öregedő, megfáradt Szindbád felkeresi édesany-

ját, „hogy végre kedve szerint kisírja magát”, mert egy „úrnő” megkínozta, szívfá-

jást okozott neki (SZ. II. 7). 

Az anya, mint mindig, most is a konyhában tevékenykedik. Ez sugallja az őt 

bemutató hasonlatot: 

„– Csakhogy itt vagy! – mondta a kis fazékhoz hasonlatos öregasszonyka, aki 

mindig kormos volt, mert folyton a tűznél kellett állongania, hogy éhes gyermeke-

inek leveskét főzzön” (SZ. II. 7). Ez tehát metonimikus hátterű (érintkezésen ala-

puló) kép, mint ezt a 2.1.1. pontban már tisztáztuk. 

A továbbiakban a kifejtett hasonlat (kis fazékhoz hasonlatos öregasszonyka) 

metaforává sűrűsödik: a kis fazék, és ebben a formájában nem kevesebbszer, mint 

kilencszer ismétlődik. Lássuk, hogyan: 

1. „A kis fazék nevetve pöfögött, mintha örülne a lángnak, amely ismét bekor-

mozza: – Ó, a vetőkártya csak amolyan bolondság, parasztoknak való mulatság. A 

füveim, a teáim sokkal többet érnek, mert magamon próbálom ki előbb” (SZ. II. 

7–8); 

2. „A kis fazék már javában kormosodott. (…) – Sokat jártunk atyáddal minden-

féle búcsúkra, jósnőkhöz, gyógyító asszonyokhoz” (SZ. II. 8); 

3. „A kis fazék a tűzhelyen abbahagyta a pöfögést, és csodálkozva felkiáltott: – 

Hát nem hiszel nekem, anyádnak? Nem hiszed, hogy meg tudlak gyógyítani?” 

(uo.); 

4. „– Milyen színe volt a papucsának? – kérdezte darab idő múlva a kis fazék” 

(SZ. II. 9); 

5. „– Sarkantyús angyalokkal – pöffent közbe a kis fazék” (uo.; itt idéznünk kell 

a szövegelőzményt is, hogy a „közbepöffenés” érthető legyen; Szindbád ezt mond-

ta a „rossz asszony”-ról: „Olyan halkan aludt, mint az esti szél, amely a falevelek 

között bogarászik. Égi tünemény volt ilyenkor az arca, mert nyilván angyalokkal 

álmodott” – erre mondja az anya, hogy „sarkantyús angyalokkal”); 

6. „csak a kormos kis fazék rotyogott egykedvűen a tűzhelyen. – Majd megvizs-

gálom a szíved verését, mert úgy látszik, megétettek” (uo.); 

7. „A kis fazék csak a fejét csóválgatta: – De azt mondd meg már végre, hogy 

mit főzött neked?” (SZ. II. 10); 

8. „A kis fazék a csodálkozástól elhallgatott: – Úrnő? Mi az? – kérdezte” (uo.); 

9. „A kis fazék már forrott, pattogott, süstörgött, mert közeledett örömteli ideje, 

a főzés teteje: – Majd én meggyógyítalak…” (SZ. II. 11). 

Mint láthattuk, a kis fazék metafora mindegyik esetben az anyának egy-egy 

megszólalásához kapcsolódik: vagy bevezeti (7-szer), vagy követi (2-szer). Ezután 

Szindbád veszi át a szót (ő általában rövidebben beszél), majd ismét „a kis fazék” 

következik. Minél tovább tart ez a gépies váltakozás, annál nagyobb a feszültség 

az olvasóban: történjék már végre valami! 
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S ez a kilencedik ismétlődés után be is következik. Az első „rendellenesség” az, 

hogy az édesanya szavait újból őreá vonatkozó közlés követi (nem pedig Szindbád 

megszólalása). A másik változás az (s ennek egy ennyire kötött struktúrában hírér-

téke van), hogy az anya ezúttal nem a kis fazék, hanem a fazekacska megjelölést 

kapja: 

„A fazekacska a földre telepedett, mintha apró gyermekekkel készülne játékhoz” 

(uo.). A kép módosítása fordulatot jelez a cselekményben: Szindbád anyja már 

nemcsak meghallgatja, kérdezgeti fiát, hanem tenni is próbál valamit meggyógyí-

tására. Először azt, hogy kártyát vet neki (a kártya azt mutatja, hogy a halál még 

messze van Szindbádtól). 

Innentől kezdve (ez a novellának körülbelül a háromnegyedénél van) nem jele-

nik meg többé a kedveskedően ironikus fazék-metafora. Szindbád anyja sorrend-

ben a következő megjelöléseket kapja: anyja, anyám, öregasszony, anyja (2-szer), 

anyám (ez az utolsó szava a szövegnek). 

A fordulat, amelyet a metaforikusról a nem metaforikusra való áttérés is jelez, 

röviden abban áll, hogy Szindbád anyja megígéri fiának, estére hoz neki valakit, 

„akinek a keze még olyan ibolyaszagú, hogy megríkatja a vén emberek szemét is, 

ha hozzájuk ér… (…) akinek az íze olyan, mint tavaszkor a bárányé. Itt lakik, nem 

messzire az utcasoron, és Magdalénának hívják” (SZ. II. 12). 

Hogy a gyógymód sikeresnek bizonyult-e, azt – Krúdynál szinte természetesen 

– nem tudjuk meg. A novella ugyanis Szindbádnak ezekkel a szelíden sürgető 

szavaival zárul: „– Már alkonyodik, anyám” (SZ. II. 13). 

3. Összegezve a Móricz-, a Babits- és a Krúdy-mű elemzésének tanulságait: az 

ismétlődő képek sajátos hálózatot alkotnak a szövegben, és ezzel növel(het)ik 

annak szemantikai és stilisztikai kohézióját. Az ilyen kép több mint stíluseszköz: 

szövegszervező tényező. (A szövegszervező elvről és annak műelemzésbeli alkal-

mazásáról l. Szabó 1988: 100 kk.) 

Mindezek alapján végül is hová soroljuk a nyelvi képeket? A külső formához-e, 

vagy a belsőhöz? 

Mai felfogásom a Szerdahelyi Istvánéhoz áll a legközelebb. Ő (Goethe nyomán) 

belső formának a tartalmat nagyobb intenzitással és konkrétabban közvetítő for-

maelemek összességét tekinti, míg a külső formához a kevésbé intenzív, a tarta-

lomnak elvontabb vetületeit kifejező formaelemeket sorolja (Szerdahelyi 1995: 

254). 

Belső és külső forma tehát: viszonyfogalmak. Megkülönböztetésük indokolt, 

mert nem puszta spekulációk (aminek gyakran minősítik őket), de „a formaelemek 

helyét sehol nem köthetjük általános érvénnyel a külső vagy a belső forma szférá-

jához” (uo.). Például Carduccinak Búcsú című dalában a költői kép („kihűl szí-

vem, a dalnak otthona”) belső formai jelentőségű, a ritmus (szokványos jambus) 

viszont csupán külső forma. Weöres Sándor Haragosijában fordítva van: a ritmus a 

belső forma leglényegesebb eleme, nyelvi kép pedig nincs is. 
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Nem érdemes (de nem is lehet) eldönteni, hogy a nyelvi kép általánosságban 

külső vagy belső formai elem-e. A kérdést így kell föltenni: milyen kép, milyen 

szövegben, annak melyik helyén, milyen összefüggésben? 

Akár el is fogadhatjuk tehát, hogy a kép általában csupán külső formai elem 

(„stíluseszköz”), ha fenntartjuk annak lehetőségét, hogy egy bizonyos kép egy 

adott szövegben belső formai jelentőségre tegyen szert, szövegszervező tényező-

ként funkcionáljon. Mint Móricznál a pillangó, Babitsnál a rózsa és Krúdy novel-

lájában a kis fazék. 
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III. KITEKINTÉS ÉS GYAKORLATI ALKALMAZÁS: 

NÉHÁNY SZÖVEGELEMZÉS 
 

 

 

 

1. A „szecessziós” Krúdy 

(Egy Aranykéz utcai éj emléke 

 

1. Jól ismert tény, hogy Krúdy Gyula stílusportréján impresszionista, szimbolis-

ta, szürrealista és „tárgyias-intellektuális” vonások váltakoznak (legjobb műveiben 

szerves egységet alkotva). 

Van-e azonban szecessziós Krúdy is? A szakirodalom szerint van, sőt Kispéter 

András irodalomtörténész Krúdyt „a magyar irodalmi szecesszió legmarkánsabb 

alakjá”-nak, Szindbádot „tipikus szecessziós figurá”-nak nevezi (Kispéter 1989: 

44–45). Szabó Zoltán új magyar stílustörténete szerint Krúdy a szecesszió első 

(1890-es évek) és második (1900-as évek) szakaszának egyaránt fontos szereplője 

(Szabó 1998: 173). 

Azt magam is elismerem, hogy a szecessziósnak (vagy annak is) tekinthető stí-

lusjegyek folyamatosan megfigyelhetők Krúdynál, anélkül azonban, hogy lenne 

egy bizonyos korszaka, amelyet elsősorban, meghatározóan szecessziósnak kelle-

ne minősítenünk. 

Ezek a szecessziós vonások 1910, az irányzat kifáradása, sőt „elavulása” (Szabó 

1998: 174) után sem tűnnek el Krúdy prózájából. Jól mutatja ezt, hogy amikor 

olyan szövegrészletet kerestem, amely sűrítetten tartalmaz ilyen stílusjegyeket, ezt 

egy 1914-ben (kötetben pedig csak 1916-ban) megjelent novellában találtam meg. 

Ez a novella, az Egy Aranykéz utcai éj emléke a Pesti Napló 1914. március 1-ji 

számában látott napvilágot, a később Aranykéz utcai szép napok címmel egybe-

gyűjtött írások közül időrendben másodikként. Az első a Múló évek az Aranykéz 

utcában című volt, a lap február 21-i számában. Ezeket további egy-egy hét kü-

lönbséggel követte a Fáj és A nők könyvéből című novella. E négy, tartalmilag 

szorosan összefüggő elbeszélés alkotja a későbbi kötetnek az Előhang utáni első 

részét, mégpedig oly módon, hogy az elsőként megjelent két írás, amely címében 

is tartalmazza az Aranykéz utca helymegjelölést, közrefogja az utóbb megjelent 

kettőt. Így a minket most elsősorban érdeklő írás, az Egy Aranykéz utcai éj emléke 

ennek a „blokk”-nak a záródarabja lett. 

A négy, egyaránt egyes szám 1. személyben elbeszélt történet a reformkori 

Pest-Budán játszódik, abban az édeskés, egyben fanyarul önironikus biedermeier 

miliőben, amelybe Krúdy ekkor, az I. világháború éveiben oly szívesen menekült 

vissza. Az elbeszélő, egyben a novellák főszereplője K. Károly, a divatos beszély-

író. A rövidítés Kisfaludy Károlyra látszik utalni, de egyéb történeti, irodalomtör-
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téneti vonatkozás nemigen található a novellákban. Krúdyt ugyanis (akárcsak a 

néhány évvel későbbi Hét Bagolyban) ezúttal sem az író művészi tevékenysége, 

hanem társadalmi, elsősorban pedig szerelmi élete érdekli. Ez főleg Estella, a ki-

kapós aranymívesné körül forog, de jut benne szerep Florentinnak, az előkelő és 

gazdag fiatal özvegynek, valamint egy Irmafy nevű kis színésznőnek is (a névadás 

külön elemzést érdemelne, de ezzel most nem foglalkozhatunk). 

Az Egy Aranykéz utcai éj emléke, a négy novellából álló kis ciklus záródarabja 

azzal kezdődik, hogy az elbeszélő öngyilkosságra készül (elsősorban pénztelensé-

ge miatt), s már az erről szóló hírlapi tudósítást is megszövegezi. Ekkor tör fel 

belőle a jellegzetesen krúdys „operai nagyária” (vö. Szabó E. 1968: 237–238) az 

eltűnt ifjúságról, amelyet az aranymívesné-szerelem kezdetének emlékképei szim-

bolizálnak. E szövegrészlet egyetlen többszörösen összetett, a végén hozzá kap-

csolódó három egyenesen idézett rövid mondattal együtt összesen 225 szó terje-

delmű mondat. Ezt választottam szövegelemzésem tárgyául mint Krúdy szecesszi-

ójának, a „szecessziós” Krúdynak nyelvi és stiláris dokumentumát (a zárójelbe tett 

számok a tagmondat sorszámát jelzik): 

(1) Ah, ifjúság, (2) amely csak tegnap szöktél el mellőlem, (1) hitek, rajongá-

sok, rövid boldog délutánok és álmodozások a pamlagon, értelmetlen vallomások 

séták közben vadgesztenyék alatt, (3) egyszer: szökés, a Dunán, gőzhajóval Vácra, 

napfényes tavaszi délután, (4) a habok fodrai oly nyugodalmasan locsolgatták a 

gőzhajó oldalát, (5) mintha a végtelenségig tartana utunk a szökevény 

aranymívesnével, (6) a hegyek szinte megadással közelegtek a folyam partjain, (7) 

és a falvak kora tavaszi napfényben fürdöttek, (8) öreg hajósok kipödörték fehér 

bajuszukat, (9) és a gőzhajó, (10) amely egykor Kossuth Lajost hozta Bécsből, (9) 

olyan ünnepélyesen pöfögött, (11) mint az orgona a koronázási templomban, (12) 

midőn felséges királyunk fejére feltette a prímás a koronát – (13) négy óra felé 

mindenféle szomorúságok jelentkeztek a partokon, köd és elvesző napsugár, a 

folyam hátán az aranyszínű csipkék, a menyasszonyruha fodrai, az aranyos haris-

nyakötők és piros színű félálmok a kedves nő szívére hajtott fejjel, (14) midőn 

szinte esztendők mély aluvásából, egész eddigi életem bánatos, hideg és ködös 

hajnali miséjéből felébredve kérdeztem, (15) hogy mennyi ideig szenderegtem a 

meleg szív fölött, (16) a nő felelte: (17) „egy pillanatig, kedvesem”, (18) és az 

álom mégis telve volt megfejthetetlenül szép képekkel, piros bajuszú kisemberek-

kel, (19) és szán csilingelt valamerre, (20) kis falvak tornyaiban lakodalmi haran-

gozás, (21) pajkos falusi fiúk másznak át palánkokon, (22) és a vörös bajuszú kis-

ember egyszerre csak rongyos vándorló eldobott fakó kabátját veszegeti magára, 

(23) tavaszodik, (24) fél az olvadástól – (25) és a kedves nő ajka szememre tapadt: 

(26) – Álmodj tovább a hóemberekkel. (27) Magam is szundikáltam egy kicsit. 

(28) Tedd a szívemre fejed. (Egy Aranykéz utcai éj emléke. In: ASZN. 26–27). 
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2. A szövegrészlet elemzését a hatalmas mondat szerkezetének áttekintésével 

kezdjük.
4
 

A mondat az én elemzésem szerint – lehetséges ugyanis másfajta tagolás is – 25 

tagmondatból tevődik össze. Ezekhez az új bekezdésben három rövid mondat csat-

lakozik: 

(26) – Álmodj tovább a hóemberekkel. 

(27) Magam is szundikáltam egy kicsit. 

(28) Tedd a szívemre fejed. 

Mivel azonban ezek tartalmilag tárgyi mellékmondat értékűek: (25) és a kedves 

nő ajka szememre tapadt [, és azt mondta, hogy]: (26)–(27)–(28), valójában bele-

tartoznak a nagy mondat egészébe. Ugyanilyen viszonyban van egyébként a (16) 

és a (17) is: (16) a nő felelte: (17) „egy pillanatig, kedvesem”. 

A mondatot ennél több tagmondatra is tagolhattam volna. Például mindjárt az 

(1), később pedig a (13) a nominális, mozaikszerű építkezés folytán több kisebb 

tagmondatra is bontható. Ez azonban kevésbé felelt volna meg az író szándékának, 

amely mind a két helyen nagy fesztávolságú asszociációs ívnek a kirajzolására 

irányul. Ezért ezeket egyetlen tagmondatként (és azon belül mondatrészhalmozás-

ként), nem pedig nominális tagmondatok egymásutánjaként értelmeztem. 

Egy kissé problematikus a (13) és a (14) kapcsolatának az elemzése is. A (14) 

formailag alá van ugyan rendelve a (13)-nak: 

(13) négy óra felé…, (14) midőn … kérdeztem; 

ez az alárendelés azonban szemantikailag mellérendelés értékű: ’ekkor…’ A 

midőn kötőszó miatt azonban kénytelenek vagyunk a (14)-et a (13) időhatározói 

mellékmondatának minősíteni. A (16)-tól kezdve azonban ismét mellérendelt fő-

mondatok sorjáznak, egészen (25)-ig, amelyekhez valódi mellékmondat már nem 

is kapcsolódik, csak az asszonynak egy, majd egymás után három egyenesen idé-

zett mondata: a (17) a (16)-hoz, a (26)–(28) a (25)-höz. 

Egészében véve az óriási mondat úgy jellemezhető, mint lazán, többnyire kap-

csolatosan mellérendelt tagmondatok láncolata, amelybe időnként alárendelt tag-

mondatok kapcsolódnak bele. A meghatározó mondatépítési mód tehát a mellé-

rendelés: a 28 tagmondatból 17 a főmondat, 11 a mellékmondat. Ha a tagmondat-

ok hosszúságát (szószámát) is figyelembe vesszük, a különbség még nagyobb: a 

főmondatok együttvéve 150, a mellékmondatok 75 szót tartalmaznak, vagyis az 

előbbieknek szószámban mért terjedelme pontosan kétszer akkora, mint az utóbbi-

aké. 

A szöveg ritmusát alapvetően három tényező szabja meg: a mondatszerkezet, a 

tagmondatok hosszúsága és a tagmondatokon belül a mondatrészek halmozása. A 

továbbiakban erre a három mozzanatra koncentrálva tekintjük át a mondat felépí-

                                                 
4 Ezúton mondok köszönetet Laczkó Krisztinának a mondat szerkezeti elmezésében nyújtott segítsé-

géért. 
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tését és a nyelvtani formának a kifejezendő tartalommal, hangulattal stb. való ösz-

szefüggését. 

A mondat az ifjúság főnév előrevetésével, tehát úgynevezett anakoluthonnal in-

dul (vö. Bencze 1989: 240). Ezt közbeékelt értelmezői mellékmondat, majd hal-

mozott, részben (többszörös) jelzős főnevek sorozata követi. A nominális stílusú 

főmondat azokat a legfontosabb képzeteket, motívumokat sorakoztatja fel, ame-

lyeket az ifjúság szó az elbeszélő tudatában, emlékezetében felidéz: 

(1) Ah, ifjúság, (2) amely csak tegnap szöktél el mellőlem, (1) hitek, rajongá-

sok, rövid boldog délutánok és álmodozások a pamlagon, értelmetlen vallomások 

séták közben vadgesztenyék alatt… 

A fordulatot, egyben az új tagmondat kezdetét az egyszer határozószó jelzi. Ami 

ezután következik, az már nem az ifjúság úgy általában, hanem annak egy megha-

tározott eseménye: 

(3) egyszer: szökés, a Dunán, gőzhajóval Vácra, napfényes tavaszi délután… 

Figyeljük meg, hogy az aranymívesné megszöktetését még mindig nominális 

szerkezetű tagmondat exponálja. Olyan ez a mondat, mint egy naplófeljegyzés: 

szaggatott, vezérszavakra korlátozódó, egyben azonban az emlékező hajdani és 

mai izgatottságát is érzékeltető (a most elemzett szövegrészlet utáni első mondat 

utal is arra, hogy az elhangzottak az író naplójából vett feljegyzéseken alapultak: 

„Naplóm, életem torz tükörképe, telve mindenféle álmokkal, feljegyzésekkel, 

amelyeket manapság – öngyilkosságom felé közeledve – szinte meg sem értek”). 

A (4) tagmondat fordulatot hoz: innentől kezdve nem „slágvortokat” kapunk, 

hanem az egykori események leírását, a környezet és a hangulat felidézését. Ennek 

megfelelően megjelennek az igei állítmányok is. Ez a rész kapcsolatosan mellé-

rendelt főmondatokból áll, csupán a (4)-nek van egy hasonlító jelentéstartalmú 

határozó értékű jelzői mellékmondata, és a (9)-be ékelődik be két alárendelt mon-

dat: egy értelmezői és egy szintén hasonlító jelentéstartalmú határozó értékű jelzői. 

Ezt a bővülést, mondatbeágyazódást az okozza, hogy az elbeszélő egy pillanatra 

belemélyed a szövegháttérbe, a történetiségbe (erről a 4. pontban lesz bővebben 

szó). A mondathosszúság (a szószám) nagyjából egyenletes, bár némiképp csök-

kenő irányzatot mutat: 

(4) a habok fodrai oly nyugodalmasan locsolgatták a gőzhajó oldalát, (5) mintha 

a végtelenségig tartana utunk a szökevény aranymívesnével, (6) a hegyek szinte 

megadással közelegtek a folyam partjain, (7) és a falvak kora tavaszi napfényben 

fürdöttek, (8) öreg hajósok kipödörték fehér bajuszukat, (9) és a gőzhajó, (10) 

amely egykor Kossuth Lajost hozta Bécsből, (9) olyan ünnepélyesen pöfögött, (11) 

mint az orgona a koronázási templomban, (12) midőn felséges királyunk fejére 

feltette a prímás a koronát… 

Az újabb fordulópont a (12) és a (13) között van: ezt jelzi a gondolatjel is. A 

(13) az egész mondat leghosszabb tagmondata: több mint kétszer annyi szót, pon-

tosan 34-et tartalmaz, mint az utána következő két leghosszabb, az egyaránt 16 szó 
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terjedelmű (1) és (14). Ebben a tagmondatban – a szemantikailag majdnem üres-

nek mondható jelentkezik-et kivéve – újból nincsenek igék. A névszói szerkezetek, 

nyelvi képek (l. a 3. pontban!) halmozása nagyszerűen érzékelteti azt a „félig 

álom-, félig ébrenlétszerű állapotot” (Harsányi 1969: 120), amelyben a hajó utasai 

ekkor vannak. A hullámok csobogása, a gőzgép dohogása, a hajótestnek alig érzé-

kelhető folytonos remegése álomba (vagy inkább félálomba) ringatja őket. Ennek 

tökéletes megfelelője nyelvi síkon a hétszeres halmozás: 

(13) négy óra felé mindenféle szomorúságok jelentkeztek a partokon, köd és el-

vesző napsugár, a folyam hátán az aranyszínű csipkék, a menyasszonyruha fodrai, 

az aranyos harisnyakötők és piros színű félálmok a kedves nő szívére hajtott fej-

jel… 

A (14) ehhez képest többszörös kontrasztot mutat: kevesebb mint fele annyi 

szóból áll, mint az előző tagmondat, a midőn kötőszó – a mellérendelt tagmondat-

ok sorozatát megtörve – alárendelést jelez (bár ez a midőn, mint említettem, igazá-

ban ’ekkor’ értelmű), s a tagmondatnak saját alárendelt mondata is van, a (15). 

Mi történt hát? A ritmusváltást az magyarázza, hogy az elbeszélő felébredt: 

(14) midőn szinte esztendők mély aluvásából, egész eddigi életem bánatos, hi-

deg és ködös hajnali miséjéből felébredve kérdeztem, (15) hogy mennyi ideig 

szenderegtem a meleg szív fölött… 

Ekkor következik, újabb erős ellentétként az eddigi legrövidebb, csupán három 

szóból álló tagmondat, majd egy ugyanilyen rövid, szintén háromszavas egyenes 

idézet: 

(16) a nő felelte: (17) „egy pillanatig, kedvesem”… 

Megszólalt a nő s vele az álmok után a józanság, gyakorlatiasság, egyben azon-

ban a meghitt kedvesség is. Ezt érzékelteti a két igen rövid mondat, az idéző meg 

az idézett. Itt jegyezzük meg, hogy a felébredve szó utáni részben nem találkozunk 

többé halmozással: ettől kezdve mozgalmasabbá válik a szöveg. 

Az ellentétesen mellérendelt (18) és a hozzá kapcsolódó további hat tagmondat 

az álom képeit villantja fel. Ez tehát nem maga az álom, hanem annak felidézése – 

bár azon a ponton, ahol az igeidő múltból jelenbe csap át, azt gyanítjuk, hogy a 

narrátor újból elszenderedett: 

(18) és az álom mégis telve volt megfejthetetlenül szép képekkel, piros bajuszú 

kisemberekkel, (19) és szán csilingelt valamerre, (20) kis falvak tornyaiban lako-

dalmi harangozás, (21) pajkos falusi fiúk másznak át palánkokon, (22) és a vörös 

bajuszú kisember egyszerre csak rongyos vándorló eldobott fakó kabátját veszegeti 

magára, (23) tavaszodik, (24) fél az olvadástól… 

Az álomképeket rövid, egymást gyors egymásutánban követő tagmondatok idé-

zik fel. A bennük megjelenő figurák egyre különösebbek, riasztóbbak (ez azonban 

már nem mondatszerkezeti kérdés). Sorozatukat – a fordulatot jelző gondolatjel 

után – ismét az asszony szavai törik meg. Ez a három (félig-meddig önálló) mon-

dat vet véget az „operai nagyáriának”: 
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(25) és a kedves nő ajka szememre tapadt: 

(26) – Álmodj tovább a hóemberekkel. 

(27) Magam is szundikáltam egy kicsit. 

(28) Tedd a szívemre fejed. 

Ezen a ponton le is zárhatjuk a szövegelemzés mondattani részét. Mert az, hogy 

honnan tudhatta az aranymívesné, hogy szerelmese hóemberekkel álmodott, már 

szintén nem a mondattannak az ügye. 

3. Krúdy mondatának a különleges mondatszerkezet mellett másik szembeötlő 

stílusjegye a képszerűség, a nyelvi képek erőteljes használata. Elemzésünket 

ennek vizsgálatával folytatjuk. 

A szöveg – a részben már köznyelvivé váltakat is figyelembe véve – a követke-

ző elemi képeket tartalmazza: 

1. Ah, ifjúság, amely csak tegnap szöktél el mellőlem… 

2. a habok fodrai oly nyugodalmasan locsolgatták a gőzhajó oldalát, mintha a 

végtelenségig tartana utunk a szökevény aranymívesnével 

3. a hegyek szinte megadással közelegtek a folyam partjain 

4. a gőzhajó (…) olyan ünnepélyesen pöfögött, mint az orgona a koronázási 

templomban 

5. négy óra felé mindenféle szomorúságok jelentkeztek a partokon 

6–8. a folyam hátán az aranyszínű csipkék, a menyasszonyruha fodrai, az ara-

nyos harisnyakötők 

9. piros színű félálmok a kedves nő szívére hajtott fejjel 

10. midőn szinte esztendők mély aluvásából, egész eddigi életem bánatos, hideg 

és ködös hajnali miséjéből felébredve kérdeztem… 

A képek nagy többsége, mint láthatjuk, metafora (a 10-ből 8, közülük 3 egyben 

megszemélyesítés is), míg hasonlatot csak kettőt találunk (a 2. és a 4. sorszámmal 

jelzetteket). Az explicit és az implicit képek aránya 3:7 (a 8 metafora közül 7 imp-

licit, 1 explicit: a 10. számú). A szöveget ennek megfelelően a képalkotás szem-

pontjából (is) az erős, tömény költőiség jellemzi (feltéve, hogy a szóképet, s ezen 

belül is különösen az implicit szóképet tömörebb, sűrítettebben költői kifejezőesz-

köznek tekintjük, mint a hasonlatot). 

Ugyanezt mutatja a képeknek a szöveg egészéhez viszonyított terjedelmi aránya 

is. Krúdy mondatának 225 szavából (ha a képet tartalmazó tagmondatnak minde-

gyik szavát a képhez számítjuk) összesen 83, azaz a szövegszavaknak 36,88%-a 

képszerű. Hogy ez az arány nagy-e vagy kicsi, azt önmagában persze nem lehet 

megítélni. Bencze Lóránt számítása szerint Lengyel Géza művészeti tárgyú tárcá-

jának, amely a Nyugat első évfolyamában jelent meg, majdnem 25%-a tartozik a 

képek „régiójába” (vö. Bencze 1989: 243). Ehhez képest a csaknem 37%-os arány 

elég nagynak látszik (ám reális értékeléséhez sok különféle műfajú szövegben 

kellene megállapítani ezt az arányt). 
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Tartalmilag (az azonosított, illetve összehasonlított elemek jellege, a viszonyítás 

irányultsága szempontjából) a szöveg képeinek többsége a természeti és az emberi 

szféra kapcsolatán alapul. Magától értődően ilyen irányú mindenekelőtt a három 

megszemélyesítés: 

1. Ah, ifjúság, amely csak tegnap szöktél el mellőlem… 

3. a hegyek szinte megadással közelegtek a folyam partjain 

5. négy óra felé mindenféle szomorúságok jelentkeztek a partokon 

Még határozottabb a környezet emberiesítésére (pontosabban: 

„asszonyiasítására”) való törekvés a három halmozott implicit metaforában: 

6–8. a folyam hátán az aranyszínű csipkék, a menyasszonyruha fodrai, az ara-

nyos harisnyakötők 

A lemenő nap fénye visszaverődik a fodrozódó víztükörről, s ez a fényvisszave-

rődés a félig elszenderedett utas „piros színű félálmaiban” aranylóan csillogó női 

ruhatartozékok képében jelenik meg. A menyasszonyruha fodrainak és a harisnya-

kötőknek az említése előreutalás is lehet a megszöktetett nő meghódítására, netán 

későbbi feleségül vételére. (Az álomban lakodalmi harangozás is hallatszik!) Hogy 

azután ez az előreutalás beteljesedik-e vagy sem, annak kérdése kívül esik a mon-

daton, sőt részben a novellán is, ezért itt nem foglalkozunk vele. 

Az elemzendő szövegnek a képalkotással összefonódó további lényeges stilisz-

tikai sajátossága a jelzők nagy száma. A mondat összesen 26 jelzős szerkezetet 

tartalmaz: rövid boldog délutánok, értelmetlen vallomások, napfényes tavaszi délu-

tán, szökevény aranymívesné, kora tavaszi napfény, öreg hajósok, fehér bajuszuk, 

koronázási templom, felséges királyunk, mindenféle szomorúságok, elvesző napsu-

gár, aranyszínű csipkék, aranyos harisnyakötők, piros színű félálmok, kedves nő, 

mély aluvás, egész eddigi életem bánatos, hideg és ködös hajnali miséje, meleg 

szív, megfejthetetlenül szép képek, piros bajuszú kisemberek, kis falvak, lakodalmi 

harangozás, pajkos falusi fiúk, vörös bajuszú kisember, rongyos vándorló eldobott 

fakó kabátja, kedves nő (másodszor). Mivel azonban ezeknek majdnem a fele két-

lépcsős felépítésű, azaz a jelzős szószerkezet még egy jelzőt kap (pl. rövid boldog 

délutánok, napfényes tavaszi délután, kora tavaszi napfény, pajkos falusi fiúk, 

eldobott fakó kabát), az egész eddigi életem bánatos, hideg és ködös hajnali miséje 

teljes metafora „második lépcsőjében” pedig három halmozott jelző is van, sőt 

ehhez szerkezetes (szintén kétlépcsős minőségjelzőjű) birtokos jelző is kapcsoló-

dik, a minőségjelzők száma megközelíti a 40-et. A szavak számát tekintve a jelzős 

szerkezetek részaránya csaknem egyharmadot tesz ki (72:225, azaz 32%). 

A jelzős szerkezeteknek közel egynegyede valamilyen színnevet tartalmaz 

(6:26, azaz 23%). A szövegrészlet színvilága igen koncentráltnak mondható. Csu-

pán három szín fordul elő: fehér (1), arany(os) (2), piros (2), vörös (1). Ez a négy 

szín azért tekinthető háromnak, mert a piros bajuszú és a vörös bajuszú megjelölé-

sek ugyanarra vonatkoznak, koreferensek. 
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Az arany jelző kulcsszava a szövegnek, már csak az Aranykéz utca (mint tágabb 

kontextus) és az aranymívesné miatt is. A korábban említett (6–8. számú) implicit 

metaforákban sűrítetten jelenik meg ez az aranyló színezés: „a folyam hátán az 

aranyszínű csipkék, a menyasszonyruha fodrai, az aranyos harisnyakötők”. Az 

arany egyébként az egyik leginkább kedvelt színe volt Klimtnek és általában a 

szecessziós képző- és iparművészetnek. Fontos szerepet játszik az arany szín a 

kortársi lírában a fiatal Kosztolányinál (Arany-alapra arannyal; Mostan színes 

tintákról álmodom) és Tóth Árpádnál (ez utóbbira l. Kozocsa 1998). 

A piros szín Krúdynál és több kortársánál (így Adynál is) az élni akarásnak, az 

életörömnek, a szexuális vágynak a kifejezője (vö.: Kovalovszky 1965: 34; Ke-

mény 1991: 58–59). A Bukfenc című Krúdy-regényt Bori Imre így jellemzi: „re-

gény pirosban” (Bori 1978: 113). Szabó Zoltán Malonyai Dezsőtől és Kosztolányi-

tól idéz ilyen példákat: az élet pirossága, a művészet festett pírja (Szabó 1998: 

175). A piros jelzőnek a most elemzett Krúdy-szövegben is van valami erotikus 

konnotációja („piros színű félálmok a kedves nő szívére hajtott fejjel”). 

4. Krúdy stílusának, sőt egész szövegalkotási módjának egyik döntő mozzanata 

az ún. szövegháttér, amelyben korfestő részletek, mikrorealitások, utalások stb. 

vannak felhalmozva (vö. Bori 1978: 104–115). Ez a háttér gyakran fontosabb, 

mint az előtérben zajló cselekmény. 

Ennek a szövegrészletnek a hátterében is felsejlik a teljes magyar 19. század. A 

novella és az Aranykéz utcai szép napok kötetnek vele összefüggő többi írása elvi-

leg valamikor 1830 előtt játszódik, hiszen K. Károly, a „divatos elbeszélő író” nem 

lehet más, mint az 1830-ban meghalt Kisfaludy Károly. Ám időviláguk ennél nyil-

vánvalóan tágabb, mert magában foglalja a magyar biedermeier egész korszakát is 

(legalább a szabadságharcig). Ezt a „biedermeier” miliőt a régebbi Krúdy-

szakirodalom egy kissé túlhangsúlyozta (vö.: Benedek 1957: 122; Zolnai 1993: 

112–113), holott Krúdy maga sem veszi egészen komolyan. Az ő biedermeierének 

édeskésségébe mindig vegyül valami fanyarság, valami ironikus és önironikus íz 

(ez teszi élvezhetővé a mai olvasó számára is). Ilyen mindjárt a szöveget nyitó ah 

indulatszó, amely Krúdy korában még nem volt olyan archaikus és komikus, mint 

napjainkban, de már útban volt e felé a nyelvi státus felé. 

Ezt a korszakot („valamikor régen, de leginkább a 19. század első felében”) su-

gallják a hosszú mondat bizonyos szavai, vissza-visszatérő motívumai is. Ilyen 

maga az aranymívesné, a megszöktetett asszony (Krúdynál elképzelhetetlen, hogy 

a férj asztalos vagy lakatos legyen!), továbbá a gőzhajó mint az asszonyszöktetés 

eszköze és az elbeszélő álmában csilingelő szán (bár meglehet, hogy a gőzhajót és 

a szánt csupán a mai olvasó, értelmező véli korjelző elemnek). 

A gőzhajó mint olyan jármű, amelyen asszonyt lehet szöktetni, Krúdynak több 

más írásában is feltűnik. Érdekes és Krúdy alkotómódszerére fölöttébb jellemző, 

hogy a gőzhajó ilyen szerepben a kötetnek egy másik novellájában, a Fáj címűben 

is előfordul, de ott az elbeszélő nem az aranymívesnével, hanem ennek vetélytár-
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sával, a szőke Florentinnal szökik gőzhajón Bécsbe. A nő és az úticél variálódik, a 

gőzhajó változatlan marad. (Mintha az írónak ez a körülmény fontosabb lenne, 

mint az, hogy hőse kit és hová szöktet.)
5
 

A szövegháttér elemei nem csupán arra szolgálnak, hogy a cselekményt „vala-

hová a múltba” helyezzék, hanem arra is, hogy az időt időtlenné, a kort kortalanná 

tegyék. Jól példázza ezt a szövegünk középpontjába helyezett, magában is több-

szörösen összetett mondat alakú hasonlat: „a gőzhajó, amely egykor Kossuth La-

jost hozta Bécsből, olyan ünnepélyesen pöfögött, mint az orgona a koronázási 

templomban, midőn felséges királyunk fejére feltette a prímás a koronát”. A kora 

reformkori, biedermeier kori miliőbe előbb egy talán 1848-ra időzíthető mozzana-

tot iktat be – bár ekkor, tudomásom szerint, Kossuth Lajos Pozsonyból, az ország-

gyűlésről jött gőzhajón a forradalmi Pestre –, majd ezt a Kossuth személye által 

megszentelődött gőzöst a Ferenc József magyar királlyá koronázásán, tehát 1867-

ben megszólaló orgonához hasonlítja. (A felséges királyunk a szöveg keletkezésé-

nek idején senki másra nem vonatkozhatott, mint „Ferenc Jóskára”.) A két sze-

mély és a két esemény ilyen összekapcsolása egyrészt az iróniának a megnyilvánu-

lása, másrészt az elidőtlenítésnek az eszköze. 

5. Az elemzés összegzéseként azt szeretném még röviden összefoglalni, milyen 

stílusjegyek alapján minősítettem ezt a szöveget szecessziósnak: 

– hosszan hömpölyögtetett, alapjában mellérendelő jellegű mondatszerkezet; 

– mondatrészek, szószerkezetek, tagmondatok halmozása; 

– nagyszámú nyelvi kép, bennük az emberi szférának a természeti szférára való 

rávetítése, a természeti szépnek emberi és művészi széppé való stilizálása; 

– a jelzőknek, köztük különösen a színneveknek (arany, piros) a szokásosnál 

nagyobb gyakorisága; 

– a stílus iróniája és öniróniája; az időnek a korai reformkor és a kiegyezés, sőt 

a századforduló közötti lebegtetése. 

                                                 
5 Hadd idézzek néhány későbbi adatot is a (gőz)hajó-ra mint életörömöt, (szerelmi) boldogságot 

konnotáló moítvumra! 1916-ból: „ők [= Edmund három nagy szerelme] voltak élete regényei; (…) 

ők játszanak most a tó tükrén déli napsütésben, midőn a gőzhajó fehérre kavarja a zöld vizet” (Gáz-

láng; MSZ. 6); 1918-ból: „Rombolai ekkor bevallotta, hogy ő csak a gőzhajóig tudja elkísérni a 

hölgyeket, akiket kiszemelt” (Pesti nőrabló; JC. 151); „A Dunán úgy fénylettek a hajók az őszi nap-

sütésben, mint a boldogság szigetei. Nem is lehet baja annak, aki aranyló szeptemberi délelőttön a 

Fecske fedéleztén a Margit-szgiet felé utazik” (B. 21); 1921-ből: „Az elzüllött fiatalember célja 

nyilvánvaló volt (…) Szöktetni akarta a kisasszonyt: »a boldogság hajóján«, amely hajó alatt bizo-

nyosan nem az Ipolyság nevű vontatógőzöst gondolta, mert az igen kormos volt” (Szent Margit 

nyúlja; a kötetben eddig kiadatlan írást újra közli Gajdó 1999; az adalékért Pusztai Ferencnek tarto-

zom köszönettel); 1922-ből: „Én is, mint minden pesti leány, aki a nyarat a városban töltötte, sokszor 

voltam a Margitszigeten. Néztem a hajó lapátkerekéről lehulló ezüstgyöngyöket” (HB. 220); 1923-

ból: „[a fehér hajó] akkor volt a legszebb, amikor hattyúként szállott a Dunán. (…) A kürtszóra 

mindenki utazni szeretne, a füstfoszlányba úgy kapaszkodik a gondolat, mint valami üzenetbe, ame-

lyet a boldogok földjértől küldenek” (Fehér hajó; Vsz. 66). 
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Ezek mind olyan nyelvi és stiláris sajátosságok, amelyeket a szakirodalom a 

szecessziós stílus ismertetőjegyeként tart számon (vö.: Kispéter 1989; Bencze 

1989; Szabó 1998: 172–182). Ennek alapján az elemzett Krúdy-részletet bízvást 

minősíthetjük szecessziós stílusúnak, magát a novellát és talán az egész kötetet 

pedig Krúdy szecessziója termékének. 

A szecessziós jelzőt a fejezet címében mégis idézőjelbe kellett tennem. Mégpe-

dig két okból: 

– a felsorolt stílusjegyek Krúdynak nemcsak erre az egy szövegrészletére, no-

vellájára, kötetére, korszakára stb. jellemzők, hanem úgyszólván egész életművé-

re; 

– szinte ugyanezen vonások alapján a szöveget és szerzőjét más stílusirányza-

tokhoz, stílusfejlődési tendenciákhoz is sorolhatnánk (pl. az impresszionizmushoz, 

sőt – az álomképek logikátlan logikája, különös képzettársításai és az egész mon-

dat szabadasszociációs jellege miatt – akár a szürrealizmushoz is). 

Mindez nem azért van így, mert a Kispéter András, Bencze Lóránt, Szabó Zol-

tán és mások (köztük a szecesszió fogalmát irodalomtörténeti kategóriaként újraér-

telmező, korán elhunyt Diószegi András) által felállított kritériumok nem illenek a 

szecessziós stílusra. A baj csupán az, hogy nemcsak arra illenek rá, hanem a 20. 

század első harmadának úgyszólván egész magyar szépirodalmi „köznyelvére”. 

Ennek folytán többé-kevésbé mindenki „szecessziós” (köztük természetesen 

Krúdy is), ám egyszersmind impresszionista, szimbolista, szürrealista stb. is. A 

szecessziós stílus nyelvi ismérvei, úgy látszik, túl tágak ahhoz, hogy az irányzatot 

és annak képviselőit megnyugtatóan azonosítani lehessen. (Csak zárójelben jegy-

zem meg, hogy talán Ady – egy bizonyos korszakában – és Kaffka Margit mutatja 

a legtisztábban a szecessziós életszemléletnek és stílusnak a jegyeit. Ez azonban 

mindaddig nem több ötletnél és munkahipotézisnél, amíg nem igazolja alapos 

gyűjtés és annak statisztikai feldolgozása.) 

A „szecessziós” Krúdy tehát nem csupán az (még ebben a most elemzett írásá-

ban sem, ahol pedig aránylag a leginkább az). De az is, végig egész írói pályáján, 

talán csak a kései elbeszélések egy részét, az ún. gyomor- vagy evőnovellákat 

kivéve (ezekre inkább a nyelvi visszafogottság jellemző). Mindez, úgy gondolom, 

kellően indokolja, hogy számon tartsunk egy „szecessziós” Krúdy Gyulát is. 

 

 

2. Az ellentét mint szövegszervező elv egy Krúdy-novellában 

(A nő, akiért szenvedünk) 
 

1. Szabó Zoltán felfogása szerint a stilisztikának három fő ága s ennek megfele-

lően három tanulmánytípusa van: a stilisztikai minősítés, a stilisztikai elemzés és a 

stílusjellemzés (Szabó szerk. 1968: 36–48; legutóbbi összefoglaló művében a 

harmadik tanulmánytípust stílustipológia néven tárgyalja: Szabó 1988: 54). 
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Az itt következő fejtegetés a középső tanulmánytípusba, a stilisztikai elemzés 

műfajába tartozik. A stilisztikai elemzés, mint ismeretes, a szöveg szintjén zajlik, 

tárgya egy egyedi közleménynek a stílusa (Szabó 1988: 54). Az elemzést ugya-

nennek a könyvnek egy másik helyén így határozza meg Szabó Zoltán: „egy mű-

alkotás egészének tudományos érdekű, jellegű taglalása egy elmélet, egy modell 

alapján” (Szabó 1988: 159). Az alábbi szövegelemzési kísérlet igyekszik megfe-

lelni ezeknek a kritériumoknak, tehát egyrészt annak, hogy az elemzés ne csupán 

tudományos érdekű (szándékú, célú), hanem tudományos jellegű is legyen, más-

részt annak, hogy legyen valamely elméleti alapja, kerete, amelyből az elemzés 

módja, lépései logikusan következnek. 

Az elemzés céljára kiválasztott szöveg: Krúdy Gyulának egy 1918-ban megje-

lent
6
 novellája: A nő, akiért szenvedünk (in: A madárijesztő szeretője. Válogatott 

elbeszélések 1916–1925. Magvető Könyvkiadó. Budapest 1964. 65–72; a további-

akban megadott lapszámok ennek a kiadásnak a lapszámai). 

Szabó Zoltán szerint egy szöveg stilisztikai elemzése azzal kezdődik, hogy az 

elemző megállapítja az adott szöveg szervező (másutt: rendező) elvét: „A szöveg-

szervező elv tulajdonképpen egy olyan átfogó sajátosság (pl.: ellentét, fokozódás, 

párhuzam), amely az irodalmi mű egészére és valamennyi rétegére, alkotóelemére, 

a legnagyobbra és a legkisebbre, köztük a stílusra is érvényes. Az elemzés kiindu-

lópontja, első mozzanata a szervező elv megállapítása. Emiatt az elemzés deduktív 

jellegű vizsgálat” (Szabó 1988: 100–101). 

Persze az elemzés valójában nem a szövegszervező elv megállapításával kezdő-

dik: ahhoz ugyanis, hogy – legalább munkahipotézisként – ki tudjam jelölni, mi az 

adott szövegnek a szervező vagy rendező elve, előbb alaposan végig kell olvas-

nom, sőt végig kell elemeznem. Tehát a szövegszervező elv felismerését és kijelö-

lését egy induktív kutatási szakasznak kell megelőznie: olvasás (a szónak a köz-

nyelvi, majd a ’close reading’ értelmében), adatgyűjtés, hipotézis(ek) felállítása 

stb. Csakhogy ez az elemzési szakasz az elemzés olvasója számára láthatatlan 

marad, mert magában az elemzésben nincs leírva. Így tehát az elemzés – ha jól 

értem Szabó Zoltán elgondolását – voltaképpen a közepén kezdődik (mármint az 

olvasó, az elemzés „fogyasztója” szempontjából). 

A szövegszervező elv feltételezésének az a fő módszertani jelentősége, hogy 

hozzásegít ahhoz, hogy az irodalmi műnek „viszonylag sok tényét, sajátosságát, 

összefüggését fel tudjuk fedni” (Szabó 1988: 164). „Ha nem ragaszkodunk követ-

kezetesen (…) a szövegszervező, a rendező elvhez, az elemzés könnyen széthull-

                                                 
6 A novellát a régebbi Krúdy-életműsorozatnak A madárijesztő szeretője című kötete (Magvető 

Könyvkiadó. Budapest 1964. 64, 582) és ennek a nyomán a további kiadások (Az ördög alszik, 

Szépirodalmi Könyvkiadó. Budapest 1972. 151; Telihold. Elbeszélések 1916–1925. Szépirodalmi 

Könyvkiadó. Budapest 1981. 180) 1917-es megjelenésünek tüntetik fel, ez azonban tévedés, mivel a 

szóban forgó Krúdy-írás az Új Idők 1918. szeptember 8-i számában jelent meg először. Keletkezésé-

nek idejét így 1918 augusztusára vagy szeptember elejére tehetjük. Azaz vagy egy időben írta Az 

útitárssal, vagy közvetlenül utána (ennek a nyilvánvaló motivikus egyezések miatt van jelentősége). 
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hat” (uo. 166). Következésképp a szövegszervező elv nem csupán kiindulópontja, 

hanem kerete is az elemzésnek, amelyben a vizsgálat előrehaladhat (uo. 101). 

A most elemzendő Krúdy-szövegnek is van ilyen alapprincípiuma, viszonyítási 

pontja. Ezt – a szöveg előzetes tanulmányozása alapján – így határozhatom meg: 

álom és való, realitás és irrealitás ellentéte. A továbbiakban azt próbálom meg 

kimutatni, hogyan szerveződnek meg a szövegnek mint rétegzett komplex egész-

nek az egyes szintjei e köré a vonzási középpont köré. 

A szövegszervező elv működését ebben az elemzésben három szinten fogom 

vizsgálni: a cselekmény, a közlésformák és a képalkotás síkján. E három síkot egy 

régebbi munkámban együttesen a nyelvi műalkotás belső formájának minősítettem 

(Kemény 1993: 129). Az így meghatározott belső forma lényegében hasonló tar-

talmú, mint Petőfi S. János háromszintű műalkotásmodelljének középső szintje, az 

ún. közeg (vö. Petőfi 1968: 20; ismerteti és alkalmazza Szabó 1988: 106 kk.). A 

cselekmény–közlésforma–képanyag hármasságát azért tartom meg, mert epikai 

műalkotás elemzésére alkalmasabbnak vélem, mint a differenciálatlanabb ’közeg’ 

kategóriát. A nyelvi képeknek ide s nem a szűkebben vett stílushoz való sorolása 

természetesen vitatható. Ezért már itt jeleznem kell, hogy csak azokat a képeket 

sorolom ide, amelyeknek strukturális (szövegszervező) jelentőségük van, tehát 

jóval többek puszta díszítménynél (vö. Kemény 1993: 128). 

2. A novella cselekménye egy „városvégi fogadóban” (65) játszódik (a régi vi-

déki vendégfogadók életéről vö. a közel egykorú Az útitárs plasztikus leírását: Ú. 

11–12). Itt lakik folyosó végi szobájában Magános, a történetnek beszélő nevű 

férfi főszereplője, a szimbolikus Krúdy-alakmás, az önarckép-alterego (vö. Ke-

mény 1991: 45–52). 

Az álomszerű és a valóságos mozzanatok szembesítése már a legelső mondat-

ban megkezdődik: „Egy árnyék ment végig az udvaron” (65). Az árnyék főnév, 

mint tudjuk, jelentheti azt is, hogy ’árny(alak), szellem’ (vö. ÉKsz.), s ezzel a cse-

lekmény nyomban az irreális-kísérteties síkra helyeződik. De értelmezhetjük me-

tonímiaként is: az árnyék szó az árnyékot vető lény helyett áll. Ebben az esetben a 

nyitó mondat tekinthető reális kijelentésnek is: valaki megy a holdfényben, és 

árnyéka végigsuhan az udvaron. 

Tehát már a kezdet kezdetén kialakul két izotópia (homogén jelentéssík; vö. 

II/2. fejezet, 1.2. pont): egy reális és egy irreális. E két izotópia közös pontja, „vál-

tó”-ja (a jakobsoni „shifter”) az árnyék szó, amelyből kiindulva mindkét irányban 

ellentmondásmentesen folytatódhat a történet kibontása. 

A cselekmény kezdetének időpontja: nem sokkal éjfél előtt („Tizenkét óra felé 

járt az idő” [65]; azt, hogy éjjel tizenkettőről van szó, a második bekezdést alkotó 

hosszú összetett mondatnak egy későbbi tagmondata tisztázza: „a hold az égről 

elkalandozott, […]” [uo.]). Az éjfél hagyományosan a kísértetek, a kísértetjárás 

órája (hogy csak egyetlen közismert irodalmi példát idézzünk: „Várni, ha éjfélt üt 

az óra, / Egy közeledő koporsóra”; Ady: Sírni, sírni, sírni). 
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Álom és való egymásra vetülését szolgálja az a mód is, ahogyan Krúdy az ár-

nyék mozgását leírja: „Az árnyék nesztelenül és alig sóhajtva, vigyázatosan, mint-

ha a háztető gerincén járna, félig láthatatlanul haladt végig a[z] (…) udvaron” 

(65). A nesztelenül, (alig) sóhajtva, vigyázatosan határozók reális cselekvőre val-

lanak; a mintha kötőszós mellékmondat alapján viszont az alvajáró mozgására 

asszociálunk, s ezzel egy pillanatra visszabillenünk az irreális-kísérteties síkra. 

A folytatás újból a reális oldalt helyezi előtérbe: „Csupán annyi látszott az ár-

nyékból, hogy nőnemű” (uo.; vö. Az útitárs elején olvasható tájleírásnak ezzel a 

jellegzetesen krúdys metaforájával: „A fák megannyi szoknyás kísértetek” [Ú. 7]). 

„Ez is inkább a lépéséről látszott – folytatódik az árnyék mozgásának elemzése –, 

amint térdig szorosan összeérő, térden alul pedig szétágazó lábszárai az utat mér-

ték” (itt eszünkbe juthat Hartvigné lábának leírása, szintén Az útitársból [Ú. 16]). 

Mire azonban tudomásul vennők, hogy valóságos nőről van szó, akinek alakját 

csupán a holdvilág fény-árnyék játéka bűvölte kísértetiessé, az író nyomban visz-

szavált az irreális síkra, pontosabban metanyelvi kommentárral nyomatékosítja az 

álom/való kettősséget: „Az árnyék – talán kísértet volt, talán valódi személy – 

beosont abba a folyosóba, amelynek a végén Magános lakott” (65). A reálisról az 

irreálisra való átkapcsolást szolgálja a következő mondatnak a befejezése is: „(…) 

a fogadóban megszokták [reális], hogy Magánost éjnek idején mindenféle furcsa 

emberek keresik fel [reális], akik a kéményen át szoktak elrepülni [irreális]” (uo.). 

A kéményen át való távozás mozzanata csak jóval később, az első szerkezeti egy-

ség végén válik érthetővé: Magános „bedugta az ideált [’szerelmesét, imádottját’] 

a kályhaajtón, égő gyufát dobott utána, hogy lángra lobbanjon” (67). Az útitársban 

Hartvigné, az unatkozó kisvárosi asszony „Esténként a kályha tüzébe bámult, s 

egy-egy ábrándot dobott a lángok közé, mint egy megunt fátyolt” (Ú. 24). Ily mó-

don a tűzre vetés az ábrándokkal, álmokkal való leszámolásnak a szövegek közti 

(szövegek fölötti) emblémájává válik a Krúdy-műveket együttesen és összefüggé-

seikben is számon tartó befogadó számára. 

A bekezdést lezáró mondatokban az író így folytatja és teljesíti ki az álomszerű 

és a valóságos mozzanatok szembesítését: „Ez a nő sem törte rosszban a fejét, csak 

jött, mert megigézte őt a Magános. Holnapra vagy holnaputánra egy másik nő van 

soron, aki továbbutazik a kéményben” (65). Az árnyékot nő-nek nevezi, nőként 

azonosítja (reális sík), de olyan nőként, akit megigéztek (babonás-varázslatos mó-

don megidéztek, felidéztek), s a többi ilyen nő is végül a kéményen át távozik 

(irreális sík). 

Nem folytatjuk ilyen részletességgel az álom/való „lebegtetés” regisztrálását. 

Elemzésünk szempontjából elegendő annyit leszögezni, hogy a cselekmény első 

szakasza végeredményben a képzelet világában zajlik: Magános felidézi egy tíz 

évvel azelőtti szerelmének, Flórának, a felvidéki lánynak az alakját, aki azóta férj-

hez ment, és négy gyereke van, „a legkisebb oly okos, mint a római pápa” (67). De 

a férfi eközben már egy másik asszonyra gondol, egy másik vendéget vár emléke-
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zetének színpadára: a Királynét, élete legnagyobb szerelmét. Ezért gyorsan végez 

Flórával, a már jelzett módon. Ezzel zárul a novella első szerkezeti egysége. 

Mielőtt azonban a Királyné megjelenhetne, valaki megzavarja Magánost az áb-

rándozásban: „Lépések hallatszottak a folyosón” (uo.). Nyílik az ajtó, és megjele-

nik egy hívatlan vendég, egy valóságos, hús-vér nő. Ezzel átmenetileg meg van 

törve az álomszerűség izotópiájának folytonossága: a jelképekből építkező hangu-

latnovella közegébe beékelődik egy „kisrealista” életkép. Magános egy kissé za-

varba is jön a nem várt látogatótól: bár udvariasan hellyel kínálja, nyomban kiro-

han a szobából, hogy felköltse a cselédséget és szobát nyittasson az ismeretlen 

asszonynak (nehogy még ott maradjon nála, és ezzel megakadályozza a várva várt 

találkozót az igazi asszonnyal, a képzeletbelivel). 

Az éjszakai látogató férfiasan határozott, mégis vonzó, okos, jókedvű asszony. 

Tehát abba a típusba tartozik, amelynek A vörös postakocsi Urbanovicsnéja, a Hét 

Bagoly Leonórája, a Szindbád-novellák Majmunkája az ismertebb képviselői. 

Nyomban be is mutatkozik: „Én Berzenczei özvegye vagyok H.-ból” (68). Később 

azt is megmondja, Magános kérésére, hogy keresztneve: Irma (70). Míg ő a színen 

van, egy pillanatra sem érezhetjük az álom/való lebegést. A nyers, de egyáltalán 

nem ellenszenves valóság betört az emlékezés fantomvilágába, sőt ki akarja abból 

ragadni a férfit. Irma ugyanis egyáltalán nem rejti véka alá, hogy férjet keresni jött 

falusi házából Pestre. „Pedig, ha Isten akarná – teszi hozzá –, nem is kellene to-

vábbmenni a városba” (68). 

A novella középső része, az Irma-epizód, azzal telik, hogy a két ember igyek-

szik kiismerni, „feltérképezni” egymást: milyen férj válna Magánosból s milyen 

feleség Irmából. Mire kiderül, hogy az asszonynak nincs kifogása a borivás, a 

pipázás és a reggeli krákogás ellen, már-már némi bizalmasság is kialakulna kö-

zöttük, de belép egy álmos cseléd, és jelenti, „hogy a numeró négy már fűtve van, 

a vendég elfoglalhatja szobáját” (70). Bár az özvegy azzal a sokat sejtető mondat-

tal távozik a férfi szobájából, hogy „Az ajtóm nyitva van, ha tovább akar beszélni” 

(uo.), az olvasó tudja, hogy ezzel a realitás uralmának vége szakadt. Magános azon 

az ajtón soha nem fog belépni, mert jobban érdeklik saját lelkének csukott, de 

újból és újból kinyitható ajtói. Magános tehát leül a szokott helyére, bár „ábrándjai 

ezúttal lassabban tértek vissza a sarokból, mennyezetről, fiókokból, ahová szétme-

nekültek (…) a valóságos asszony jöttére. Talán negyedóra is elmúlott, amíg meg 

tudta idézni a Királynét, aki duzzogva és bosszúszomjasan jelentkezett” (uo.). 

Ez utóbbi mondattal, amely ugyanúgy álomszerű és valóságos mozzanatokból 

van összerakva, mint az első rész, kezdetét veszi az elbeszélés zárószakasza. 

A jelképes nevű Királyné – neki sem tudjuk meg a valódi nevét, ahogyan Ma-

gánosét sem – éppoly jellegzetes alakja, mondhatnók archetípusa a Krúdy-

mitológiának, mint amilyen az előző asszony volt. Csakhogy míg Irma (Leonóra, 

Majmunka stb.) szereti és becsüli a férfiakat, sőt segíteni próbál rajtuk, addig a 

Királyné típusú nő, a kihívó szépségű, de hideg szívű „végzet asszonya” uralkodni 
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akar a férfiakon és ezáltal az életen. A Hét Bagoly Zsófiája, az Őszi versenyek 

Rizilije, a Rezeda Kázmér szép életének Császár Fruzsinája tartozik – többek kö-

zött – ebbe a típusba. 

A Királynő kineveti és megalázza a szerelmes férfit, aki térden állva hódol előt-

te. Az asszony megkérdezi tőle: „Megölnéd magad értem?” (71), s a válasz termé-

szetesen ez: „Nyomban, ha kívánnád” (uo.). A Királyné erre felidézi azoknak a 

férfiaknak a képét, akik öngyilkosságot követtek el miatta. Ezzel a cselekmény 

újból átlendül az irrealitás, a fantasztikum szférájába: „A Királyné megsimogatta a 

falat, és az érintése helyén egypár bánatos férfiarc mutatkozott” (uo.). Az egész 

beszélgetés – vagy inkább viaskodás – egyszerre álomszerű és hallatlanul valódi. 

Olyan színes, kiélezett és dallamos, amilyenek a lázálmok szoktak lenni. Ekkor 

hangzik el, Magános szájából, az elbeszélés kulcsmondata: „Csak az az igazi nő, 

akiért szenvedni és kínlódni lehet” (uo.). E mondat, melynek lényegét már a cím is 

előrevetítette („A nő, akiért szenvedünk”; cím és szöveg kapcsolatáról vö. Ke-

mény 1985: 195–198), valóban „integráló erejű mondat” vagy „fókuszmondat”, 

amelybe belesűrűsödik a közlemény egésze (vö. Mayenowa, Maria Renata: Szö-

vegkohézió és a címzett beállítása [lengyelül]; ismerteti és kommentálja Szabó 

1988: 102 kk.). 

De már távozik is a felidézett „igazi nő”: „És most elmegyek” – veti oda az 

előtte térdeplő férfinak (azt, hogy Magános még mindig térden áll előtte, onnan 

tudjuk, hogy a Királyné „lehajolt Magánoshoz, hogy jól a szeme közé nézzen” 

[71]). Amit búcsúzóul a férfinak mond, az továbbra is a mesebeli és a valóságos 

pólusa között ingadozik: „A férjemmel töltöm az éjszakát, (…) sorban meglátoga-

tom a szeretőimet, és mindegyikkel boldog leszek. (…) Hányadik szeretőm is vagy 

te már nékem? A harmincharmadik” (71–2). Végül pedig ott hagyja emlékbe a fél 

cipőjét a küszöbön. A férfi ezekkel a szavakkal kéri maradásra: „Ne menj még, 

álomkép” (72), s ezzel a Királynő látomány voltát hangsúlyozza. De amikor az 

asszony kisuhan a szobából, felemeli a cipőt (a valóságos fél cipőt!) a küszöbről, 

és a párnája alá teszi. 

Tehát a cipő eldönti a reális/irreális „lebegést” a realitás javára? Korántsem! A 

folytatás, a novella befejezése ugyanis kétféleképp is érthető. Lássuk csak ezeket a 

zárósorokat: „Magános a cipőt a párnája alá tette, és úgy aludt, mint a gyermek 

Mikulás éjszakáján. [Új bekezdés.] – Ha meghalhatnék
7
 érte – rebegte, midőn 

felébredt” (uo.). A kulcskérdés az aludt szó értelmezése. Ha így értem: ’úgy aludt 

el’, akkor eddig ébren volt, s a Királynő és cipője is valóságos (de legalább: a ci-

                                                 
7 A novella 1964. évi kötetkiadásában ebben a szóban durva sajtóhiba van („meghalhatnák”), ame-

lyet, érthetetlen gondatlansággal, átvettek a későbbi kiadások is (Az ördög alszik. Szépirodalmi 

Könyvkiadó. Budapest 1972. 151; Telihold. Szépirodalmi Könyvkiadó. Budapest 1981. 180). Pedig 

Krúdy (és hőse) természetesen nem „nákolt”, ahogy ezt az első megjelenés (Új idők, 1918. szept. 8. 

198) és az első kötetkiadás  (A betyár álma – Kleofásné kakasa és más elbeszélések. Athenaeum. 

Budapest 1920. 87) szövege is tanúsítja. A legközelebbi kiadásban jó lenne kijavítani ezt a bántó 

hibát! 
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pő). Ha viszont így: ’úgy aludt tovább’, akkor azt teszem fel róla, hogy valójában 

eddig is aludt, tehát csak álmodta a Királynét és az egész jelenetet, a cipővel 

együtt, most pedig azt álmodja, hogy lefekszik és elalszik (gyakori ez az álmok-

ban). Ha így van, s ez a valószínűbb, akkor a Királyné-szakasz is az álom szférájá-

ba tartozik. A reális/irreális minősítés kérdését az dönthetné el, hogy amikor Ma-

gános felébredt, ott volt-e a fél cipő a párnája alatt. Csakhogy ezt Krúdy, gondo-

san, titokban tartja, így megmaradhat az álom/való kettősség, az elbeszélés rende-

ző elve, kerete. 

A cselekmény, mint láthattuk, három szerkezeti egységből tevődött össze: 1. 

Flóra (az álom uralma alatt); 2. Irma (a valóság uralma alatt); 3. a Királyné (az 

álom/való kettősség uralma alatt). Így tehát azt is mondhatjuk, hogy ez a három 

rész a tézis (1.), antitézis (2.), szintézis (3.) viszonyában van egymással. A befeje-

zésben az emlékkép, a vágy oly erős, hogy (már-már) valóságossá változtatja az 

álmot. De Krúdy beéri a valódiság lehetőségének felvillantásával; nem dönti el, 

hogy a párna alatt ott van-e az a fél cipő. 

Érdemesnek látszik megjegyezni, hogy a három szakasz nem egyforma hosszú. 

Az első rész („Flóra”) az általam használt kiadásban 66 sor terjedelmű (26,9%), a 

második rész („Irma”) 111 sor (45,3%), a harmadik rész („a Királyné”) 68 sor 

(27,8%). Tehát a három szerkezeti egység aránya majdnem pontosan 1 : 2 : 1. Ezt 

az adatot értelmezhetnénk úgy is, hogy a valóság uralma alatt álló szakasz kétszer 

olyan hosszú, mint az ábrándozó-emlékező szakaszok. De talán helyesebb úgy 

felfogni, hogy az álom/való aránya 2 : 2, hiszen végeredményben az utolsó rész is 

(inkább) a főszereplő (láz)álma. 

Ha más művészeti ágak köréből keresnénk analógiákat, azt mondhatnánk, e 

Krúdy-novella struktúrája a hármasoltárok (keskenyebb–szélesebb–keskenyebb) 

vagy a barokk concertók (gyors–lassú–gyors) szerkezetére emlékeztet. Zenei pár-

huzammal élve beszélhetnénk moll–dúr–moll felépítésről is, bár a harmadik rész 

legalább annyira dúr (a Királyné határozottsága miatt), mint moll (Magános nosz-

talgikus fájdalma miatt). Mindenesetre a szövegidő és -ritmus elemzése a fentinél 

jóval alaposabb vizsgálódást igényel. 

3. A továbbiakban a közlésformák síkján próbálom nyomon követni az 

álom/való ellentétnek mint szövegszervező elvnek az érvényesülését. 

Az epikai műalkotásokban, mint ismeretes, négy alapvető közlésforma (közlési 

mód, közléstípus) különböztethető meg: a szorosabb értelemben vett elbeszélés, a 

párbeszéd, a reflexió és a leírás; Krúdynál gyakran előfordul egy ötödik, sajátos 

közlésforma is: az ária (a párbeszéd kereteit áttörő, abból kiemelkedő drámai mo-

nológ, olykor belső monológ; vö. Kemény 1993: 132–133). 

Az elemzett novella egy hosszabb, három bekezdésből álló elbeszélő résszel in-

dul, amely reális és irreális mozzanatok vegyítésével írja le a titokzatos árnyék 

közeledését Magános szobájához. (Ezt az előbbiekben részletesen tárgyaltam.) 
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Az elbeszélés azon a ponton csap át reflexióba (emlékezésbe), amikor a törté-

netmondó nevén nevezi a „nőnemű árnyék”-ot: „Ez Flóra volt, a kedves, kellemes, 

ifjú” (65). A hívószó, amely az emlékezés folyamatát megindítja, amellyel Magá-

nos csendes téli estéken megidézi az asszony alakját, a korcsolyázás: „[Flórának] 

voltaképpen az volt a hivatása, hogy egy felvidéki városkában a híd alatt korcso-

lyázzon, az őzszínű jégen, monogramokat írjon a befagyott folyóra, és a szélkakas 

vigyázzon reá állandóan a közeli templomról” (uo.). A Flóra-szerelem egész tar-

tama ennek az örök pillanatnak az egyidejűségébe van belesűrítve. A korcsolyázó 

nő rendíthetetlen állandósággal rója köreit az emlékezés „őzszínű jegén”, mert 

Krúdynál minden mulandó, kivéve a pillanatot, amely jelképként vagy inkább pars 

pro totóként az egész történetet képviseli. 

Amikor a felidézett hölgy szellemalakja Magános szobájába siklik, a reflexiót 

egy kérdés szakítja meg: „Emlékszel-e rám, Flóra?” (66). De nem alakul ki párbe-

széd, mert a kérdező igazából nem is kíváncsi a válaszra. Folytatódik az emléke-

zés, de ennek tárgya már nem Flóra, hanem a rá és többi szerelmére emlékező férfi 

főszereplőnek az életmódja, szokásai. Ez a rész a novella cselekményének előz-

ményeit írja le, ezért határesetnek tekinthető az elbeszélés és a reflexió között. 

Voltaképp arról a keretről van szó, amelyben a novellában leírt téli este elhelyez-

kedik: ahogyan Magános addig élt, és ahogyan azután is élni fog. 

Határozottan elbeszélő közlésegység viszont a következő bekezdésnek az eleje: 

„Ezen éjszakán, éjfél utánra a mindenható Királynét várta, (…)” (uo.). Ám az el-

beszélés itt is reflexióba csap át: az asszony tulajdonságait, életmódját úgy ismer-

jük meg, ahogyan azok a férfi tudatában, emlékezetében élnek. Nem állíthatjuk, 

hogy ez a rész belső monológ, de az egész jellemzésben van valami 

szabadfüggőbeszéd-szerű. A Királynét, a „mindenható” asszonyt (már ez a jelző is 

mutatta az objektív elbeszélésből a szubjektív emlékezésbe való átcsúszást) min-

tegy az emlékező férfi tudatába pillantva, azon keresztül ismerjük meg: „a (…) 

Királynét várta, élete egyetlen komoly szerelmét [ez még inkább a „mindentudó 

elbeszélő”-nek a hangja], akinek drágalátos lényét, bundáját, orrahegyét, nyakfürt-

jét egyenkint megtalálhatta más nőkön is, de halálosan csak a Királyné tudott sze-

retni… [ez átmenet a szabad függő beszédbe, a főhős tudatvilágába]” (uo.). 

A fenti közlésegység valójában előreutalás, amely beékelődik az első szerkezeti 

egységbe, a Flóra-részbe, és ott a harmadik részt, a Királyné megjelenését előlege-

zi. Ezért nincs türelme Magánosnak meghallgatni a választ az általa feltett kérdés-

re („Emlékszel-e rám, Flóra?”), ezért nem alakul ki semmiféle párbeszéd közöttük. 

Flóra szavait nem ismerhetjük meg, mert a történetmondó nem tartja őket érde-

mesnek az egyenes idézésre, csak függő beszédben foglalja össze tartalmukat a 

„Türelmetlenül hallgatta meg” főmondat után: „hogy négy gyermeke van, a legki-

sebb oly okos, mint a római pápa” (67). 
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Összegezve: a novella első szakasza, a Flóra-epizód végig elbeszélés, amely 

olykor reflexióba (emlékezésbe) megy át. Nincs benne sem párbeszéd, sem leírás. 

Ez Flóra alakjának irrealitását, egyszersmind viszonylagos jelentéktelenségét jelzi. 

A második szakaszban, amely a valóságos asszony látogatását írja le, elbeszélő 

és párbeszédes részek váltakoznak; egy helyütt rövid leírást kapunk az özvegy 

külsejéről, öltözetéről (67–8). Reflexió ebben a részben alig van, legfeljebb ott, 

ahol Magános összehasonlítja Irmát az emlékezetében élő „ideálokkal” (69). 

A Magános és az özvegy között folyó párbeszédet mindvégig az aránytalanság 

jellemzi. A férfi eleinte nagy zavarban van, ezért csak egészen rövid és konvenci-

onális, mondhatni udvariassági kijelentésekre szorítkozik: „Kérem, foglaljon he-

lyet”; „Mindjárt felköltöm a cselédséget” (67). Irma viszont magabiztosan, hosz-

szadalmasan ecseteli a falusi élet és a jó házasság gyönyöreit. Ezek a fejtegetések 

idővel valóságos áriákká teljesednek ki: az özvegy bemutatkozása (68), a reggeli 

férfiköhögésről (69), a pipázásról (70). Magános meg sem próbálja félbeszakítani 

az özvegy szóáradatát, mindössze egyszer szúr közbe egy bátortalan kérdést: „És a 

pipa, amely a fehér függönyök ellensége?” (69). Amikor azonban a cseléd belépé-

se miatt félbeszakad az egyoldalú párbeszéd, Magános összeszedi a bátorságát, és 

így szól: „Hadd tudjam legalább keresztnevét” (70). Talán mégis kedvet kapott a 

házassághoz és a csendes, falusias élethez? Valószínűbb, hogy a keresztnévre az 

emlékezéshez van szükség. Magános még sokszor vissza akar emlékezni erre az 

asszonyra és az elszalasztott lehetőségre. Vajon megtehetné ezt, ha még a kereszt-

nevét sem tudja? 

A második részben az öt közlésforma közül a párbeszéd dominál. Ez megfelel a 

realitás uralmának a képzelet fölött (Irma jöttére Magános ábrándjai szétmenekül-

nek a szoba sarkaiba, mennyezetére, fiókjaiba!). Ám ez a párbeszéd valójában fél 

vagy álpárbeszéd, mert végig az asszony viszi a szót, Magános hallgat, legfeljebb 

megiszik egy pohár bort, vagy köszörüli a torkát. Ő többre becsüli az álmot a va-

lónál, a képzeletében felidézhető hölgyeket a valóságos nőnél. Ezt a megválthatat-

lanságot, a realitástól való tudatos elzárkózást jelzi a kettejük közti dialógus arány-

talansága. 

A harmadik szakasz egy rövid elbeszélő közlésegységgel indul, majd Magános 

hívására megjelenik a Királyné álomalakja, és ettől kezdve egészen a novella vé-

géig zajlik közöttük a párbeszéd vagy inkább párviadal. 

A Királyné „duzzogva és bosszúszomjasan” jelentkezik, szemére hányva Ma-

gánosnak, hogy egy „falusi pomeráncslira”
8
 vesztegeti az idejét. A férfi védekezik, 

de hogy mit mond, nem tudjuk meg, mert szavai nem fontosak, nincsenek idézve 

(ahogy az első részben Flóra szavai sincsenek). Magános „szokás szerint” térdre 

borul a „gyönyörű, fekete nő” előtt. Az elbeszélést itt leírás szakítja meg, de mi-

lyen más ez a leírás, mint az előző részben a falusi özvegy bemutatása! Míg Irmát 

                                                 
8 A német Pomeranze ’vadnarancs’, átvitt értelemben ’falusi liba’ szóból. 
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mintegy külsőleg, a történetmondó szemével láttuk, a Királyné úgy jelenik meg 

előttünk, ahogyan Magánosnak, a rajongó szerelmesnek a képzeletében él. Ez a 

leírás valójában vallomás, csak 3. személybe van áttéve, a szabad függő beszéd 

szabályai szerint. (Mivel ez a közlésegység egyben nyelvi képek sorozata, részle-

tesebben a következő pontban tárgyaljuk.) 

A novella hátralevő része, majdnem a legvégéig, a Királyné és Magános szó-

párbaja. E párbeszéd több szempontból is markánsan különbözik a Flóra- és az 

Irma-epizód párbeszédeitől. Az első részben a szereplők beszéde implicit maradt, 

csak rövidre fogott tartalmi kivonatot kaptunk róla; a második részben jószerivel 

csak az asszony beszélt; itt végre teljes értékű dialógus bontakozik ki, mert a Ki-

rályné megjelenésével Magánosnak is megered a nyelve: első két válasza egy ki-

csit még hosszabb is, mint a Királyné kérdései. A férfi érezhetően magára talált 

(verbálisan és lelkileg). Itt hangzik el a már említett „fókuszmondat”: „Csak az az 

igazi nő, akiért szenvedni és kínlódni lehet” (71). S a folytatás valóságos kis 

„ariózóvá” szélesedik: „Akiért sírunk éjszaka, egyedül, és akiért felsebesedik a 

lábunk. Aki eltaszít és magához ölel. Aki nem engedi, hogy egy pillanatig elfelejt-

sük őt, aki beül a szívünk kellős közepébe, és ott sző, mint a pók. Olyan szivár-

ványszínű a kedvünk, amilyen a pók szövése” (uo.). Magános még egyszer sem 

beszélt ilyen hosszan! És nem is fog, mert a Királyné válasza – persze – a vissza-

utasítás: „És most elmegyek” (uo.). Ettől kezdve Magános már csak jajszavakban, 

majd egészen rövid felszólító-óhajtó mondatokban beszél. 

E hosszú párbeszéd abban is különbözik az előző két részben lefolyttól, hogy 

közlésmódja erősen stilizált, retorizált és zenei. Olyannyira, hogy az ária műszó 

mintájára akár kettős-ről vagy duett-ről is beszélhetnénk. A retorikai alakzatokban 

(párhuzam, ellentét, halmozás, kérdés stb.) és nyelvi képekben bővelkedő kifeje-

zésmód a realitás síkjáról a költőiség, az álomszerűség síkjára emel. Az olvasó 

tudja, hogy emberek így nem szoktak beszélni (még érzelmileg felfokozott álla-

potban sem). Amit itt hallunk, az nem a száj, hanem a szív beszéde, olyan 

sűrítettségű és díszítettségű (egyszóval intenzitású) közlésmód, amely csak a szín-

padon (a drámában vagy az operában) hat természetesen. 

A közlésformák vizsgálata alapján az elbeszélés három szerkezeti egysége a há-

rom fő műnemet reprezentálja: a Flóra-jelenet a líra, a Királyné-jelenet a dráma 

felé tendál, s csak a középső rész, az Irma-jelenet tekinthető klasszikusan epikai-

nak. 

4. Befejezésül a képanyag síkján vizsgálom meg, hogyan szervezi a szöveget 

az álom/való ellentét. 

Az elemzett novellában – mint Krúdynak ez idő tájt írt többi művében: a Napra-

forgóban, Az útitársban, az Asszonyságok díjában stb. – rengeteg a nyelvi kép 

(szókép, hasonlat, komplex és továbbszőtt kép). Ebben az elemzésben nincs te-

rünk, de szükség sincs arra, hogy a szövegnek mindegyik képét idézzük és ele-
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mezzük. A továbbiakban csak azokra a képekre hívom fel a figyelmet, amelyekben 

álom/való kettősség, reális/irreális síkváltás található. 

A novella első nyelvi képe (egy hasonlat) a babonás-kísérteties hangütést („Egy 

árnyék ment végig az udvaron. Tizenkét óra felé járt az idő”) tapinthatóan evilági, 

jelesül erotikus képzettársítással ellenpontozza: „az óramutatók nemsokára egy-

máshoz érnek, mint a jegyesek” (65). Ez egyben előreutalásnak is tekinthető (vö. 

Kemény 1993: 149–153). 

A cselekmény színtere kezdetben a városszéli fogadó udvara. Az éjféli hold fé-

nyében „nesztelenül és alig sóhajtva” mozgó asszonyárnyék álomszerű hangulatot 

kelt. De az elbeszélő nem mulasztja el megjegyezni, hogy ugyanezen „a tágas, 

szalmás udvaron (…) napközben úgy rikolt az élet, mint a fuvarosok szilaj, téli 

kedve” (65). Ezzel újból egyensúlyba kerül az álom a valóval, a fantasztikus a 

köznapiassal. Az idézett hasonlat valójában nem is hasonlóságon, hanem képzetek 

érintkezésén alapul. A hasonlat tárgya (a hasonló, az ún. képi elem) ugyanabból a 

képzetkörből van véve, mint a hasonlított. Az ilyen hasonlatokat, melyekben a kép 

két főeleme térben és/vagy időben érintkezik egymással, metonimikus hasonlatok-

nak is nevezhetjük (vö. Kemény 1974: 72–73). A novellában legalább még két 

ilyen hasonlatot találunk: a Királyné „az operai páholyban ragyog, mint egy nyak-

ék” (66; e nyakék talán épp az ő nyakát ékíti); ugyancsak a Királynénak „úgy ra-

gyogott a szeme, mint odakünn a csillag a csikorgó éjszakában” (70; a hasonló itt 

is a hasonlított térbeli környezetéből kerül ki). Ezek a hasonlatok a valószerűség 

érzetét erősítik. 

Az első nőalak, aki Magános hívására megjelenik, Flóra, a felvidéki korcsolyá-

zó leány (majd asszony), oly jelentéktelen, hogy se leírást nem kapunk róla, se 

bemutatkozó képei nincsenek. (Mint látni fogjuk, Irma és különösen a Királyné 

megjelenését a nyelvi képeknek valóságos sorozata kíséri.) Flóra csak három 

„eposzi jelzőt” (melléknévi értelmezőt) kap: „Ez Flóra volt, a kedves, kellemes, 

ifjú” (65); e három szó valamivel később határozói alakban is előfordul: „És Flóra 

eljött kedvesen, kellemesen, ifjan” (66). 

Az emlékezés az a tevékenység, amelyben ábránd és való, realitás és irrealitás a 

legtermészetesebben kapcsolódik egymáshoz. Ezt fejezi ki egy elvont–konkrét 

hasonlítás révén a következő hasonlat: „Magános oly búskomoran lapozott az 

emlékei között, mint egy naplóban, amely egy vándormadár természetű szerelem 

történetét tárgyalja” (uo.). És a hívó szóra megjönnek a „papírmaséból, tüllből, 

hajszálból és álomból való nők” (uo.). Velük áll szemben Irma, a „húsból, csont-

ból és állatbőrből való nő” (67; az állatbőr metonímia a rajta levő bőrkalap és 

róka-torkos bunda helyett). Az elbeszélésnek ez a két kulcsképe rímel egymásra és 

ellensúlyozza egymást: a Flóra/Irma ellentét álom és való, képzelet és valóság 

kettősségét hordozza. 

Irmának, a valóságos asszonynak a közeledtét három hasonlat is kíséri. Igen ér-

dekes, hogy mind a három konkrét–elvont irányú: „[Magános] kíváncsian figyelte 
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a tapogatózó lépteket [Irma lépteit], amelyek úgy tévelyegtek a folyosón, mint a 

nők szívében az állhatatosság. Aztán egyenes irányt vettek a léptek, mint a sírig 

tartó szerelem” (67); „a hangja oly barátságos volt, mint a vidéki vendéglátás” 

(uo.). Ám a hasonlóként álló főnévi csoportok olyan jellegűek (már-már banalitá-

sok), hogy nem teszik elvontabbá a falusi özvegy személyét, sőt inkább erősítik 

annak köznapiasságát. 

Irma megjelenésével az emlékezés látszatvalósága egy időre visszavonulásra 

kényszerül: „az asszony a kályha mellett üldögélt, és a vasrostélyon pirosan nézett 

ki a tűz, mint az itt eltemetett ideálok gyűlölködő szeme” (uo.). Ez az asszony, mint 

mondani szokás, két lábbal áll a realitás talaján: „tetőtől talpig végigmustrálta 

Magánost, mint egy tulkot” (68). Ez az ember–állat hasonlat ismerős Krúdynak 

egyéb műveiből is: „a (…) megtermett szobaasszonyok végigmérték az utazót, 

mint a bornyút” (Ú. 12); „Az asszonyságok végigmustrálták Szindbádot, mint a 

lovat vagy a bikát szokták, tetőtől talpig egyetlen pillantással” (Purgatórium; in: 

SZ. II. 267). Irma tehát úgy vizsgálgatja a férfit, ahogy a kupec szemrevételezi a 

vásárban a megveendő állatot (a búcsúzáskor fel is bukkan a kupec-kép: „megrázta 

a kezét, mint egy kupec” [70]). 

De Krúdy megérezteti ennek az asszonynak a rendkívüliségét is: „oly megköze-

líthetetlenül ült mégis a legényszobában, mint Mária Terézia” (69). Ezek a dimen-

ziótágító vagy -sokszorozó hasonlatok, amelyek a cselekmény síkja mögött újabb 

és újabb tér- és idősíkokat tárnak fel, s ezzel a szövegháttér felé tágítják a befoga-

dó szemhatárát, ekkortól kezdve válnak tipikussá Krúdy prózájában. Ebben a no-

vellában sem ez az egyetlen példa! A férfiú úgy várja a Királynét, „mint a pardont 

a siralomház betyárja” (66); „a szíved poros, mint egy régi mézeskalács, amit a 

hajadon először kapott ajándékba” (72); a Királyné „érintése helyén egypár bána-

tos férfiarc mutatkozott, mint fotográfiák sírkövekbe illesztve, amelyekhez kis 

árvák imádkozni járnak, míg az arckép másra gondolt, egy démoni nőre” (71). 

A harmadik szakasz elején a Királynő érkezését is képsorozat köszönti, de sok-

kal gazdagabb és színesebb, mint az Irmát bemutató három hasonlat. Ez a képára-

dat valójában Magánosnak az asszonyhoz intézett vallomása, de 

szabadfüggőbeszéd-szerűen egyes szám 3. személybe van téve, és ezáltal leírásnak 

van álcázva: „Magános (…) térdre borult a gyönyörű, fekete nő előtt, akinek úgy 

ragyogott a szeme, mint odakünn a csillag a csikorgó éjszakában. Kámforillata 

volt a lábának, és narancs a térdének íze. A szája ópiumfüst édességű, és a kis füle 

ideges, mint egy telivéré. Csipke és selyem az öltözete, mámorítóan lefojtott a 

hangja, minden mozdulata bűbájos balett, és hetairák tánca van a derekában” 

(70). E képhalmaz nem áll össze egységes komplex képpé, de érvényesül a Török 

Gábor által felismert térbeli képrendezés szabályszerűsége (vö. Török 1968: 152–

161). A nőt a vallomástevő férfi térdeplő helyzetéből látjuk, először csillagként 

ragyogó szemébe tekintve, majd alulról fölfelé haladva: láb – térd – száj – fül. 
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Ezután következik az öltözet, a hang és a mozgás leírása. Végeredményben nem 

azt tudjuk meg, milyen is a Királyné, hanem azt, hogy Magános mit érez iránta. 

5. Röviden összefoglalva: az elemzett Krúdy-novellának a realitás és az irreali-

tás közötti „lebegtetés” a szövegszervező elve. Ezt három síkon vizsgáltuk: a cse-

lekmény, a közlésformák és a képanyag síkján. Az álom/való kettősséget egy há-

romtételes, nagyjából tükörszimmetrikus szerkezet hordozza. A három szakasz 

fokozást alkot: Flóra a tézis (emlékkép), Irma az antitézis (valóságos nő), a Ki-

rályné a szintézis (álom és való egysége). 

 

 

3. Erotika és gasztronómia egy kései Krúdy-novellában 

(Előhang egy kispörkölthöz) 

 

A hajótörött Krúdy 

 

Krúdy Gyula ihlető tájai: a nyírségi szülőföld, a podolini diákévekben megis-

mert Szepesség, az apai nagyanya, Radics Mária környezete, Várpalota és a Ba-

kony erdőzúgása, majd a főváros, különösen annak pesti része, a József-, a Ferenc- 

és a Terézváros, később a Margitsziget és a Tabán mellé utolsóként sorakozik fel 

Óbuda, „az ódonságok városa”, ahová 1930 májusában költözik családjával, s ott 

is hal meg három évvel később. 

E lakás- és környezetváltoztatás valójában kényszerűségből történt, s maga 

Krúdy is hajótörésként, illetve az abból való menekülésként élte meg, mint ezt egy 

későbbi novellájának bevezetésében meg is írta: 

„Szindbád olyanformán vetődött az óbudai partra (a hajógyári sziget környé-

kén), mint egy hajótörött, akinek nem volt válogatnivalója a menekülés módjában. 

Ott szállott partra, ahol lehetett, akár csak egy sekélyes, reménytelen parton is, 

[…] ahol a hasznavehetetlen tárgyak között haszontalannak érezte már önmagát is. 

De sajkája léket kapott, vihart talált, sziklába ütközött, egyszóval tönkrement a 

Dunán, csak puszta életét mentette meg a csatából, amelyet az elemekkel vívott, 

amikor is minden percben agyonzúzhatta volna magát” (A vadevezős megtérése, 

A Mai Nap 1931. június 11.; USZ. II. 434). 

Mi is volt ez a „hajótörés”, miféle „sziklába” ütközött Krúdy „sajkája”? A való-

ságos okokat évtizedekkel később így foglalja össze Krúdy Zsuzsa, az író legki-

sebb gyermeke, aki ekkor alig múlt tízéves: 

„A Közmunkák Tanácsa [értsd: a Fővárosi Közmunkák Tanácsa, a margitszigeti 

lakás bérbeadója] udvarias, de határozott formában felmondta bérletünket, s Óbu-

dán ajánlott fel számunkra új lakást. Igen sok pénzzel tartoztunk már nekik, így 

nem fellebbezhettünk. 
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Leírhatatlanul szomorú, fájdalmas volt a búcsú szeretett Szigetünktől, ahová 

azután apu soha többé nem ment ki, én is csak nagy sokára. Nem akartunk ven-

dégként járkálni ott, ahol egykor otthon voltunk. 

1930. május 28-án érkeztünk Óbudára. Új lakásunk a Templom utca 15-ben 

volt. Az egész környezet, a szűk, köves udvar rettenetes sivárnak hatott a Sziget 

után. Három szobánkból kettő az udvarra, egy az utcára nézett. Ez lett apué. A 

parányi, sötét fürdőszobában ócska, horpadt bádogkád szomorkodott, valóságos 

istencsapás a szigeti gyógyfürdőhöz képest. A megszokott fákat, bokrokat, virágo-

kat anyu néhány muskátlival, leanderrel igyekezett pótolni. – Valamennyien tud-

tuk, hogy más lehetőségünk nincsen, s ennek az otthonnak is örülnünk kell” 

(Krúdy Zs. 1964: 54). 

A megélhetési nehézségek azonban az Óbudára költözéssel sem szűnnek meg. 

A kiadók a gazdasági válság miatt (vagy arra hivatkozva) nem vállalkoznak az író 

újabb műveinek közreadására. 1930-ban még megjelenhet a Boldogult 

úrfikoromban és a Festett király, a következő évben pedig Az első Habsburg (a 

történelmi trilógia zárókötete), az év végén azonban már saját kiadásában kell 

megjelentetnie Az élet álom kötetet, hogy erre – Kosztolányi szívességéből – a 

Rothermere-díjat megkaphassa. Jellemző adalék, hogy 1931 június-júliusában 

egymás után három könyvkiadó utasítja vissza A tiszaeszlári Solymosi Eszter 

című tényregény kiadását (vö. Krúdy Zs. 1975: 285–287). A politikai jobbratoló-

dás (a Bethlen István-i kormányzás vége) idején nem látszik időszerűnek a vér-

vádper igazságainak felelevenítése. 

Ebben a környezetben és élethelyzetben írja meg Krúdy azt a novelláját, mely-

nek vázlatos elemzésére a továbbiakban kísérletet teszek. 

 

A „gyomornovellák” 
 

Krúdy nagyjából az 1920-as évek közepétől kezdi írni azokat az elbeszéléseit, 

melyeknek hősei a vendéglői vagy a kocsmaasztal mellett keresik a megoldást (az 

álmegoldást?) életük problémáira, az evés-ivásba, de még inkább az arról való 

elmélkedésbe menekülve az önmagukkal való szembenézés elől. A kortársi és a 

későbbi kritika „gyomornovellák”-nak vagy „evőnovellák”-nak nevezi ezeket az 

írásokat. Olyan művek tartoznak ide, mint az Isten veletek, ti boldog Vendelinek 

(1926), Böske, vagy a szerkesztőség pesztonkája (1926), A fogadósné, vagy az 

elvarázsolt vendégek (1926), Az ember, aki mustármag volt (1926), Egy pohár 

borovicska és következményei (1926), A kidobott vendég (eredeti címén: Akit 

minden kocsmából kidobtak; 1927), A pincér álma (1927), Villásreggeli (1929), A 

rákleves (1929), Delikatesz (1929), A has ezeregyéjszakája (1929). Részben (de 

csak részben) idesorolható a két híres ikernovella: A hírlapíró és a halál – Utolsó 

szivar az Arabs Szürkénél (1928), amelyek ugyanazt a történetet mondják el kétfé-

leképpen, két különböző nézőpontból. A „gyomornovellák” egy része kötetben 
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először Az élet álom címmel jelent meg 1931-ben (újabb kiadása, az Utolsó szi-

var…-ral kiegészítve: 1957.). S tulajdonképp egy óriási gyomornovellának (vagy 

ilyenek füzérének) tekinthető a sokak szerint legnagyobb Krúdy-regény, a Boldo-

gult úrfikoromban (1930) is, amelynek java része egyetlen színhelyen, a Bécs vá-

rosához címzett Király utcai „sörházban” játszódik. 

A novellatípus jellemzését még Krúdy életében elvégezte Komlós Aladár, még-

pedig olyan sikeresen, hogy azóta is idézi a szakirodalom: „Nehogy azt higgye 

valaki, hogy Krúdy csakugyan nem akar mást mondani a hőseiről, csak azt, hogy 

szeretik-e s hogyan szeretik a savanyú káposztát. A szakácskönyvi problémák itt 

takarnak valamit. […] Az evésért való lelkesedés […] inkább csak annak a kifeje-

zésére szolgál, hogy nincs egyéb, amiért lelkesedhetnének. […] A kiskocsma, ahol 

e novellák lejátszódnak, közvetlenül a nihilizmus partján fekszik. […] valameny-

nyinek a hőse ugyanígy bármikor szíven lőhetné magát [mint Szortiment lapszer-

kesztő az ízletes villásreggeli után], hiszen semmi sincs, ami az élethez fűzné 

őket” (Komlós 1932). E Krúdy-hősök számára az evés: pótcselekvés, az étel: élet-

pótlék. Egyikük, a (talán szókimondása miatt?) minden kocsmából kidobott Lon-

csos kereken ki is mondja: „Az élet és az étel csak tavaszkor ér valamit, amikor az 

ember azt hiszi, hogy ő találta meg az első sóskát a kertben, amikor azt gondolja, 

hogy egyedül van a világon, akire rábízatott az élet végigélése” (idézi Szauder 

1980: 139). 

A gyomornovellák stílusukban is különböznek az előző korszak termésétől. Az 

író érezhetően kerüli a nyelvi díszítményeket, például jóval kevesebb képet hasz-

nál. E visszafogottság révén Krúdy párhuzamba állítható a „neue Sachlichkeit” (új 

tárgyiasság, tárgyilagosság) irányzatával, a „tárgyias-intellektuális stílus”-sal is 

(vö. Szabó 1998: 219–234), valószínűbb azonban, hogy ezeknek az írásoknak a 

tematikája, színtere kívánja meg a puritánabb közlésmódot. (Részletesebben l. 

Kemény 1991: 35–36.) 

Figyelemre méltó az a változás is, amely a gasztronómia és az erotika viszonyá-

ban, pontosabban erőviszonyaiban következik be. A fiatal és az érett Krúdyt ép-

púgy nevezhetnénk „a szerelem költőjé”-nek, mint Klaniczay Tibor Balassit. Ezzel 

szemben az utolsó pályaszakaszon az író figyelme a gasztronómiára látszik össz-

pontosulni, az erotika háttérbe szorul, legfeljebb utalások, célzások, emlék(ezés)ek 

formájában bukkan fel (vö. Kemény 1993: 179–181). 

Krúdy gyomornovellái látszólag kisszerű, jelentéktelen dolgokkal bíbelődnek 

(ezt értette félre és nevezte el „kisrealizmus”-nak Sőtér István; l. Sőtér 1954: 

XXIV–XXVI), valójában azonban szinte mindig alapkérdésekre irányulnak: evés, 

étvágy ? szerelem ? halál. Ennek következtében nyilvánvaló filozófiai kicsengésük 

van, ami ezeket az írásokat és szemléletüket az egzisztencializmussal rokonítja. 

 

Az emlék „bekebelezése” 
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Lássuk most mindezt egy konkrét szövegnek a példáján! Az elemzés tárgyául 

választott novella, az Előhang egy kispörkölthöz a Pesti Napló 1931. szeptember 

15-i számában jelent meg először. Kötetkiadása az író életében – a már jelzett 

okok miatt – nem volt. Az ismertebb Krúdy-írások közé tartozik: mind a régebbi, 

mind az újabb életműkiadás megfelelő kötetében benne van (Utolsó szivar az 

Arabs Szürkénél. Magvető Könyvkiadó, Bp. 1965. II. 40–43; Váci utcai hölgytisz-

telet. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1982. 44–47). Ennek ellenére bővebb tárgya-

lására, elemzésére még nem kerített sort a szakirodalom. Aránylag a legtöbbet és a 

legérdekesebbet Rákos Sándor (1981) írta róla az egykori Új Tükör hetilapba, a 

novella szövegközlésének bevezetéséül. További említése, rövidebb értékelése 

található Szauder Józsefnél (1980: 155) és Fülöp Lászlónál (1986: 202–203). Fábri 

Anna (1978) és Czére Béla (1987) – jóllehet mind a ketten hosszabb fejezetet 

szentelnek könyvükben az ilyen típusú elbeszéléseknek – nem tesznek róla emlí-

tést. 

A novella expozíciója, az első bekezdés egyetlen hosszú mondat: „Ilondai – aki-

ről valamikor Pesten borospalackokat, fodrászműhelyeket és férfikalapokat nevez-

tek el – dolga végeztével egy józsefvárosi kiskorcsmába járogatott, ahol azzal 

tetszelgett magának, hogy apránként megeszegette régi hölgyismerőseit, akik bi-

zonyos okokból cserbenhagyták” (USZ. II. 40). 

A bevezetés – mint Krúdy novelláiban, sőt általában a novellákban szokásos – a 

főszereplőt mutatja be. Három dolgot tudunk meg róla: 1. Ilondainak hívják (ké-

sőbb, az elbeszélés vége felé az is kiderül, hogy keresztneve: Ervin, ennek azon-

ban nincs különösebb jelentősége); 2. „valamikor”, a régmúltban tekintélyes, sike-

res férfi volt, mert „borospalackokat, fodrászműhelyeket és férfikalapokat nevez-

tek el” róla (ebben Krúdy világában nincs semmi meglepő; egy másik művében 

arról olvashatunk, hogy Ábrányi Emil képét borbélycégérre festették); 3. a folya-

matos, a jelenbe vezető múltban „egy józsefvárosi kiskorcsmába járogatott, ahol 

[…] apránként megeszegette régi hölgyismerőseit”. 

Tudjuk persze, hogy ezt a „megeszegetés”-t nem kell szó szerint venni, első pil-

lantásra mégis elég meghökkentően hat. Ráadásul az elbeszélő nem is siet felolda-

ni a konkrét és az átvitt jelentés közti feszültséget. Ilondainak ugyanis ezek az első 

szavai, amelyeket a vendéglőshöz intéz: „Ma Szekond Irmát esszük meg”, s ezt a 

kijelentését a negyedik bekezdés elején is megismétli: „Ma Irmát esszük meg”. 

Ezután hangzik el az első olyan mondata (kérdése), amely a gyakorlati kommuni-

káció, a tényleges beszédcselekvés kategóriájába sorolható: „Van-e valami pör-

költféle a speizcetlin?”. A formális logika szerinti ellentmondást (Irmát enni ?? 

pörköltet enni) a hatodik bekezdés szünteti meg. Ekkor válik nyilvánvalóvá, hogy 

a nő elfogyasztása jelképesen (helyesebben: rituálisan) értendő: „Csak pörkölt 

alakjában ehetném meg Szekond Irmát”. Az étel megnevezésével elkezdődhet az 

emlékezés folyamata is: „… aki hajdanában ünnepelt művésznője volt a budai 

színkörnek”. Ilondai elkezd mesélni egykori szerelméről a pincérnek, aki pedig 
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semmiféle érdeklődést nem tanúsított a dolog iránt, sőt a hölgy elfogyasztásának 

bejelentését is egykedvűen vette tudomásul. 

Ez a vendéglős, a kamaradráma másik szereplője (pontosabban: ténylegesen is 

jelen levő szereplője, mert hiszen a beszélő nevű Szekond Irma – szekund = máso-

dik szólam, a második hegedű szólama – is mindvégig jelen van az öregedő gaval-

lér szavaiban, emlékeiben), a pincéreknek ahhoz a fajtájához tartozik, aki inkább 

ellenfele, mint partnere a vendégnek. Az elbeszélő a szöveg első harmadában há-

rom jelzővel is jellemzi: bámulatos, befüggönyözött fülű, hétköznapi. A bámulatos 

a kontextus alapján talán így egészíthető ki: bámulatos nyugalmú, egykedvűségű. 

Később már nem kap semmiféle jelzőt, pusztán a vendéglős megjelöléssel szere-

pel. Fő sajátossága, hogy ügyet sem vet Ilondai szóáradatának lírai-reflexív részé-

re, csupán arra az egy kérdésére reagál, ami a praktikus kommunikáció körébe 

tartozik: „Éppen malacpörkölt szerepel étlapunkon” (USZ. II. 41). Jegyezzük meg, 

hogy a vendéglősnek ez az egyetlen megszólalása; a továbbiakban némán, de egy-

re fokozódó türelmetlenséggel viseli a vendég elmélkedését. 

Mert a rendelés egyre késik, pontosabban Ilondai késlelteti azzal, hogy párhu-

zamot von a malacpörkölt és a múltból megidézett nő között: „Nem bánom, ha 

Szekond Irma akár malacpörkölt alakjában jön utoljára elém, […] volt valami 

fűszere szegény Irmának, amely fűszert a malacpörköltben szokott érezni az em-

ber. Kis csontjai voltak, de csak térdig volt karcsú a lába, mert azután már a zsírok 

és húsok következtek. Így derékban is karcsú volt, mert gyenge, hajlékony bordáit 

nagyon jól tudta idomítani, de vállán és mellén felduzzadtak a húsocskák, ezellen 

nem lehetett mit sem kitalálni” (uo.). Rákos Sándor gunyoros megfogalmazásával 

élve: „Remek anatómiai jellemzést kapunk a hölgyről, nemcsak szerelmi, de pör-

költszempontból is”. Az erotikus és a gasztronómiai szféra ekkorra már olyannyira 

összekapcsolódott, hogy Irma testalkatának elemzéséből egészen logikusan követ-

kezik a vendéglőshöz intézett felszólítás: „Szeretném tehát, ha a csontosabb dara-

bokat válogatná ki részemre a pörköltből, vendéglős úr” (USZ. II. 41). 

Az Irma és a kispörkölt közötti groteszk hasonlóságot (metaforikus asszociáci-

ót) később tér- és időbeli érintkezési (metonimikus) kapcsolat is kiegészíti, erősíti: 

Irma „azt gondolta, hogy abból áll az egész élet, hogy előadás végeztével kispör-

költet fogyasztunk egy kiskorcsmában. Szentimentálisan szerette Irma a kispörköl-

tet; meggyőződésem szerint boldogtalan lett volna, ha valamely másféle ételporci-

ót rendelek a kellnernél. Talán azt hihette volna, hogy többé nem szeretem őt” 

(USZ. II. 42). Sőt talán ez a metonimikus összefüggés volt a forrása a nő és az étel 

közötti párhuzamnak, majd metaforikus azonosításnak. A metaforikus és a meto-

nimikus képzettársítások, mint oly sok helyütt Krúdynál, itt is szorosan összefo-

nódnak. 

De még ekkor sem engedi távozni Ilondai a vendéglőst, hanem egy kézmozdu-

lattal visszatartja, és folytatja „áriázását” (valójában: monologizálását). Ekkor már 

nyilvánvaló, hogy erőpróba alakult ki a két férfi között: a vendég valami olyasmit 
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akar elmondani, ami csak őt érdekli, az egykedvű pincért nem. Így a „párbeszéd” 

végig egyoldalú marad (nem úgy, mint az Isten veletek, ti boldog Vendelinek-

ben!). Az emlékezés beszédaktusát (a nő emlékének feldolgozását és ezzel együtt 

járó szimbolikus megsemmisítését) groteszkké, sőt abszurddá teszi, hogy a pincér 

nem figyel, vagy ami még rosszabb: másra figyel (a kocsmakertben játszódó 

kuglipartira, amelyben „érdekelve van”). 

A novella jellegzetes hosszú–rövid ritmusát a különc vendég terjengős szónok-

latainak és a pincér viselkedését leíró rövidebb szakaszoknak a váltakozása adja 

meg. Ilondai összesen öt „tételben” emlékezik meg Irmáról, és ezt a vendéglősnek 

végig is kell hallgatnia, mintha enélkül a szertartás, a rítus nem lenne teljes értékű. 

A végén már az is megfordul a vendéglős fejében, hogy a különös vendég igazából 

nem is akarja megenni azt a bizonyos malacpörköltet. Végre azonban csak elkö-

vetkezik Ilondai zárómondata, amely ismét a gyakorlati kommunikációt szolgálja: 

„Lássuk hát azt a malacpörköltet!” (USZ. II. 43). 

Ezzel a fordulattal véget is ér az „előhang”. A nevezetes kispörkölt elfogyasztá-

sának (ami miatt „ennyi mesemondás” hangzott el) Krúdy csupán egyetlen bekez-

dést szentel, az utolsót: „Ilondainak szerencséje volt. A konyhán még akadt egy 

porció pörkölt, s így módjában volt a vidéki színésznőt elfelejteni. A tekintélyes 

öregúr olyan étvággyal evett, mint fiatal korában, mikor még nem ment át az élet 

szenvedésein, sem örömein.” 

Mélyen jellemző Krúdy módszerére (sőt: szemléletére!) a készülődés és a vég-

rehajtás terjedelmi aránya: az étel elképzelése és megrendelése az idézett kiadás-

ban 120 nyomtatott sort tesz ki (96%), maga az elfogyasztás csupán 5-öt (4%). A 

reflexió, úgy látszik, fontosabb az írónak, mint a cselekvés. 

Vagy szántszándékkal halogatja az elbeszélő és szereplője a „bekebelezés” ak-

tusának végrehajtását? Ily nehéz elbúcsúzni egy régi asszony emlékétől? Vagy 

nem csupán attól kell? 

 

Gyónni, áldozni, meghalni 
 

A novella hőse azzal, hogy „apránként megeszegeti” szerelmi emlékeit, egy-

szersmind önmagát is megsemmisíti, hiszen az ő életkorában mi más is volna az 

ember, mint emlékeinek szövedéke? Ahogy Babits írta: „Csupa nyom vagy magad 

is, kit a holtak lépte vet” (Csak posta voltál). Az evés mögött a szeretkezés, 

amögött pedig a meghalás lappang. Így szemlélve a novellát, Ilondai furcsa visel-

kedését úgy is értelmezhetjük, hogy a vendéglősre zúdított szóáradata valójában 

gyónás, az étel elfogyasztása engesztelő áldozat a (talán már nem is élő) kedvesért, 

a kettő együtt, a gyónás és az azt követő áldozás pedig felkészülés a halálra. 

A „gyomornovellák” elemzői (Komlós, Szauder, Fábri Anna és mások) több-

ször is rámutattak, hogy Krúdy ínyencei a halál árnyékában, arra készülődve vagy 

azelől menekülve-rejtőzködve körülményeskednek. A kocsmaajtón kilépve, a ritu-
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ális étkezést-italozást-anekdotázást befejezve nyomban a Nihil partján találják 

magukat: ezért húzzák az időt, mint Pista úr és asztaltársasága (Boldogult 

úrfikoromban), ezért nem akarnak hazamenni, hogy végül úgy kell őket kihajítani 

a kocsmából – a semmibe (A kidobott vendég). 

Akármilyen jó étvággyal kebelezi is be Ilondai az emlékeit a novella végén, ő 

sem kivétel a törvény alól. Őróla is nagyon jól el tudjuk képzelni, hogy a Szekond 

Irmával azonosított kispörkölt elfogyasztása után akkurátus mozdulattal pisztolyt 

vesz elő, és véget vet életének, mint Szortiment (Böske, vagy a szerkesztőség 

pesztonkája), vagy egy olyan vendég várja otthon az ágy szélén ülve, akivel még 

sosem találkozott, mégis halálbiztosan ráismer. Azt, hogy ez az értelmezés nem 

idegen Krúdy szándékától, az is bizonyítja, hogy az elbeszélés főszereplője úgy 

indul el a vendéglőbe (a minden esti „étel-áldozatra”), hogy zsebébe teszi az aznap 

elfogyasztandó emlékasszony leveleit: „Mindig egy nagy csomag szerelmes leve-

let helyezett el a nadrágzsebébe, mielőtt otthonából elindult. – Az ördög nem al-

szik, hátha megbetegszem valahol. Minek törnék örököseim fejüket a levelek tar-

talmán? [Új bekezdés.] Így szólt, és aznap este, mielőtt a józsefvárosi kiskorcsmá-

ban megjelent: éppen Szekond Irma leveleit választotta ki arra a célra, hogy majd 

valahol megsemmisíti őket” (40). 

Érdekes lenne egy Szindbád-párhuzam: ő, ha valamiről – de semmiképp sem a 

malacpörköltről! – eszébe jutna Szekond Irma, nyomban felkerekedne, hogy meg-

találja, ha mást nem, legalább a sírját, a barátnőjét, a színkör plakátragasztóját – az 

emléket. Az utolsó írói korszak tipikus hőse már nem kel útra, nem kászolódik fel 

a vendéglői asztal mögül. Hiszen az élményt, az emléket, amelynek nyomába 

eredhetne, épp az imént pusztította el. 

Krúdynak ezek a kései novellái, köztük a most elemzett is, az ökonomikus szer-

kesztés remekei. Rákos Sándor találó szavaival: „A legzsírosabb, »speizcetlis« 

közönségesség és a magasköltészet között egyensúlyoz, halálmegvető bátorság-

gal” (Rákos 1981). Vagy ahogyan egy régebbi munkámban írtam (hogy ezúttal, 

kivételesen, saját magamtól is idézzek): „Az öreg Krúdy hasonlatai egyetlen mon-

datba sűrítik a vendéglői főtt marhahús kívánatosságát a kozmosz derengésével, 

hidat vernek a kisszerűen emberi és a fenségesen embertelen közé” (Kemény 

1974: 81). 

 

 

4. A nyelvi képek, a beszédmódok és a tagolás szövegszervező funkciója 

Márai Sándor Casanova-regényében 

(Vendégjáték Bolzanóban) 
 

1. Márai a Féltékenyek utáni pályaszakaszon (1938-tól 40-ig) – Rónay László 

monográfiájának szavaival élve – a sztoicizmusban keres és talál menedéket az 

immár Magyarországot is fenyegető háború és az előretörő barbárság árnyai elől. 
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Ennek a menekülésnek az eszköze és tünete az ekkor születő Márai-regények két 

egymással is összefüggő sajátossága: a szerep(ek)be való beleélés és a stilizálás. 

(Vö. Rónay 1990: 244–286.) 

A szerepjátszásba és stilizálásba való visszahúzódásnak ezt a lehetőségét leg-

tisztábban az 1940-ben megjelent két Márai-regény: a Szindbád hazamegy és a 

Vendégjáték Bolzanóban példázza (vö.: Rónay 1990: 260–279; Szegedy-Maszák 

1991: 74–82, 90–92; Lőrinczy 1993: 173–185, 187–195). Az előbbiben Krúdy 

Gyula (és általa a „boldog békeidők”), az utóbbiban Casanova és a 18. század az a 

szerep, illetőleg korszak, amelybe az elbeszélő – a „lírai én” mintájára mondjuk 

így: az „epikai én” – belehelyezkedik, mintegy emigrálva abból a korból és hely-

zetből, amelyben élnie és alkotnia rendeltetett. 

A Szindbád hazamegy stílusáról már megjelent egy igen alapos, kitűnő tanul-

mány Czetter Ibolya tollából (Czetter 1994, 1995). Így választásom a másik 

könyvre, a Vendégjáték Bolzanóban című regényre (s ennek is csak egy jellegze-

tes részletére) esett. 

A Casanova-regényt a kortársi kritika egyhangú lelkesedéssel fogadta, „a pálya 

egyik csúcspontjá”-nak minősítette (vö. Rónay 1990: 266). A későbbi értékelések 

már nem ennyire kedvezők. A hatkötetes irodalomtörténet Márai-fejezetének szer-

zője, B. Nagy László a Féltékenyek után írt művekben fokozatos hanyatlást észlel 

(B. Nagy 1966: 721), s azt is kifogásolja, hogy a Vendégjáték „egyes fogásai nyílt 

Thomas Mann-idézések”. Ha így volna is (a kézikönyv nem árulja el, melyek ezek 

az „idézések”), mai, a posztmodernen edződött felfogásunk szerint ez inkább 

erénynek, mint fogyatékosságnak számít, s az értékelést amúgy is befolyásolhatta 

a Máraival szembeni, akkor kötelező politikai ellenszenv. Súlyosabban esik a lat-

ba, hogy Szegedy-Maszák (1991: 90) is hibáztatja a regény rossz értelemben vett 

retorikusságát, túlírtságát, a bevezetés elnyújtottságát. Ez utóbbi állítással később 

vitába szállt Lőrinczy Huba (1993: 189), helyesen mutatva rá arra, hogy Casano-

vának szüksége van ennyi időre, hogy szellemileg és anyagilag talpra álljon, felké-

szüljön a nevezetes „vendégjáték”-ra. A regény első harmada tehát nem minősíthe-

tő túlméretezettnek. 

Abban lényegében minden elemző egyetért, hogy a mű hatásának titka főként az 

elbeszélés módjában, a stílusban rejlik. A régebbi magyar irodalmi lexikon Márai-

cikke „a szavak mágiáját” emlegeti (Makay 1965: 185). B. Nagy László is elisme-

ri, hogy Márainak ebben a regényében és a vele együtt tárgyalt Szindbád 

hazamegyben „még fölfénylik legnagyobb erejének, stílusának korábbi varázsa” 

(B. Nagy 1966: 721). Az újabb irodalmi lexikonban Rónay László ezt a két művet 

„igazi stílusbravúr”-ként méltatja (Rónay 1994: 1319). 

Ennek fényében egy kissé meglepően hat, hogy a regény stílusával, a nyilvánva-

ló és mindenki által elismert hatásnak az okaival az újabb szakirodalom sem fog-

lalkozott kellően. Ezért úgy döntöttem, hogy stilisztikai elemzést végzek. A kivá-

lasztott részletet miskolci működésem kezdetén több ízben is elemeztem diákja-
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immal. A most következő fejtegetés ennek a közös munkának néhány eredményét 

ismerteti. 

2. Az elemzés tárgyául a regénynek azt a részletét választottam, amelyben Ca-

sanova terepszemlére indul Bolzano városában, hogy beszerezze azokat a „kellé-

keket”, amelyek szerepének eljátszásához, a „vendégjáték” sikeréhez szükségesek 

(egyébként Kellékek a címe a fejezetnek is, amelyből a részlet való): 

„Igaz, az ólomkamrákból már Bragadin úr sem tudta kimenteni; az ólomkam-

rákból, a száműzetéstől még a velencei tanácsúr sem tudta az Inkvizícióval szem-

ben megóvni védencét. A vád, mellyel feléje fordultak a Kegyelmesek, nevetséges 

volt. Tudta, hogy nem a mágia a vád, nem a duhaj tivornyák, nem a szenvedélyes 

szorgalom, mellyel elcsavarta velencei leányok és asszonyok fejét. »Nem kellett 

nagyon csavarni« – gondolta még. – »Micsoda tévedés! Soha nem én választot-

tam.« Erről nem lehetett a főtitkárral beszélni. E váddal kapcsolatban is hazudoz-

tak az emberek, mint mindenről, ami az élet igazi tartalma. Ő volt a fémjelzett 

„csábító”, a hivatalos „hűtlen” szerető, a kerge, a szoknyavadász, ő volt a hatósá-

gok által megjelölt nyilvános veszedelem… ha tudnák! Nem mondhatta meg ne-

kik, hogy soha nem ő választott, mindig csak választották, nem lehetett írni, sem 

beszélni arról, hogy a nők másképp vélekedtek az erényről és a szerelmi választás 

titkairól, mint a hivatalokban és a templomok szószékein hirdették, nem lehetett 

megmondani senkinek, igen, saját magának is csak a ritka, magányos pillanatok-

ban vallotta be, hogy a szerelmi párharcban végül mindig ő volt a kifosztott, az 

eldobott és az áldozat… A váltó, a smaragdgyűrű, a tivornyák, az ötnapos kártya-

csaták, a megszegett ígéretek, a hetyke modor és dacos fellépés, mindez nem volt 

igazi vád ellene. Ilyen volt az élet, Velencében… Amit nem tudtak megbocsátani, 

amiért börtönre vetették, honnan Bragadin úr, a hatalmas sem tudta napvilágra 

emelni, ami csakugyan veszélynek és bűnnek számított a hatalmasok szemében, 

más volt; nem is a cselekedet, nem is az elkövetett vétkek és botlások számítottak 

bűnnek, hanem a magatartás, a lélek, mellyel a világ felé fordult. »Nem bocsáthat-

tak meg« – gondolta egyetértően, és vállat vont. Mert a világ rendet és beleegye-

zést akart, fogcsikorgató megadást, feltétlen beletörődést az isteni és az emberi 

rendbe. De benne, mélyen és félelmesen, lobogott az ellenállás lángcsóvája; s ezt 

nem lehetett megbocsátani. 

Ezért nem tehetett senki semmit, még Bragadin úr is ezért volt tehetetlen. Kará-

csonyra prémes kabátot küldött neki a börtönbe, aranyakat és könyvet. Ez volt 

minden. Egy embert nem lehet a világ elől megmenteni; egy napon rátörnek és 

térdrekényszerítik. Ez a nap, a végső leszámolás napja, még késett. Most az egy-

szer kitört még, megszökött előlük, s most fel kell készülnie a harcra, mint a kato-

nának, fegyvert kell szerezni, s élesíteni kell a tőröket és kardokat. Ezért megírta a 

levelet, felöltözött és elindult, fegyverekért és éles töltésért, Bolzanóba. A város-

ban gyorsan tájékozódott. Kabátja gallérját felgyűrte; már esteledett, darás hó 

szemelt az utcákon; senki nem ismerte meg. Gyorsan járt, éles pillantásokkal vizs-
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gálta a terepet. A város nem kecsegtetett sok jóval. Mintha elnyomták volna a 

nagy hegyek és az előítéletek; a házak szépsége megragadta, de az emberek pillan-

tása gyanakvásra késztette. Mint a nagy előadók, a társalgás művészei, ő is csak a 

rokonlelkűek és fogékonyak társaságában érezte biztosnak magát. »Itt nem lesz 

sikerem« – gondolta, heves ellenérzéssel, mikor először sétált körben a díszes 

főtéren, és elkalandozott a mellékutcákba. Itt minden pontosan a középen volt, 

mélység és magasság között, tehát minden kívül élt és kívül feküdt az ő életszint-

jén. Ez a város egész pontosan a határvonalon élt, mindennek a határvonalán, amit 

szeretett és amit került az életben; a város józan volt és rendes, tehát félelmesen, 

másképp kalandos, mint ahogy ő szerette. Ment az utcán, keszkenőjét szája elé 

emelte, mert e zord levegőben félt a torokgyulladástól, fövegjét mélyen homloká-

ba húzta, mert félt az emberek nézésétől, szúrós pillantással vizsgálta a kapualja-

kat, a világos ablakokat, iparkodott kitalálni, a csúcsos tetejű házak közül melyik 

lehet Párma grófjának palotája, s félig lehunyt szeme néha lobbant egyet, amint a 

férfiak és nők szemébe nézett. »Szép város« – gondolta a körséta végén, fanyalog-

va. – »Tiszta város. Idegen, átkozottul idegen.« Úgy értette, hogy az ő számára 

idegen, nem érzi a város levegőjében azt a vonzó-ismerős cinkosságot, az élet-

örömnek, a szenvedélynek, a pompának, a szórakozás kedvének azt a rejtélyes 

kisugárzását, melyet éppen úgy megérzett városokon, mint idegen embereken. 

Erényes, komoly város, gondolta lúdbőrző elismeréssel; s számolni kezdte a napo-

kat. 

Úgy számította, ötödnapra választ kaphat Bragadin úrtól. Ezért belépett a bolt-

íves üzletekbe, és vásárolni kezdett. Sok mindenre volt szüksége: igen, mindenre, 

ha talpra akart állani – »megelevenedni poraimból, mint Főnix« – gondolta gúnyo-

san, irodalmi fordulattal. »Mire van szüksége Főnixnek?« – kérdezte halkan ön-

magától, s megállt egy utcasarkon, az olajlámpás alatt, melynek fulladozó kis 

lángját fojtogatta az északi szél, kabátja egyik szárnyát vállára vetette, arcát félig 

eltakarta a kabáttal, s így bámult, együtt lobogva és dohogva a széllel, mint az 

olajlámpa lángja, a sétálók után. Mindenekelőtt csipkés ingekre volt szüksége, egy 

tucatra, fehér párizsi harisnyákra, csipkekézelőkre, két frakkra – egy zöldre, arany 

kihajtással, s egy lilára, szürke vállpánttal –; szüksége volt ezüstcsatos lakkcipők-

re, horgolt esti és vékony nappali bőrkesztyűkre, egy télikabátra, prémes gallérral, 

fehér selyem velencei álarcra, lornyettre, mely nélkül fegyvertelennek érezte ma-

gát, szögletes kalapra és ezüstnyelű sétabotra. Halkan számolt. Mindezt meg kel-

lett szerezni, holnap estig. Ruhák nélkül, jelmez és kellék nélkül meztelennek, 

igen, rühösnek érezte magát. Mindenekelőtt fel kellett öltözni, ahogy csak ő tudott, 

talpra kellett állni. Ezért, gyors elhatározással, belépett az átelleni lottóüzletbe, 

megjátszott három számjegyet, melyek születése, foglyul ejtése és szabadulása 

napját jelölték, s vásárolt két csomag francia kártyát.” (Márai 1940/1991: 75–78.) 

3. Az elemzés első lépéseként tekintsük át azokat a nyelvi képeket, motívumo-

kat, amelyekkel az író Casanova helyzetét és személyiségét jellemzi! 
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Ezek a kulcsképek és -motívumok valósággal behálózzák a szöveget, variált is-

métlődésükkel másodlagos jelentéssíkokat (izotópiákat) rétegezve rá a szemantikai 

alapsíkra. Ez, mint tudjuk, a következő: Giacomo megírta és elküldte Velencébe 

írói mesterművét, a pártfogójához, Bragadino szenátorhoz szóló pénzkérő levelet, 

és most körülnéz a városban, hogy kölcsönt vegyen fel egy uzsorástól, és megvá-

sárolja a számára leginkább szükséges holmikat: „Mindenekelőtt fel kellett öltöz-

ni, ahogy csak ő tudott, talpra kellett állni.” A felöltözés, átöltözködés egyértelmű 

a talpraállással: „Ruhák nélkül (…) meztelennek, igen, rühösnek érezte magát.” 

Ezek a holmik – az egy tucat csipkés ingtől az ezüstnyelű sétabotig – nem pusztán 

ruhadarabok és az öltözet kiegészítői, hanem fegyverek és kellékek az élet újrakez-

déséhez. Az egyik képsík, amely kifejezi őket, a harcé, katonáskodásé, a másik a 

színjátéké: „fel kell készülnie a harcra, mint a katonának, fegyvert kell szerezni, s 

élesíteni kell a tőröket és kardokat. Ezért (…) elindult, fegyverekért és éles tölté-

sért, Bolzanóba”; „Mint a nagy előadók, a társalgás művészei, ő is csak a rokonlel-

kűek és fogékonyak társaságában érezte biztosnak magát. »Itt nem lesz sikerem« – 

gondolta, heves ellenérzéssel, mikor először sétált körben a díszes főtéren”; lor-

nyett nélkül „fegyvertelennek érezte magát”; „Ruhák nélkül, jelmez és kellék nél-

kül meztelennek, igen, rühösnek érezte magát.” 

A kulcsmotívum azonban, amely a szövegrészlet szemantikai kohézióját és 

pragmatikai koherenciáját megadja, se nem a fegyver, se nem a kellék, hanem a 

láng. Ez a variáltan ismétlődő kép az, amellyel Márai a kalandor személyiségét 

jellemzi. Először az első bekezdés végén bukkan fel, mintegy összefoglalva és 

megérzékítve, mi az, amit Casanovában a társadalom nem hajlandó elviselni: 

„Mert a világ rendet és beleegyezést akart, fogcsikorgató megadást, feltétlen bele-

törődést az isteni és az emberi rendbe. De benne, mélyen és félelmesen, lobogott 

az ellenállás lángcsóvája; s ezt nem lehetett megbocsátani.” Az ellenállás lángcsó-

vája, e birtokos szerkezet alakú explicit metafora, két fő elemből áll: az egyik a 

kifejezendő tartalom, az ellenállás, a másik az ezzel azonosított, ezt kifejező kép, a 

lángcsóva. A mondat állítmánya a képi síkhoz igazodik (lobogott), s ezzel az el-

vont tartalom, a szöveg alapizotópiájának alkotóeleme (Casanova szembenállása a 

világgal, a társadalommal) lobogó lángcsóva-ként konkretizálódik. Ám a mondat 

eleje gondoskodik arról, hogy fennmaradjon a konkrét és az elvont jelentéssík 

kényes egyensúlya: „De benne, mélyen és félelmesen…” Ezáltal a metaforában 

nemcsak az ellenállás személyiségjegye konkretizálódik lángcsóvá-vá, hanem ez 

utóbbi is absztrahálódik, szublimálódik némiképp: nem közönséges láng ez, ha-

nem lelki láng, amely a tudat mélyrétegéből lobban fel, sötéten és félelmetesen. 

Az öntörvényű, „a hatalom mechanizmusától függetlenedő” egyéniség (Rónay 

1990: 261) állandó kihívást, sőt fenyegetést jelent a „magahitt hatalom” (Lőrinczy 

1993: 191) számára. A lángcsóva képe a gyújtogatást is konnotálja. 

Tekinthető-e ez a lángcsóva-Casanova az író önarcképének? Az ötletet Lőrinczy 

Huba vetette fel, arra hivatkozva, hogy fontos közös mozzanat bennük az önma-
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gukhoz, személyiségük törvényeihez való feltétlen hűség (Lőrinczy 1993: 191). 

Márai maga is jellemezte önmagát úgy, hogy „jellegzetesen polgári lázadó” (az 

1968–1975. közötti Naplóból idézi Szegedy-Maszák 1991: 92). Az önarckép-

jelleget azzal is nyomatékosítja, hogy hősét, az Ólombörtönből való szökés idején 

csupán 31 éves Casanovát kilenc évvel megöregíti, hogy ő is éppúgy negyvenéves 

legyen, mint az író: „Még az elején vagyok – mondta halkabban, csaknem áhítato-

san. – Negyvenéves vagyok. Még alig éltem. Nem lehet eleget élni” (Márai 

1940/1991: 48). (Casanova életrajzi adatait l. Pelle 1987: 237–241; Kovács Ilona 

szerk. 1998: 155–160.) 

Annak eldöntésére, hogy a Vendégjáték…-beli Giacomóban Márai saját magát 

akarta-e megrajzolni, nem érzem magam illetékesnek. Annyit azért megjegyeznék, 

hogy ha ezt a Casanovát alteregónak tekintenénk, akkor inkább a kritikai alteregó, 

mint az önarckép-alteregó típusába kellene sorolnunk. (Az alteregónak erről a két 

válfajáról vö. Kemény 1991: 43–58.) 

A láng képe még kétszer ismétlődik a szövegrészletben. Előbb a városka utcáin 

járkáló, vizsgálódó idegen szemében lobban meg az a bizonyos benső lángcsóva: 

„félig lehunyt szeme néha lobbant egyet, amint a férfiak és nők szemébe nézett”. 

Ennek a metaforának több nyilvánvaló előzménye található a regény korábbi feje-

zeteiben. Casanova szellemi ereje, egyéniségének varázsa elsősorban a tekintete 

által sugárzik ki környezetére. Ez a tekintet nyugtalanító, félelmet keltő, egy-

szersmind azonban hódító is: „[A fogadós] A vendég szemére gondolt, arra a sötét 

tűzre és parázsra, mely álmosan lobogott e szemekben, s félt” (Márai 1940/1991: 

10); „Hangtalanul nevetett, inkább csak szemével, mely nagyra nyílt és világítani 

kezdett, mintha egy sötét szobában hirtelen ablakot nyitottak volna. Ez a fény, 

amely jókedvű volt és nyers, vakító és szemtelen, kíváncsi és bizalmas, megérin-

tette a nőket” (uo. 23); „Erőszakos mozdulattal kiegyenesedett, s mintha egy pilla-

natra megszépült volna. Arca megtelt indulattal, mint a kopár táj, mikor villám-

csapás fénye világítja át” (uo. 25); „»(…) Kotlósok, kotródjatok!« – mondta most 

rettenetes hangon, s fekete, sugárzó szeme zöldes fénnyel kezdett parázslani” (uo. 

26). E pillantásnak a hatása alól senki sem tudja kivonni magát. Giacomo szökésé-

nek hírére „Mintha minden érzés, ami tegnap már csak hamu és parázs volt, füstöt 

vetne és lángolni kezdene” (Márai 1940/1991: 13); „(…) a szobákban kialudtak a 

fények. De a szívekben és a mozdulatokban, a nők szemében és a férfiak pillantá-

sában sugárzott valami e napokban” (uo. 15). A láng, a fény, a parázs, a su-

gár(zás) összefüggő képrendszert alkotnak a műben, s ezáltal önmagukon túlmuta-

tó, szövegszervező jelentőségre tesznek szert. 

A láng képének harmadik és utolsó előfordulása egy különleges hasonlat, ame-

lyet a cselekmény tárgyi környezete, az utcasarkon pislákoló olajlámpás sugall: 

„(…) megállt egy utcasarkon, az olajlámpás alatt, melynek fulladozó kis lángját 

fojtogatta az északi szél, kabátja egyik szárnyát vállára vetette, arcát félig eltakarta 

a kabáttal, s így bámult, együtt lobogva és dohogva a széllel, mint az olajlámpa 
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lángja, a sétálók után.” Azokban a hasonlatokban, melyeknek képi eleme a leírt 

helyzetből, a szereplő(k) közvetlen környezetéből kerül ki, a hasonlítás nemcsak 

hasonlósági (metaforikus), hanem érintkezési (metonimikus) képzettársításon is 

alapul. Következésképp ezeket nevezhetjük metonimikus alapú vagy egyszerűen 

metonimikus hasonlatoknak is (vö. Kemény 1974: 72 kk.). Két példa Móricztól, 

illetve Krúdytól: „(…) folyt belőle a szó, mint keze alatt a csapból a bor” (Móricz; 

idézi Herczeg 1982: 271); „(…) lassan lehullottak lelkemről a bánatok, mint körü-

löttem a falevelek” (Krúdy; idézi Kemény 1993: 149). Roman Jakobson a szláv 

népköltészetből hoz példákat a hasonlósági és az érintkezési képzettársítás össze-

fonódására: „(…) a fűzfa, amely alatt elmegy egy leány, egyszersmind a lány képe 

is; (…) A lakodalmas ének lova a férfiasság szimbóluma nemcsak akkor, amikor a 

fiú megkéri a lányt, hogy etesse meg a lovát, hanem akkor is, amikor [a lovat] 

megnyergelik, istállóba vagy egy fához kötik” (Jakobson 1972: 262). 

4. Lőrinczy Huba idézi a Kellékek című fejezetnek egy pár oldallal korábbi 

mondatát: „Ezt a barátságot, mint emberi érzéseket általában, nem lehetett magya-

rázni” (Márai 1940/1991: 70), majd ezt kérdezi (olvasójától, illetve önmagától): 

„Ki állítja ezt? A regényhős avagy a narrátor? A beszédhelyzet szerint a magában 

töprenkedő Casanova – ámde az elbeszélő tolmácsolásában” (Lőrinczy 1993: 

194). 

A most elemzendő szövegrészlet stílusának is fontos összetevője a beszédmód-

ok váltakozása: a narrátor elbeszélését időről időre egyenes és függő idézetek 

szakítják meg; a szöveg nagyobbik részéről pedig nem is lehet eldönteni, hogy az 

elbeszélő vagy a szereplő közléseit tartalmazza-e (ilyen volt a Lőrinczy Huba idéz-

te mondat is). Ez pontosan megfelel a beszédhelyzetnek: a regénynek ez a részlete 

elsősorban Giacomo töprengéseibe nyújt bepillantást, ehhez képest szinte mellékes 

a tulajdonképpeni cselekmény (terepszemle és bevásárlás Bolzanóban). 

A narrátori közlés, a szó szorosabb értelmében vett narráció körébe jóformán 

csak a tisztán tényközlő, cselekményismertető mondatok tartoznak: „megírta a 

levelet, felöltözött és elindult (…) Bolzanóba. A városban gyorsan tájékozódott. 

Kabátja gallérját felgyűrte; már esteledett, darás hó szemelt az utcákon; senki nem 

ismerte meg. Gyorsan járt, éles pillantásokkal vizsgálta a terepet”; „Ment az utcán, 

keszkenőjét szája elé emelte, (…) fövegjét mélyen homlokába húzta, (…) szúrós 

pillantással vizsgálta a kapualjakat, a világos ablakokat”; „belépett a boltíves üzle-

tekbe, és vásárolni kezdett”; „Halkan számolt. (…) belépett az átelleni lottóüzlet-

be, megjátszott három számjegyet, (…) s vásárolt két csomag francia kártyát”. Ide 

kell azonban sorolnunk az előző pontban tárgyalt nyelvi képeket is, mivel ezek 

nyilvánvalóan nem a szereplőnek, hanem az elbeszélőnek a közlései. 

A főszereplő reflexiói háromféleképpen szövődnek bele a narrációba: 1. egye-

nes idézet („egyenes beszéd”); 2. függő idézet („függő beszéd”); 3. szabad függő 

beszéd formájában. 



209 

 

 

Az egyenes idézetek belesimulnak a szövegbe, határukat – egy kivétellel – idé-

zőjelek jelzik. Az idézetet követő vagy abba ékelődő idéző mondat állítmánya 

következetesen a gondolta igealak: „»Nem kellett nagyon csavarni« – gondolta 

még. – »Micsoda tévedés! Soha nem én választottam«”; „»Nem bocsáthattak 

meg« – gondolta egyetértően”; „»Itt nem lesz sikerem« – gondolta, heves ellenér-

zéssel”; „»Szép város« – gondolta a körséta végén, fanyalogva. – »Tiszta város. 

Idegen, átkozottul idegen«”; „»megelevenedni poraimból, mint Főnix« – gondolta 

gúnyosan, irodalmi fordulattal”. Egy ízben elmaradnak az idézőjelek az egyenes 

idézet mellől: „Erényes, komoly város, gondolta lúdbőrző elismeréssel”. Ezért ez a 

példa átmenetnek is tekinthető a következő típus, a függő beszéd felé. A szöveg-

részlet utolsó egyenes idézetét a kérdezte állítmány követi, mivel ez kérdőjellel 

záruló kiegészítendő kérdés: „»Mire van szüksége Főnixnek?« – kérdezte halkan 

önmagától”. 

A függő idézetek 3. személybe transzponálva közvetítik Casanova gondolatait, 

vélekedéseit. Az idéző főmondat állítmánya a szokványos tudta, mondhatta, val-

lotta be stb. A példákat a hely kímélése végett ezúttal csak az első bekezdésből 

idézem: „Tudta, hogy nem a mágia a vád, nem a duhaj tivornyák, nem a szenvedé-

lyes szorgalom, mellyel elcsavarta velencei leányok és asszonyok fejét”; „Nem 

mondhatta meg nekik, hogy soha nem ő választott, mindig csak választották, nem 

lehetett írni, sem beszélni arról, hogy a nők másképp vélekedtek az erényről és a 

szerelmi választás titkairól, mint a hivatalokban és a templomok szószékein hirdet-

ték, nem lehetett megmondani senkinek, igen, saját magának is csak a ritka, magá-

nyos pillanatokban vallotta be, hogy a szerelmi párharcban végül mindig ő volt a 

kifosztott, az eldobott és az áldozat…” 

A figyelmes olvasónak bizonyára feltűnt a legutóbbi idézetbe ékelődő igen 

elem. Kitől származik ez a közbevetés: a narrátortól vagy a szereplőtől? Ezzel meg 

is érkeztünk a Lőrinczy Huba által szóba hozott jelenséghez, melyet a retorika és a 

stilisztika kutatói szabad függő beszéd (rövidítve: SZFB) néven szoktak tárgyalni 

(vö.: Herczeg 1975: 13–53; Murvai 1980; Kemény 1982). 

A Márai-szövegrészlet nagyobbik része megítélésem szerint ebbe a beszédmód-

ba tartozik, bár sokszor lehetetlen eldönteni, hogy az elbeszélő hangját halljuk-e 

vagy a szereplőét (ezért nem vállalkoztam arra, hogy statisztikát készítsek az emlí-

tett négy közlésmód terjedelmi arányáról). Az bizonyos, hogy többnyire SZFB-re 

utalnak az élőbeszédszerű közbevetések, nyomatékosító elemek, mondatszók, pl. 

igaz, ha tudnák!, igen (háromszor is). Hasonlóképpen árulkodó mozzanat a holnap 

határozószó (a narrációban vagy a függő beszédben természetes másnap helyett): 

„Mindezt meg kellett szerezni, holnap estig.” Az ilyen elemek jelenléte kétséges 

esetben az SZFB felé billenti a mérleg nyelvét. 

A szentenciaszerű kijelentések – ilyen volt az is, amelyet Lőrinczy Huba idézett 

a fejezet korábbi részéből – a szerző/elbeszélő és a szereplő közös megnyilatkozá-

sai. Ezekről nem lehet (de nem is kell) megmondani, kitől származnak, mert jelle-
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gükből, műfajukból eredően communis opiniót (közvélekedést) fejeznek ki: „Ilyen 

volt az élet, Velencében…”; „Egy embert nem lehet a világ elől megmenteni; egy 

napon rátörnek és térdrekényszerítik.” A szentenciózus beszédmód igen jellemző 

Máraira (vö.: Lőrinczy 1993: 18; Tolcsvai Nagy 1994: 312; V. Raisz 1998: 308; 

uő 1999: 106; Czetter 1999: 137). Ez részben a bevezetőben említett sztoicizmus 

hatásának tudható be. 

5. A harmadik és egyben utolsó stílusjegy, amelyről szólni kívánok, a „látható 

nyelv” (Zolnai 1957: 53–107) körébe tartozik. 

Ha megvizsgáljuk a szöveg tagolódását (bekezdésekre tagolását), azt tapasztal-

juk, hogy a bekezdések határa nem esik egybe a tartalmi egységek határával. Az új 

bekezdés első mondata szorosan kapcsolódik az előző bekezdés utolsó mondatá-

hoz: „Mert a világ rendet és beleegyezést akart, (…) De benne, mélyen és félelme-

sen, lobogott az ellenállás lángcsóvája; s ezt nem lehetett megbocsátani. [Új be-

kezdés.] Ezért nem tehetett senki semmit, még Bragadin úr is ezért volt tehetet-

len”; „Erényes, komoly város, gondolta lúdbőrző elismeréssel; s számolni kezdte a 

napokat. [Új bekezdés.] Úgy számította, ötödnapra választ kaphat Bragadin úrtól”. 

Ezzel szemben a bekezdéseken belül markáns tartalmi váltások vannak anélkül, 

hogy az író új bekezdést nyitna: „Ezért megírta a levelet, felöltözött és elindult 

(…) Bolzanóba. A városban gyorsan tájékozódott”; „megállt egy utcasarkon, (…) 

kabátja egyik szárnyát vállára vetette, arcát félig eltakarta a kabáttal, s így bámult 

(…) a sétálók után. Mindenekelőtt csipkés ingekre volt szüksége” (a dőlt betűvel 

kiemelt mondatok konvencionálisan új bekezdésbe kerülnének). 

Ez a „szabálytalan” tagolási mód bizonyára összefügg a szövegrészlet jellegé-

vel, elbeszélés és belső monológ, narráció és reflexió összefonódásával. Az író 

láthatóan nagyobb fontosságot tulajdonít a belső cselekménynek (a tudatáram lo-

gikájának), mint a külsőnek (Casanova mozgásának és tetteinek). 

Így szövegtagoló funkciót végeredményben Bragadino szenátor személye tölt 

be: minden új bekezdés elején vagy első soraiban az ő alakja tűnik föl. Ez nemcsak 

a most vizsgált részletben, hanem az egész fejezetben végig így van. Mégpedig 

azért, mert ennek a fejezetnek Casanova szempontjából nem Franciska és Párma 

grófja a legfontosabb szereplői, hanem a regény terében meg sem jelenő atyai 

barát, „Bragadin úr”, akitől pénzt kért. Ennek a kérésnek a teljesülésétől függ (kö-

zel)jövője, életének méltó folytatása. Érthető hát, hogy állandóan ő jár a fejében, s 

ehhez a vissza-visszatérő gondolathoz igazodik a szöveg tagolódása. 

6. Egy szövegelemzést, mint ismeretes, befejezni nem lehet, csupán abbahagyni. 

S ez az a pont, ahol abba is kell hagynom. 

Hadd tegyek azonban egy záró megjegyzést! Nemcsak Krúdyt, hanem – mint 

láttuk – Márait is meg szokták dicsérni azzal, hogy a stílusa a legfőbb erőssége, a 

legnagyobb alkotása. Ez azonban igencsak kétélű dicséret. Úgy gondolom, hogy 

elsősorban azoknak az íróknak a stílusával kell foglalkozni, akiknek nem elsősor-

ban a stílusával kell foglalkozni. Ilyennek tartom Márait is, Krúdyt is. 
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5. A stilisztikai szövegelemzéstől a komplex műelemzésig 

(Vas István: Branyiszkó) 
 

1. Az a tény, hogy az irodalmi műalkotás, sőt általában bármely szöveg egymás-

ra épülő nyelvi szintek, struktúrarétegek alkotta komplex egész, legalább Roman 

Ingarden (1931/1977) óta vitán felül áll (az ún. stratifikációs műalkotásmodellek 

vázlatos áttekintését l. a II/7. fejezet 1. pontjában, továbbá Kemény 1993: 123–

129); az azonban, hogy melyek ezek a rétegek, hány van belőlük, és mit tartal-

maznak, jóformán szerzőnként változik. 

Az újabb magyar stilisztikai szakirodalomban Szabó Zoltán hármas felosztása 

van a leginkább elterjedve. Szabó (1988: 106–107) Petőfi S. Jánosnak egy régebbi 

cikke (Petőfi 1968) alapján három fő réteget különböztet meg: 1. tartalom (gondo-

lat, eszme, érzés, hangulat stb., az ún. megjelenített valóság); 2. közeg (a tartalom 

hordozója, a megjelenítés anyaga, az ún. megjelenítő valóság); 3. stílus (minden-

nek nyelvi formája). Ebben a háromszintű struktúrában a tartalom az abszolút 

jelölt, a stílus az abszolút jelölő, míg a köztük levő átmeneti réteg, a közeg jelölt is 

(a stílushoz képest) meg jelölő is (a tartalomhoz képest). 

A tartalom, a közeg és a stílus együttvéve alkotja a szöveget (a művet). Követ-

kezésképp csak az az elemzés tekinthető és nevezhető komplex műelemzésnek, 

amely mind a három rétegre, továbbá azok összefüggésére és az egész struktúra 

működésére kiterjed. 

A stilisztika kutatójára (a „stilisztikus”-ra, megkülönböztetésül a stilisztától) az 

említett három réteg közül valójában csak a harmadik, a legkülső, a stílus tartoz-

nék. A tartalom vizsgálata (ha tartalmon mondanivalót, eszméket, gondolati anya-

got értünk) a történész, az irodalomtörténész, az esztéta, a filozófus stb. feladata. A 

közeg dolgaiban az irodalomelmélet, a poétika, az összehasonlító irodalomtudo-

mány, a motívumtörténet stb. kutatói illetékesek. Ami ezek után fennmarad (ha 

marad még valami egyáltalán), az tekinthető a mi feladatunknak, az nevezhető 

stíluselemzésnek, pontosabban stilisztikai (szöveg)elemzésnek. 

Mi szép, mi szép, mi szép a mi föladatunk – kiálthatnánk fel Petőfivel –, le-

gyünk büszkék reá, hogy stilisztikusok vagyunk! 

Csakhogy a dolog nem ilyen egyszerű, mert a jelzett munkamegosztást – és a 

nyelvész stíluskutató illő „önkorlátozását” – a gyakorlatban szinte lehetetlen kö-

vetkezetesen megvalósítani. A csak a külső nyelvi forma szintjén mozgó elemzés 

önmagában érdektelen, legfeljebb iskolai, didaktikai haszna van, mivel a stílusér-

ték nem az egyes nyelvi jelek, jelcsoportok milyenségéből (pl. „szépségéből”, 

„eredetiségéből”) fakad, hanem abból a megfelelésből vagy meg nem felelésből, 

amely ezeket a külső formai elemeket a hozzájuk képest belső struktúrarétegekhez 

fűzi. 
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Ez az oka annak, hogy éppen a legkiválóbb nyelvész stíluskutatók (pl. Szabó 

Zoltán vagy Szathmári István) nem hajlandók lemondani a stílus „alatti” rétegek: a 

közeg, sőt a tartalom vizsgálatáról. Az elemzés az ő gyakorlatukban kiterjed a mű 

keletkezési körülményeire, eszmevilágára, a szerző egyéb műveire, az adott kor 

nyelvi és irodalmi stílusára stb. Hogy ezek a vizsgálatok (pl. Szabó 1988: 170–

308; Szathmári 1995) mennyiben tekinthetők még (tisztán) stilisztikainak, az leg-

feljebb a tudomány szervezőit, rendszerezőit és ellenőrzőit érdekelheti. Az viszont 

elsőrendű fontosságú elvi és módszertani kérdés, hogy a stilisztikus mit és mennyit 

merítsen a társtudományok kutatási eredményeiből, s ezeket hogyan kapcsolja 

össze a maga nyelvi elemzési szempontjaival. 

E kérdés egészének megvitatása természetesen meghaladná ennek a szöveg-

elemzésnek a lehetőségeit. Ezért a továbbiakban – rész az egész helyett jelleggel – 

csupán az elemzés menetével, az egyes rétegek, szintek sorrendjével kívánok fog-

lalkozni, abból a meggondolásból, hogy ez nem pusztán tudományos és oktatási 

módszertani kérdés, hanem elvi vonatkozása is van. 

Szabó Zoltán szövegelemzési eljárása a nyelvi forma felől nézve alapjában véve 

deduktív („belülről kifelé” haladó). Szabó (1988: 157–308) a már említett három 

réteget mindig ebben a sorrendben tárgyalja: 1. tartalom; 2. közeg; 3. stílus. Ez 

óhatatlanul azt sugallja, hogy a szöveg tartalma előbbre való annak nyelvi kifeje-

zésmódjánál, s ez utóbbit az előbbiből kell/lehet levezetni (pl. Ady Párisban járt az 

Ősz című versének elemzésében: i. m. 192–202). 

A nyelvi stílus kutatója számára, úgy vélem, természetesebb volna az ellenkező 

sorrend, hiszen a stilisztikus – csakúgy, mint a műnek bármely „egyszerű” olvasó-

ja – először a szöveggel, annak nyelvi felszínével találkozik (ezt nevezi – Jauss 

nyomán – Tolcsvai Nagy Gábor [1996: 256] „első olvasás”-nak), s ennek befoga-

dása nyomán jut(hat) el a mélyebb, tartalmi-gondolati megértéshez (a „második 

olvasás”-hoz; uo.). Ennek megfelelően a stílus és a mű elemzőjének nézetem sze-

rint a külső formából (a szövegből mint nyelvi jelek rendezett halmazából) kell 

kiindulnia, és az ezen a szinten megfigyelt jelenségekből, összefüggésekből kell 

(óvatosan) következtetnie a mélyebben fekvő rétegekre: a mű kompozíciójára, 

poétikai szerveződésére, filozófiai és esztétikai „üzenetére”. Tehát a vizsgálódás 

iránya induktív, „kívülről befelé” haladó. 

Amikor azonban eljutni vélünk a szöveg magvához, ún. mondanivalójához, ne 

mulasszuk el visszafelé is megtenni az utat! A funkcionális stilisztikát ugyanis 

pontosan az teszi funkcionálissá, hogy a stílusjelenségeket nem önmagukban és 

önmagukért értékeli, hanem a közlési helyzethez és a kifejezendő (tu-

dat)tartalomhoz viszonyítva. Ha már tudjuk (sejtjük), mit tartalmaz a szöveg, utána 

következik a mi igazi feladatunk: az tudniillik, hogy rámutassunk, miért úgy és 

nem másképpen van az a tartalom kifejezve. Máskülönben lehet elemzésünk 

akármilyen jó, nem tekinthető stilisztikai elemzésnek. 
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2. A módszer szemléltetésére következzék Vas Istvánnak egy költeménye, majd 

annak elemzése! 

 

Branyiszkó 

 

Hagyd már, öregem, ezt a léhaságot, 

Hogy az élet értelmetlen, a halál 

Átjárja minden sejtjeit. 

Hagyd a homályt a boldog taknyosokra! 

Ha ötven éves elmúlt már az ember 

S van oka félni a lefokozástól, 

A sötétkedés könnyű fényűzését 

Többé nem engedheti meg magának, 

Hanem csak nevet, sokszor, hangosan, 

S ha megtudja, hogy a halál hada 

A havas tetőn már gyűlik ellene, 

Nem várja meg, míg leront a hegyekről, 

De felhajt egy pohár rumot és még utólszor 

Asszony derekát fogja át a búcsúbálon, 

S éjfélkor elindul a trombitahangra 

A lélegzetszorongató hidegben 

Saját Branyiszkóját megostromolni, 

És hajnalra „szuronyt szegezz!” a csúszós, 

Havas úton, a nagy kavarodásban, 

Hol nincs már nyelv, csak nyelvek törmelékei, 

És felhangzik a torzul röhögtető vezényszó, 

Hogy vorwärts dupla lénung, rückwärts kartács schiessen, 

És ha hátrálni kezd a riadt kis csapat, 

Golyó veri a havas félhomályban, 

És erre visszafordul, fel a csúcsra, 

És aki elesik az ostromlott csűr előtt, 

Ott rohad el majd a bevett magaslaton, 

Mert elfoglalta önmaga halálát, 

S már nem hátrál soha, nem lesz neki Világos, 

És a fegyverletételt meg nem éri. 

 

Vas István ezt a versét 1964-ben (54 éves korában) írta. A vers kötetben először 

a Földalatti Nap című, a költőnek 1960 és 1965 közötti verseit közlő válogatásban 

(1965) jelent meg. Szövegét az összegyűjtött versek Mit akar ez az egy ember? 

című gyűjteménye alapján idéztem (Vas 1970: II, 222). 
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Az elemzés során rétegről rétegre fogok haladni, mégpedig, mint említettem, 

ebben a sorrendben: stílus – közeg – tartalom. Az egyes rétegeken belül – Szabó 

Zoltán (1988: 109) nyomán – meg fogom különböztetni az ún. belső és külső kon-

textust. A belső kontextushoz tartozik mindaz, amit az elemzendő szöveg kifejtet-

ten vagy bennfoglaltan tartalmaz. Ezzel szemben külső kontextusnak tekintünk 

mindent, amit „kívülről” hozunk be az elemzésbe, amit más forrásból tudunk. A 

rétegek vizsgálata során – ebben is Szabó Zoltánt követve – előbb a belső, majd a 

külső kontextust vesszük szemügyre. 

2.1. E közül a hat elemzési szakasz (stílus, belső-külső; közeg, belső-külső; tar-

talom, belső-külső) közül csak az elsőt, a stílus belső kontextusát fogom részlete-

sebben kifejteni. Ezúttal amúgy sem az elemzés teljességén és eredményein, ha-

nem magán az alkalmazott módszeren van a hangsúly. 

A stílus belső kontextusa tehát maga a vers mint nyelvi jelek és jelkapcsolatok 

rendezett halmaza. A szöveg versszerűen van tördelve: 30 verssorra tagolódik, a 

sorok nagybetűvel kezdődnek, függetlenül attól, hogy új mondatot kezdenek-e. A 

versforma rímtelen szabadvers, helyenként erős jambikus metrizálhatósággal. A 

jambus a magyar irodalomban a gondolati líra és a verses dráma tipikus versfor-

mája, ennélfogva a jambikusan ütemezhető sorok már az első olvasás során is 

kiemelkednek a szövegből, és gondolatiságot, illetve drámaiságot konnotálnak. 

Úgy tapasztaltam, hogy többnyire a tartalmilag is legfontosabb verssorokban a 

leghatározottabb ez a jambikus lejtés: 

  Ha ötven éves elmúlt már az ember (…), 

  Saját Branyiszkóját megostromolni, (…), 

  Golyó veri a havas félhomályban, (…), 

ennélfogva a versforma és a tartalom kölcsönösen kiemelik egymást. 

Megkülönböztetett figyelmet érdemel a vers hangzó rétege, hanganyaga. Az el-

ső 12 sor 15 h hangot tartalmaz. Fenyő István, Vas István monográfusa is felhívja 

a figyelmet „a sejtelmes, nyomasztó h hangok zuhogásá”-ra (Fenyő 1976: 241). 

Ennek a hanghatásnak az lehet az oka, hogy az említett 15 h-ból 11 (73,33%) a ha 

hangkapcsolatban fordul elő: hagyd, léhaságot, halál, hagyd, ha, hanem, hango-

san, ha, halál hada, havas. Ez az ismétlődés – a hangszimbolika törvényszerűsége-

inek megfelelően – nyilvánvaló, bár persze önkényes kapcsolatot teremt a ha 

hangkapcsolat és a halál, illetve a feltételesség mozzanata között. Az összefüggést 

tovább nyomósítja a halál hada alliteráció (ez a szószerkezet egyébként is kitünte-

tett fontosságú pontja a szövegnek; erre rövidesen visszatérünk). 

A vers szövegszervező elve kétségtelenül a Branyiszkó-allegória. A cím 

(Branyiszkó) a magyar történelem ismerői számára nyomban felidézi az 1848/49-

es szabadságharc egyik döntő csatáját. Ehhez képest meglepően hat a verskezdet a 

maga önmegszólító, bizalmas hangütésével: „Hagyd már, öregem, ezt a léhaságot” 

(a „meghiúsult várakozás”-ról mint a stílushatás eleméről l. a II/2. fejezet 1.2. 

pontját is). 



215 

 

 

A cím értelme, a cím és a szöveg közötti összefüggés csak fokozatosan világo-

sodik meg. Az első katonai vonatkozású szó a 6. sorban tűnik fel („S van oka félni 

a lefokozástól”). A fordulatot, a kettősértelműség felismerését azonban csak a 10–

11. sor hozza meg. E sorok jelentőségét az erős retorizáltság (hármas alliteráció és 

in praesentia metafora) is kiemeli: „S ha megtudja, hogy a halál hada / A havas 

tetőn már gyűlik ellene”. A két homogén jelentéssík, ’az öregedéssel, a halálféle-

lemmel való szembeszállás’ és ’a szabadságharcban az ellenséggel vívott döntő 

ütközet’ izotópiája között maga a cím, a Branyiszkó a kapcsolódási pont 

(Jakobson műszavával: a „shifter”, azaz „váltó”; vö. Jakobson 1969: 176–196). 

Ezt a – minden bíráló él nélkül – allegorikusnak nevezhető azonosítást a vers 

második fele részletesen kibontja (erről később, mert ez már nem a stílusnak, ha-

nem a közegnek a problémája). 

A stílus belső kontextusának vázlatos áttekintését a mondatszerkezeti sajátossá-

gok jelzésével zárom. 

A vers első felében meghatározók a ha kötőszós feltételes jelentéstartalmú mel-

lékmondatok (ezt Fenyő is említi: i. h.). A szöveg szimmetriatengelyében, a 15. és 

a 16. sor között ellentétes mondatkapcsolódást találunk: „Nem várja meg, míg 

leront a hegyekről, / De felhajt egy pohár rumot…” Az ellentétet markánsabbá 

teszi, hogy az ilyenkor szokványos hanem kötőszó helyett a de kötőszó áll: „Nem 

várja meg, (…) / De felhajt egy pohár rumot…” A vers második felének domináns 

mondatformája a kapcsolatos mellérendelés. A verssorok rendre és (vagy s) kötő-

szóval kezdődnek: „S éjfélkor elindul…”, „És hajnalra…”, „És felhangzik…”, „És 

ha hátrálni kezd…”, „És erre visszafordul…”, „És aki elesik…”, „S már nem hát-

rál soha…”, „És a fegyverletételt meg nem éri”. Ráadásul ezek az és-ek egyre 

sűrűbben követik egymást, mintha a hegyoldalban való fölfelé kapaszkodás okoz-

ta, mind erősebbé váló zihálást érzékeltetnék. 

Ennek kapcsán legyen szabad egy rövid kitérőt tennem! Az életút mint hegyre 

való felkapaszkodás (egyre magasabbról egyre messzebbre látunk) ősrégi toposz, 

de Vas Istvánnál különös nyomatékot kap, mert Babitsot, a „hegyi költőt” (Nemes 

Nagy 1984), a nemzedék példaképét juttatja eszünkbe. Az utalás, meglehet, nem 

tudatos, ám a befogadónak módjában és jogában áll olyasmit is társítani a szöveg-

hez, ami abban explicite nincsen ugyan benne, de benne van az ún. szövegháttér-

ben, az irodalmi szövegeket körülvevő asszociatív holdudvarban. 

2.2. Az elemzés további szakaszait már csak egészen röviden, úgyszólván cím-

szavakban ismertetem. 

A stílus külső kontextusa első renden Vas István ekkori, a Földalatti Nap-ban 

közölt verseit foglalja magába, de ide kell sorolnunk más (korábbi, illetve későbbi) 

verseit, sőt prózai műveit, esszéit is. A stílus elemzésekor figyelembe kell vennünk 

továbbá az egész kortársi lírát (a 60-as évek első felének magyar líráját), de külö-

nösen Vas István nemzedékének (a Nyugat ún. harmadik nemzedékének) az ekkori 

és korábbi termését. Sőt, mint az említett Babits-vonatkozás is mutatja, a régebbi, 
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de a szerzőre és nemzedékére meghatározó hatást gyakorló költőket is be kell 

vonnunk a stílus vizsgálatába. 

2.3. A közeg belső kontextusa Vas István költeményében maga a branyiszkói 

csata (1849. február 5.). Erről a Magyar nagylexikonból (4: 497) a következőket 

tudhatjuk meg: az ütközet a Szepest Sárostól elválasztó eperjes–kassai út birtoklá-

sáért folyt. Guyon Richárd ezredes 4000 honvéddel és 11 ágyúval délelőtt támadta 

meg Deym vezérőrnagy császári seregét, amely 3000 főből és 6 ágyúból állt. A 

leghevesebb összecsapás a Branyiszkó-hegyet átszelő országút mellett folyt. Itt a 

zömében csupán két hete katonáskodó újoncokból álló honvédsereg fél napig tartó 

csatában kiverte állásaiból a császáriakat, akik Eperjesre vonultak vissza. A ma-

gyarok vesztesége 56 halott és 94 sebesült, az ellenségé 92 halott, 208 sebesült és 

95 fogoly volt. Ezzel a győzelemmel szabaddá vált az eperjes–kassai út, létrejött a 

Kelet-Felvidék és Debrecen közötti összeköttetés. Vagyis (ezt már én teszem hoz-

zá) megteremtődtek Görgey diadalmas tavaszi hadjáratának katonai feltételei. 

Vas István nyilván jól ismerte a csata lefolyását Jókai Csataképeiből és/vagy 

Gracza György könyvéből (Az 1848–49-i magyar szabadságharc története), de a 

tényeket egy kissé szabadon kezeli (a rohamot éjfélkor indítja). A forrásokkal való 

egybevetés és az eltérések magyarázata bizonyára igen tanulságos lenne, erre 

azonban most nem térhetek ki. 

A lényeg az, hogy a két képsík, a ’személyes’ és a ’történelmi’ között allegori-

kus megfelelés, szemantikai oda-vissza kapcsolás jön létre, amelyet a „Saját 

Branyiszkóját megostromolni” és a „Mert elfoglalta önmaga halálát” sorok tesz-

nek nyilvánvalóvá. 

2.4. A közeg külső kontextusába tartoznak mindazok a (magyar és nem magyar) 

művek, melyekben harc, háború, csata stb. szerepel mint jelentéshordozó elem. 

Balzacnak Az ismeretlen remekmű című elbeszélésében a lutte és combat(s) sza-

vak a festés metaforáivá válnak (rövid elemzését l. a II/2. fejezet 2.4. pontjában). 

Adynál (Harc a Nagyúrral, Az ős Kaján, Héja-nász az avaron stb.) a pénz, a má-

mor, a szexualitás, a művészi teremtőtevékenység egyaránt a harc, a viaskodás 

metaforikájába van öltöztetve. Ezeket a csata-emblémákat természetesen nem 

lehet teljes egészükben ide idézni, de néhányuk elemzése (pl. az említett Ady-

verseké) közelebb vihet a Vas István-mű jobb megért(et)éséhez is. 

Végül, de nem utolsósorban ne feledkezzünk meg arról sem, hogy magának Vas 

Istvánnak is van egy olyan későbbi verse, a Nagyszombat, 1704, amely a nagy-

szombati csatának, II. Rákóczi Ferenc első (egyébként: vesztes) csatájának a Rá-

kóczi-emlékiratokból vett leírását használja fel személyes mondanivalójának kife-

jezésére. 

2.5. A tartalom belső kontextusa a költő életrajza (életkora, betegségei, életkö-

rülményei stb.) felől bontható ki. A strukturalizmus nagyon nem szerette az ilyen-

fajta „külsőleges” megközelítést, de ma már tisztán láthatjuk, hogy ez csupán (ért-

hető) ellenhatás volt az előző korszak egyoldalú és iskolás életrajz-
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központúságára. Egy ilyen vers, mint a Branyiszkó esetében az egyik (hangsúlyo-

zom: az egyik) elemzési szempontnak az életrajzi, emberi háttérnek kell lennie. 

Fel kell térképeznünk, hol és hogyan jelennek meg Vas István lírájában (már egé-

szen fiatal korától kezdve!) az öregedésnek, az elmúlásnak, a halálnak, illetve az 

ezekkel való szembeszegülésnek a motívumai. Az Ötven felé című hosszú vers 

(1958) egy kórházi röntgenvizsgálat alkalmából idézi fel a „minden testnek útját”. 

A Földalatti Nap kötet verseiben különösen gyakoriak ezek a tartalmi elemek. A 

Változatok Horatius témájára címűben (1964, a Branyiszkóval egy évben) a „ka-

tonai” metaforika, sőt a h hangú alliterálás is felbukkan: „(…) amikor az ember 

útja az öregkor / kétes mocsaraihoz közelít, s a szervezet a szorításból / szabadul-

va, átmenetileg visszaveri a halál hevenyész / előhadait, görcsben rángó rohamait 

és szeszélyes / bevetéseit…” Más szempontból a Kimondhatatlan (1962) is ide 

kapcsolódik mint önmegszólító vers. 

2.6. A tartalom külső kontextusaként megnézhetjük, hogyan jelenik meg ez a 

gondolatkör más íróknál (pl. Berzsenyi: A közelítő tél, Ady: Őrizem a szemed, 

Füst Milán: Öregség). Ez azonban már igen messzire vezetne, ezért csak kiegészí-

tő, „színező” elemzési szempontként jöhet számításba. 

3. Végére érve – nem az elemzésnek, csupán egy lehetséges elemzés vázlatának, 

tervének, felvetődik a kérdés: Mi is történt itt? Milyen módszerrel dolgoztunk? 

Az elemzés menete, mint láthattuk, nagyjából ez volt: 

stílus – közeg – tartalom, 

de csak nagyjából, mert már a stílus belső kontextusának vizsgálatakor óhatatlanul 

szóba kerültek a közegnek a mozzanatai (az és kötőszós mondatkezdeteket a 

hegynek fölfelé való rohamozás zihálásával vetettem egybe), s Babits mint „hegyi 

költő” említése a külső kontextust csempészte bele a belsőbe. Ezen a téren nem 

követelhetünk meg teljes következetességet se tanítványainktól, se önmagunktól. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem szükséges és nem is lehetséges bizonyos 

rendet tartani az elemzés menetében! 

Vas István versének (és bármely más irodalmi vagy nem irodalmi szövegnek) 

az elemzésekor a nyelvi felszínből (és -ről) indulok ki, azt próbálom vizsgálni a 

magam – alapvetően nyelvész(et)i – eszközeivel. Ám egy pillanatra sem téveszthe-

tem szem elől, hogy ez a forma valaminek a formája, tehát nem lehet (pontosab-

ban: lehet, de nem érdemes) önmagában és önmagáért elemezni, hanem csak funk-

cionálisan, vagyis az általa kifejezett közeghez, illetőleg tartalomhoz viszonyítva. 

(A funkcionális stilisztikának ezt az alapelvét, megközelítési módját nálunk 

Szathmári István honosította meg és képviseli ma is a legnagyobb következetes-

séggel; vö.: Szathmári 1994, 1995; Szathmári szerk. 1996.) 

Elemzésünk azonban nem ér(het) véget akkor, amikor a stílus (a nyelvi felszín) 

felől a közegen (a hordozón) át induktív úton eljutunk a közlemény ún. tartalmá-

hoz (mondanivalójához). Az utat visszafelé is be kell járni, most már így: 

tartalom – közeg – stílus, 
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mert így tudjuk (immár deduktívan) bemutatni, hogyan öltenek testet az író tudat-

tartalmai a belső, majd a külső forma elemeiben, szerkezeteiben. 

Ez a stílus – közeg – tartalom – közeg – stílus (és így tovább) ide-oda 

mozgás, mondhatni körkörös mozgás az, amiben és ami által a szöveg (különösen 

az irodalmi szöveg) él, létezik. A mű igazi létezési módja: szüntelen kommuniká-

ció az író és olvasója között. Az alkotó és a befogadó a szöveg közvetítésével 

kommunikálnak egymással. Ez a lényege a nevezetes „együttműködési alapelv”-

nek, amelyről Tolcsvai Nagy Gábor ír magyar stilisztikájában (1996: 41–42). A 

megértetés szándéka találkozik ily módon a megértés szándékával. 

A megértésnek ez a szándéka vezetett engem is Vas István költeményének 

elemzésekor. Ezt az elemzést, meglehet, soha nem fogom a kellő részletességgel 

elvégezni. Ezért hadd vonjam le már most azt a (korántsem csupán stilisztikai) 

tanulságot, amelyet számomra ez a vers sugall: az öregedés megnyerhetetlen hábo-

rú, amelynek azonban lehetnek győztes csatái; mindenkinek meg kell ostromolnia 

saját Branyiszkóját, hogy ott, a havas tetőn elfoglalja önmaga méltó halálát. 
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