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HUSZTHY BÁLINT 

Magyarok kiejtési hibái olasz nyelvtanulás során 

Ajánlom köszönettel olasztanáromnak, Domokos Györgynek, 
és minden olaszul tanuló magyarnak! 

1. BEVEZETÉS 

Munkámban akcentuskutatással foglalkozom, magyar anyanyelvű beszélők jel-
legzetes olasz kiejtését elemzem. Az akcentuskutatásnak elméleti és alkalmazott 
nyelvészeti szempontból is jelentősége lehet: előbbi esetben a magyar nyelv műkö-
désének leírásában nyújthat segítséget idegen nyelvek kiejtésén keresztül, utóbbi-
ban a nyelvtanulásnak válhat segítségére. Jelen tanulmányban elsősorban 
alkalmazott nyelvészeti szempontból dolgozom, célom a magyar idegennyelv-
tanulók olasztanulás során felmerülő leggyakoribb kiejtési hibáinak feltárása és 
elemzése, generatív fonológiai megközelítésből. 

Megjegyzendő, hogy az akcentus kiküszöbölésének javarészt csak esztétikai je-
lentősége van, tekintve, hogy a megállapított hibák nem okoznak megértési nehéz-
séget. Mindazonáltal fontosnak tartom a magyar akcentus jellemzését és elemzését, 
hiszen ez hozzásegítheti a nyelvtanulókat anyanyelvük működésének jobb megér-
téséhez, valamint egyfajta metanyelvi ismerethez, amelynek köszönhetően tudato-
sabb nyelvhasználóvá és nyelvtanulóvá válhatnak. 

2. A KUTATÁS MÓDSZERTANA 

Kutatásom jelentékeny korpuszra támaszkodik, mely irányított és spontán 
hangfelvételekből áll: az olaszt munkanyelvként használó magyar anyanyelvűek 
beszédét, valamint magyar olasztanulók hangját rögzítettem gimnáziumi, nyelvis-
kolai és egyetemi nyelvórák során. Tanulmányomban megkülönböztetek kezdő és 
haladó nyelvtanulói hibákat, ám alapvetően a felsőfokú nyelvhasználók akcentusát 
fogom elemezni. 

Az elemzést három szempont szerint különítem el, melyek egymásra épülnek: 
Az első, a fonetikai összehasonlítás az akcentuselemzés legkézenfekvőbb módja: 
szemügyre vesszük a két nyelv hangkészletét, és megállapítjuk a különbségeket. 
Artikulációnkat képesek vagyunk többé-kevésbé tudatosan irányítani, így nyelvta-
nulás során az akcentuselemzés első szempontjára a legkönnyebb odafigyelni; 
emellett az idegennyelv-tanítás elengedhetetlen része, hogy ismertesse L2 hang-
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készletét. A második szempont a két nyelv fonológiai működésének összevetését 
tűzi ki célul. Akcentusjegyek akkor mutatkoznak, ha a nyelvtanulók L2 jól megta-
nult fonémáit anyanyelvükre jellemző módon kombinálják: így hiába vannak töké-
letesen tisztában L2 hangkészletével, számos hibát véthetnek beszédük során. A 
harmadik szempont a két nyelv szótagszerkezetét veti össze: az itt tapasztalható 
eltérések alapvető akcentusjegyek megállapításához vezetnek, melyek a három 
szempont hibái közül a legkevésbé elkerülhetők. 

Természetesen vitát vethet fel az elemzés kapcsán a nyelvek dialektális változa-
tossága, különösképp, hogy az olasz köztudomásúan az egyik legnagyobb 
dialektális változatossággal bíró nyelv. Kutatásom három szempontja közül az első 
kettő a hangminőséget osztályozza: e szempontok során elemzésem csak hozzáve-
tőleges lehet, az olasz köznyelvet veti össze a magyar köznyelvvel, tájékoztató jel-
leggel. A harmadik szempont azonban elvonatkoztat a hangok minőségétől, és 
mennyiségi szempontból, a szótagszerkezet tekintetében vizsgálja azokat. Az ak-
centuselemzés szempontjából ebben a tekintetben nincs különbség vizsgált nyelvek 
dialektális ejtésmódjai között, így a harmadik szempont szolgálhat a legmélyreha-
tóbb elemzéssel. 

3. FONETIKAI ELTÉRÉSEK 

A magyar hangkészlet bővebb az olasznál; a hagyományos nézet szerint a ma-
gyarban 38 fonéma: 14 magánhangzó és 24 mássalhangzó van.1 Az olasz hangkész-
let, bár a nyelv dialektális változatossága miatt ezen a téren vita van a nyelvészek 
között, hagyományosan 30 fonémával bír, melyek közül 7 magánhangzó, 19 más-
salhangzó és 2 félmagánhangzó.2 

A magyar nyelv artikulációs bázisának látszólagos gazdagsága azonban nem fel-
tétlenül jár előnnyel olasztanuláskor, L1 és L2 hangkészlete ugyanis csak részleges 
átfedésben áll. Alapvetően négy fonéma van az olasz köznyelvben, mely a magyar-
ban nincs jelen, ezért nehézséget okozhat a nyelvtanulók számára: egy magánhang-
zó /ɔ/, egy mássalhangzó /ʎ/, valamint a két félmagánhangzó /j w/. Azonban látni 
fogjuk, hogy több olyan hangnak sem egyezik meg teljesen a kiejtése, melyek mind 
a magyarban, mind az olaszban fonémikusak, ráadásul konvencionálisan ugyanaz-
zal az IPA karakterrel jelöljük őket. 

A következőkben, a cikk terjedelmi követelményeit figyelembe véve, kiragadok 
néhány kiejtési nehézséget a mássalhangzók, a magánhangzók és a 
félmagánhangzók köréből, melyeket igyekezni fogok lényegre törően ismertetni. 

                                                        
1 SIPTÁR Péter, Hangtan,  Magyar nyelv, szerk. KIEFER Ferenc, Bp., Akadémiai, 2006, 36–37. 
2 KRÄMER, Martin, The Phonology of Italian, Oxford, Oxford University Press, 2009, 48–50. 
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3.1. A MÁSSALHANGZÓK 

Az olasz mássalhangzórendszerben a magyarok számára egyetlen idegen elem 
van: a palatális, laterális zengőhang /ʎ/ (melyet a magyarban nyelvtörténetileg az ly 
graféma jelölt). Az olasztanárok bevett módszere, hogy a /ʎ/ hangot a magyar /l/ és 
/j/ mássalhangzók egymás utáni ejtetésével tanítják, a /lj/ kapcsolat ugyanis igen 
közel áll a /ʎ/ helyes ejtéséhez. A kettő azonban korántsem azonos, hisz a magya-
rok ezt az elemet így két szegmentumként értelmezik, holott csak egy. A sztenderd 
olasz ejtésben a /ʎ/ mindig hosszan, /ʎː/-ként szerepel, ez esetben a hossza két 
mora, vagyis megegyezik a magyar /lj/ szekvencia hosszával, vö.: a Puglia szó ejtése 
olaszul [ˈpuʎːa], olaszul tanuló magyarok számára [ˈpulja]. Mindazonáltal hangmi-
nőségi eltérés van a két ejtésmód között, /l/ ugyanis koronális mássalhangzó, kép-
zésekor a nyelv hegye a fogmederre tapad, míg /ʎ/ palatális: a nyelv háta érinti a 
keményszájpadlás fogmederrel találkozó részét. Ennek ellenére a magyarok való-
ban /lj/ szekvencia által tudják legkönnyebben megtanulni a /ʎ/ ejtését, a palatális 
/j/ ugyanis saját ejtési helyéhez közelítheti az őt közvetlenül megelőző /l/-t, így sok 
gyakorlással elérhető a két szegmentum „egybeolvasztása”, azaz a /ʎ/ elsajátítása. 

3.2. A MAGÁNHANGZÓK 

A magyar nyelvben kétszer annyi magánhangzó fonéma van, mint az olaszban 
(14:7). Ennek oka a két nyelv lehetséges magánhangzó-oppozícióiban rejlik: a ma-
gyar nyelv magánhangzói között ugyanis négyféle ellentét van, míg az olaszéi között 
három. A két nyelv magánhangzó-oppozícióinak száma azonban összesen öt, vagyis 
az ellentétek nem teljesen fedik egymást. Mindennek megértéséhez az (1) alatti 
ábrán feltüntetem az olasz és a magyar nyelv magánhangzó-háromszögét.3 

(1) 
Az olasz magánhangzórendszer: A magyar magánhangzórendszer: 
i u i  i  ː y  y  ː u  u  ː
 e o e  ː ø  ø  ː o  o  ː
 ɛ ɔ ɛ 
 a a  ː ɒ 

Két olyan magánhangzó-ellentét van L1-ben és L2-ben, mely mindkét nyelvben 
azonos: az egyik a nyelv függőleges mozgását érinti – eszerint egy magánhangzó 
lehet magas állású, pl.: /i u/, középállású, pl.: /e o ɛ ɔ/, vagy alsó állású, pl.: /a/ –; a 
másik a nyelv vízszintes mozgását követi, megkülönböztetve a palatális és a veláris 

                                                        
3 A magánhangzó-háromszög valamelyest csalóka, mert a két nyelv IPA karakterek szerint megegyező 
magánhangzói nem mind egyformán ejtődnek, pl. az olasz hangsúlytalan /e/ nem annyira zárt (seme-
lyik dialektális területen), mint a magyar /eː/. Az efféle apró különbségeket, melyek mérésekkel kimu-
tathatók, de megkülönböztető jegyekkel nem jelölhetők, a fonetikai átírás nem jelöli. 
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magánhangzókat, előbbiek a háromszögek bal szárán, utóbbiak a jobb szárán látha-
tók. 

A magyarban két újabb megkülönböztető jegy bevezetésére van szükség egy 
magánhangzó körülírásához, melyek az olaszból hiányoznak, mégpedig a 
kerekítettségi és a hosszúsági ellentét alapján. Kerekített magánhangzók ugyan az 
olaszban is vannak: /u o ɔ/, ám labiális oppozíció nincs, mivel minden kerekített 
magánhangzó egyben veláris is, leírásukhoz így elég a palatális–veláris ellentétre 
támaszkodnunk. Hosszú magánhangzók is előfordulhatnak az olasz nyelvben, ám 
ezek a magyarral ellentétben nem fonémikusak, és eloszlásuk a hangsúlyhoz kötött, 
vö. 5. fej. 

Az olasz nyelv azon magánhangzó-oppozíciója, mely a magyarból hiányzik, a kö-
zépállású magánhangzók /e o ɛ ɔ/ nyíltságával kapcsolatos, ám csak hangsúlyos 
szótagokban játszik szerepet, hangsúlytalan helyzetben ugyanis az ellentét neutra-
lizálódik. Eszerint beszélhetünk zárt középállású /e o/ és nyílt középállású /ɛ ɔ/ 
magánhangzókról. A magyarban ellenben /ɛ/ és /eː/ nem nyíltsági, hanem hosszú-
sági oppozícióban állnak, ennek megfelelően a veláris tengelyen az /o/ párja nem 
az /ɔ/, mint az olaszban, hanem a hosszú /oː/. Az /ɛ/ és az /eː/ ugyan minőségük-
ben is különböznek, ám csak hosszúságuk szerint állnak ellentétben a magyar 
nyelvben. Fonetikai kutatások kimutatták, hogy a többi hosszúság szerinti magán-
hangzópár között is van észlelhető minőségkülönbség, így a hosszú magánhangzók 
zártabbak rövid párjuknál.4 Kassai példaként azt a kommunikációs helyzetet hozza, 
mikor beszédpartnerünk visszakérdezésére felelve a fonetikailag rövid középállású 
magánhangzót megnyújtjuk, pl.: „Mit mondtál, hány gyereked van? Ööööt?”.5 Az ööt–
őt közti nyíltsági különbség mérések nélkül, szabad füllel is tisztán hallható. 

Az olasz középállású magánhangzók nyíltsági oppozíciója kapcsán két magyar 

nyelvtanulási nehézségre fogom felhívni a figyelmet: az első a nyílt /ɔ/ hiányából 
fakad, a második a nyílt /ɛ/ meglétéből. 

A nyílt /ɔ/-nak nem csak artikulációja, hanem felismerése is nagy nehézséget 
okoz a magyarok számára: ejtéskor általában a hozzá legközelebbi rendelkezésre 
álló fonémával helyettesítik be, mely az /o/; az artikulációs bázis azonban a beszé-
lők hangpercepcióját is befolyásolja, ezért a magyarok a nyílt /ɔ/-t többnyire zárt 
/o/-ként is hallják. A fonémabehelyettesítés mindazonáltal nem akadályozza a 
megértést, mert igen ritka a nyíltsági oppozícióból fakadó olasz minimálpár (pl.: 
b[ɔ]tte ’ütlegelés’ ↔ b[o]tte ’hordó’), másrészt a nyíltsági ellentét olasz dialektális 
területenként is változhat, pl.: a cuore ’szív’ szó Firenzében nyílt, Nápolyban zárt 
/o/-t tartalmaz, míg a nome ’név’ szót Nápolyban ejtik nyílt, Firenzében pedig zárt 
/o/-val. Ennek ellenére a nyíltsági oppozícióban résztvevő szavak legtöbbje egysé-
gesen tartalmaz nyílt, ill. zárt /o/-t az olasz köznyelv valamennyi regionális változa-
tában. A számnevek körében a magyarok gyakran követnek el kiejtési hibákat: az 

                                                        
4 KASSAI Ilona, Fonetika = Magyar nyelv, szerk. KIEFER Ferenc, Bp., Akadémiai, 2006, 811. 
5 Uo. 
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òtto ’nyolc’, nòve ’kilenc’, nòno ’kilencedik’6 olaszul mindig nyílt /ɔ/-val ejtődik – 
melyeket a magyarok következetesen ejtenek zártan –, a dódici ’tizenkettő’, 
quattórdici ’tizenöt’, secóndo ’második’ számnevek olaszul zárt /o/-t tartalmaznak, 
ám felvételeimen előfordul, hogy ezeket olaszul magas szinten beszélő magyarok 
hiperkorrekt módon nyílt /ɔ/-val ejtik. A nyílt /ɔ/ legkönnyebben a magánhangzó-
háromszög segítségével sajátítható el, felmérve, hogy /ɔ/ és /o/ között ugyanakko-
ra az artikulációs különbség, mint /ɛ/ és /e/ között. Emellett /ɔ/ pontosan félúton 
helyezkedik el a magyar /o/ és /ɒ/ között, így az /o/ nyitását a veláris tengelyen 
„csúszkálva” érdemes kigyakorolni. Mindez lehetőséget adhat a nyelvórákon egy 
újabb eszköz, a nyelvészeti ábrák illusztrációként való bevezetésére, természetesen 
nem tudományos magyarázat céljával, hanem szemléltetés okán. 

A nyílt /ɛ/ és zárt /e/ kapcsán újabb kiejtési nehézségre hívom fel a figyelmet. 
Ezek a fonémák mindkét vizsgált nyelv hangkészletében szerepelnek, ám a köztük 
lévő oppozíció más jellegű, ami újabb zavart okozhat a nyelvtanulók számára. Mint 
láttuk, az olasz középállású magánhangzók között nyíltsági ellentét áll fenn, a ma-
gyarban ugyanakkor /ɛ/ és /eː/ különbsége a hosszúságon alapszik: /ɛ/ mindig 
rövid, /eː/ pedig mindig hosszú. A nyelvtanulók így bár mindkét fonémát képesek 
kiejteni, más szempontok szerint használják őket, mint az olaszok: ha hosszú ma-
gánhangzót kell ejteniük, az /eː/-t fogják használni, ha rövidet, az /ɛ/-t. Mindez 
azért számíthat kiejtési hibának, mert az olaszban az /ɛ/ is lehet hosszú, és az /e/ is 
rövid, ami a magyarok számára igen szokatlan. Az olasz magánhangzó-hosszúságot 
a szótagszerkezet és a szóhangsúly határozza meg, erről cikkem 5. részben fogok 
részletesen beszámolni. Jelen fejezetben számunkra /ɛ/ és /e/ magyarokra jellem-
ző használata fontos: megfigyelésem szerint magyar tendencia, hogy a nyelvtanulók 
hangsúlyos nyílt szótagban hosszú /eː/-t, zárt szótagban pedig rövid /ɛ/-t ejtenek. 
A (2) alatti táblázatban négy szót hozok példaként, feltüntetve az olasz nyelvre és az 
olaszul tanuló magyarokra jellemző kiejtés fonetikus átiratát (az aláhúzott magy. 
rövidítés a táblázatban nem a magyar nyelv, hanem a magyar akcentus jelölése). 

(2) 

Az első szópár (vero–vetro) nem minősül minimálpárnak, mert a szavak két fo-
némában különböznek: a vero olaszul hosszú nyílt /ɛ/-t tartalmaz, a vetro hosszú 
zártat. Ellenben a magyar akcentus szerint az első szóban hosszú /eː/, a második-
ban rövid /ɛ/ tűnik fel, minthogy a magyar beszélők zárt szótagban rövid magán-
hangzót ejtenek, mely így az olasz /e/ helyett annak magyar rövid párja, az /ɛ/ lesz. 

                                                        
6 A balra dőlő ékezet jelen esetben a középállású magánhangzó nyíltságát jelöli. 

 vero ’igaz’ vetro ’üveg’ Piero ’Péter’ Pietro ’Péter’ 

ol. [ˈvɛːɾo] [ˈveːtro] [ˈpjɛːɾo], [ˈpjeːɾo] 
[ˈpjɛːtro], 
[ˈpjeːtro] 

magy. [ˈveːɾo] [ˈvɛtro] [ˈpijeːɾo] [ˈpijɛtro] 
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A Piero–Pietro pár, mely ugyanannak a névnek két változata, olaszul minimálpár, 
ám magyar ejtés szerint nem az. Olaszországban dialektális régiónként változik, 
hogy a /je/-típusú emelkedő diftongusok második eleme nyílt /ɛ/ vagy zárt /e/, így 
mindkét ejtés autentikus, a magánhangzók ugyanakkor minden esetben hosszúk, 
akár /r/, akár /tr/ előtt állnak. A magyar akcentusban megállapításom szerint sza-
bályhoz kötött, hogy a magánhangzóknak hosszú vagy a rövid változata jelenhet-e 
meg, ezért a nyelvtanulók nyílt szótagban jellemzően hosszú /eː/-t, zárt szótagban 
pedig rövid /ɛ/-t ejtenek. Egy másik hangfelvételekből kiragadott példában – mely 
jól szemlélteti, mennyire idegen a magyar fül számára a rövid /e/ és a hosszú /ɛː/ – 
egy olasz tanár szólal meg, akinek szavait rögtön elismétlik magyar diákjai: a 
Marche megyéből származó tanár a tenda nera ’fekete függöny’ kifejezést 
/tenda#nɛːra/-ként ejti, azaz rövid zárt /e/-vel [tenda] és hosszú nyílt /ɛː/-vel 
[nɛːra]. A magyar diákok, akik utánaismétlik a kifejezést, önkéntelenül megfordítják 
a magánhangzók hosszát, és a magyar nyelv befolyására az /eː/-t ejtik hosszan, és 
az /ɛ/-t röviden: /tɛnda#neːra/. 

Az /ɛ e/ ellentét az olasz nyelvben csak hangsúlyos szótagban áll fenn, ezért 
hangsúlytalan helyzetben minden középállású palatális magánhangzó /e/. Ezeket a 
hangsúlytalan /e/-ket azonban magyar nyelvtanulók következetesen /ɛ/-nek ejtik, 
aminek fő oka, hogy az olasz nyelvben csak hangsúlyos magánhangzók lehetnek 
hosszúk (vö. 5. fejezet), a hangsúlyosak mind rövidek, ezért a magyarok számára 
/ɛ/-ként realizálódnak. Másrészt, mint már esett szó róla, a két nyelv azonos IPA 
jellel ábrázolt magánhangzói nem teljesen egyformán artikulálódnak: a hangsúlyta-
lan olasz /e/ nyíltabb a magyar /eː/-nél, a magyar anyanyelvűek emiatt is közelebb 
érezhetik az /ɛ/-hez. 

3.3. A FÉLMAGÁNHANGZÓK 

Az olasz nyelvben a /j w/ félmagánhangzók fonémikusak, magánhangzó társa-
ságában jelennek meg a szótagmagban, mellyel összeolvadva diftongust alkotnak. A 
magyar köznyelvben ellenben a félmagánhangzók nem fonémikusak (esetekben 
csak hiátustöltésre szolgálnak), és diftongusok sincsenek.7 

A magyar olasztanulók beszédében fonémabehelyettesítés történik a 
félmagánhangzók tekintetében is: a /j/ magyar megfelelője /i/ magánhangzó lesz, a 
/w/-jé pedig /u/ magánhangzó, vagy ritkábban /v/ mássalhangzó. Az (3) alatti 
táblázatban négy szó olasz és magyar akcentus szerinti ejtését különítem el, a szó-
taghatárokat ponttal jelzem. 
  

                                                        
7 SIPTÁR Péter, Hangtan = É. KISS Katalin, KIEFER Ferenc, SIPTÁR Péter, Új magyar nyelvtan, Bp., Osiris, 
2003, 357. 
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(3) 

 grazie ’köszönet’ piano ’lassú’ cuore ’szív’ pausa ’szünet’ 
ol. [gra .ːtsje] [pja .ːno] [kwɔ .ːɾe] [paw.za] 

magy. [gra .ːtsi.jɛ] [pi.ja .ːno] [ku.wo .ːɾɛ] [pa.u.za] 

A példákból kitűnik, hogy míg az olasz nyelvben a félmagánhangzók azonos szó-
tagmagban foglalnak helyet a szomszédos magánhangzóval, a magyar kiejtés sze-
rint külön szótagban szerepelnek: a magyar akcentusban tehát ezek a szavak eggyel 
több szótagúként elemződnek. A /j/ hiátustöltő elemként a magyar akcentus által 
létrehozott felszíni szerkezetben is megjelenik, ám ez az olasz szóban szereplő /j/-
től független fonotaktikai betoldás. 

A /w/ félmagánhangzó magyar megfeleltetésére egy másik eset is előfordul:  
/k/ és /ɡ/ után /v/-ként is realizálódhat, pl.: quattro [kvatro] ’négy’, quasi [kvaːzi] 
’kvázi’, acqua [ak.va] ’víz’, guerra [ɡvɛr.ː a] ’háború’, stb. Bizonyos szavak ejtését 
befolyásolhatják azonos magyar megfelelőik, melyek jövevényszavakként /v/-vel 
honosodtak meg a nyelvben (általában a qu betűkapcsolatban), és ez analógiásan 
átterjedhet más alakokra is. A /w/ mássalhangzóval való megfeleltetése jóval rit-
kább, csak emelkedő diftongusok esetében, veláris mássalhangzó előtt lehetséges, 
ám ebben az esetben sem kizárólagos, vö. cuoco [kuoːko] ’szakács’, de: quota 
[kvoːta] ’kvóta’. A /w/ kétféle magyar behelyettesítése között az a legfontosabb 
különbség, hogy /w/→/u/ esetén a szavak szótagszáma eggyel nő. 

4. A FONOLÓGIAI SZABÁLYOK MŰKÖDÉSE 

A nyelvek hangkészletét felépítő szegmentumok eloszlását fonológiai szabályok 
vezérlik: hangkörnyezettől, szóbeli helyzettől függően változhat az egyes elemek 
ejtése, egy fonémának különböző környezetben különböző allofónjai jelenhetnek 
meg, egyes hangok törlődhetnek, stb. A szabályok működése nyelvenként eltérhet, 
ezért az akcentuskutatás második szempontjának L1 és L2 fonológiai szabályait kell 
feltárnia. 

A magyar nyelv több fonológiai szabályt tartalmaz az olasznál, ami látszólag 
előnyt jelenthet magyar anyanyelvűek számára olasztanuláskor, hiszen úgy tűnhet, 
a nyelvtanulóknak kevésbé kell alkalmazkodniuk L2-höz, mint például fordítva, az 
olaszoknak kéne magyarul tanulva. Ám ki fog derülni, hogy a nyelvtanulók saját 
anyanyelvi rendszerükhöz ragaszkodva ugyanannyi hibát követhetnek el olaszta-
nuláskor, mint az olaszok magyartanuláskor. Szabálytöbblet esetén ugyanis L2 
beszélőinek ugyan meg kell tanulniuk L1 szabályait, ám L1 beszélőinek saját, auto-
matikusan működő többletszabályaitól kell elvonatkoztatniuk L2 tanulásakor. 
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4.1. A SZÓVÉGI „Ó-SZABÁLY” 

A magyar nyelvben a középállású kerekített magánhangzók /o o  ː ø øː/ közti 
hosszúsági ellentét szó végén neutralizálódik, és ebben a pozícióban csak a hosszú 
változat megjelenése engedélyezett: ám míg a magyarban a szóvégi -o hosszú, az 
olaszban minden szóvégi -o rövid. Olasz eredetű jövevényszavainkban hanghelyet-
tesítés lépett érvénybe ebben a környezetben: vagy a-val, vagy ó-val vettük át eze-
ket a szavakat, pl.: bandito → bandita, sparago → spárga,8 bravó, eszpresszó stb.9 

A szóvégi „ó-szabály” komoly nehézséget jelenthet kezdő olasztanulók számára, 
legtöbben csak sokéves gyakorlat után képesek megrövidíteni szóvégi /o/-ikat. De 
a magánhangzó hossza csak az egyik tényező, korábban esett már szó a magyar 
hosszúsági párok minőségkülönbségéről (vö. 3.2.): Kassai kimutatása szerint a kö-
zépállású /oː/ ejtése akár 40%-kal zártabb lehet rövid párjánál.10 Magyarok olasz 
beszédének leggyakoribb hibája ebből a szempontból, hogy a szóvégi /o/-kat, bár 
röviden, a magyar hosszú /oː/-nak megfelelő feszességgel ejtik, ami jóval zártabb az 
olasz szóvégi /o/-nál. 

4.2. A MÁSSALHANGZÓ-TORLÓDÁSOK FELOLDÁSA 

A szóvégi /o/ hosszú ejtése általában kezdő nyelvtanulók hibája, ebben a pont-
ban ellenben egy haladó hibára hívom fel a figyelmet. A mássalhangzó-torlódások 
feloldására különböző nyelvek különböző stratégiákat alkalmaznak, a magyarok 
nyelvtanulása szempontjából leginkább a mássalhangzó-rövidülés (degemináció) 
szabálya érdekes: a magyar nyelvben nem engedélyezett olyan mássalhangzó-
kapcsolat, melynek valamelyik tagja hosszú, ilyen esetben a hosszú elem megrövi-
dül: CjCjCk→CjCk vagy CjCkCk→CjCk, pl.: mattrészeg [mɒtreːsɛɡ], inggomb [iŋɡomb]. 
Az olasz nyelvben ugyanakkor nem él a mássalhangzó-rövidülés szabálya, így hosz-
szan ejtik azokat a mássalhangzókat, melyek rövidet előznek meg, pl.: quattro 
[ˈkwatːro] ’négy’, fabbrica [ f̍abːrika] ’gyár’, applauso [ap ˈːlawzo] ’taps’, stb. Magyar 
anyanyelvűek olaszul beszélve önkéntelenül rövid mássalhangzóval ejtik ezeket a 
szavakat: [kvatro], [fabrika], [aplauzo]. Mindez nem akadályozza a megértést, azon-
ban jellemző akcentuselemnek számít, mely az olaszul kiválóan tudó magyarok 
beszédében is sűrűn előfordul. 

A mássalhangzó-rövidülés tudatos figyelmen kívül hagyása megtanulható, hi-
szen van olyan helyzet a magyar nyelvben is, mikor a szabály nem lép életbe: ha 
szóhatár vagy szóösszetétel határa választja el egymástól a hosszú mássalhangzó 
két felét, pl.: széppróza, más sport.11 A kivételek lehetőséget nyújtanak az olasztanu-

                                                        
8 Az -a végződés oka, hogy az olasz szóvégi -o jóval nyíltabb a magyar /o/-nál, így helyenként közelebb 
áll a magyar /ɒ/-hoz. 
9 BENKŐ Loránd, Az olasz szóvégi o magyar megfeleléseiről = Emlékkönyv Fábián Pál hetvenedik születés-
napjára, szerk. KOZOCSA Sándor, Bp., 1993, 50–57. 
10 KASSAI Ilona, i. m., 811. 
11 SIPTÁR Péter, i. m., 330. 
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lók számára, hogy megtanuljanak a degeminációs szabálytól elvonatkoztatni: olyan 
szópárokon érdemes kigyakorolni a hosszú mássalhangzó ejtését, melyekben a 
kivételnek köszönhetően megragadható a hosszú–rövid ellentét (CjCjCk↔CjCk), pl.: a 
széppróza–Szép Róza, vagy a tök krémes–tök rémes szavak ejtéskülönbségének ér-
zékeltetésével. 

4.3. A ZÖNGÉSSÉGI HASONULÁS 

Zöngésségi hasonulás mind a magyar, mind az olasz nyelv fonológiai szabály-
rendszerében szerepel, ám ez nem jelent könnyebbséget a nyelvtanulók számára, 
mert a szabály a két nyelvben különbözőképpen viselkedik. A 4.2-ben látott kiejtési 
hibához hasonlóan a zöngésség eltévesztése is „haladó hibának” tekinthető. 

Ha a magyar nyelvben két egymást követő zörejhang zöngéssége eltér, hasonu-
lás lép életbe, l. (4): a két hangnak egyaránt zöngésnek vagy zöngétlennek kell len-
nie, pl.: abszolút [ɒpsoluːt], képzel [keːbzɛl]. 

(4) 
[+zörej] → [αzöngés] / __ [+zörej αzöngés] 

Az olasz nyelvben ezzel szemben a zöngéségi hasonulás nem csak a 
zörejhangkapcsolatokat érinti: zengőhangok /l m n r/ is kiválthatják. Emellett a 
hasonulás kizárólag /s/ fonémát érinti, amelynek viselkedése más tekintetben is 
eltér a többi mássalhangzóétól.12 A szabály olasz nyelvre érvényes változata (5) 
alatt látható. 

(5) 
a) s → z / __ C [+zöngés] 
b) *[+réshang] → [+zöngés] / __ C [+zöngés] 

A szabályt (l. 5/a) nem lehet hangok természetes osztályára vonatkoztatva meg-
adni, mint a (4) alatt látható magyart: a 5/b-ben megadott szabály rossz, mert a 
[+réshang] jegy /f/-re is vonatkozik, de /f/ zöngés mássalhangzó előtt nem lesz /v/, 
vö.: flauto *[vlawto] ’fuvola’, fragile *[vraːdʒile] ’törékeny’, afgano [afɡaːno] ’afgán’, 
stb. Ellenben /s/ hasonló környezetben zöngésedik, pl.: slitta [zlitːa] ’szánkó’, 
sgombro [zɡombro] ’makréla’, bisnonno [biznɔnːo] ’dédapa’, stb. 

Magyarok számára nehézséget okozhat /s/ zöngésítése zengőhangok előtt, hi-
szen a magyarban zengőhangok nem váltják ki a hasonulást. A hibázási lehetőségek 
elsősorban jövevényszavak és tulajdonnevek olasz ejtésekor állnak fenn, l. (6). 
  

                                                        
12 BERTINETTO, Pier Marco, On the undecidable syllabification of /sC/ clusters in Italian: Converging 
experimental evidence, Italian Journal of Linguistics, 2004/16, 349–372. 
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(6) 

 snob smog slalom Bosnia Bismarck 

magyar snob smog slɒlom bosniɒ bismɒrk 
olasz znɔb zmɔg zlaːlom boznja bizmark 

Az olasz kiejtésben a zengőhangokat megelőző /s/ jövevényszavakban és tulaj-
donnevekben is zöngésedik, mint a táblázatból kitűnik. Magyar nyelvtanulók gya-
kori hibája, hogy az efféle idegen szavakat olaszul beszélve is anyanyelvük 
szabályának megfelelően, zöngétlen /s/-szel ejtik. 

4.4. HIÁTUSTÖLTÉS A MAGYARBAN ÉS AZ OLASZBAN 

A magyarban megjelenő hiátustöltő [j]-ről már esett szó a félmagánhangzók 
kapcsán (l. 3.3.). Az elemet az olasz nyelv is hasonló módon használja hiátushely-
zetben, a két nyelv hiátustöltő stratégiái között azonban jelentős különbségek mu-
tatkoznak szóhatáron, illetve két azonos minőségű magánhangzó találkozásakor. 

Ha az olaszban két egyforma, hangsúlytalan magánhangzó kerül egymás mellé, 
ejtésük egybeolvad, és a felszínen egyetlen hosszú magánhangzóként jelennek meg, 
pl.: veemente [ve ˈːmente] ’vehemens’, cooperazione [koːpeɾaˈtsjoːne] ’együttműkö-
dés’, lignee [ˈliɲːeː] ’fa anyagúak’, stb. Ezt a stratégiát a magyar nyelv is képes alkal-
mazni hasonló helyzetben, de jóval gyakrabban folyamodik egy másik módszerhez: 
a két magánhangzó hangsúlyos elkülönítéséhez. Ennek két leggyakoribb módja a 
mellékhangsúly, vagy a glottális zárhang [ʔ] betoldása, pl.: kooperál [ˈkoˌopɛɾaːl], 
aláás [ɒlaːʔa ʃː], stb. Az olasz ugyanakkor nem használja ezeket a megoldásokat, így 
ha magyar nyelvtanulók észrevétlenül e két stratégia valamelyikét alkalmazzák 
hiátushelyzetben, akcentuselemet szőnek beszédükbe. 

Szóhatáron az olasz más eszközhöz is folyamodhat: két hangsúlytalan magán-
hangzó közül az egyiket törli. A törölt magánhangzó mindig a poszttonikus (tehát 
két szó találkozásakor a szóvégi, és nem a szó eleji), pl.: scrivono un esame 
[(skɾi.vo).n(u.n(e.(zaː).me))] ’vizsgát írnak’, ahol a scrivono utolsó eleme kiesik 
(→scrivon), és a szó végére került /n/ a következő szó első magánhangzójával alkot 
egy szótagot: /skrivono#un/ → [skɾi.vo.nun].13 A magyar ellenben nem töröl ma-
gánhangzót ilyen esetben, a felszíni szerkezetben a mélyszerkezet minden eleme 
megőrződik, ezért a /skrivono#un/ bemeneti alak magyar kiejtéssel így hangzik: 
[skɾi.vo.no.ʔun]. 

A (7) alatti táblázat olyan példákat tartalmaz, melyekben az olasz szavak végén -
ee szerepel, ami különös nehézséget jelent magyar nyelvtanulók számára. 
  

                                                        
13 KRÄMER, Martin, The Phonology of Italian, Oxford, Oxford University Press, 2009, 245. 
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(7) 

 
europee ’európa-

iak’ 
idee ’ötletek’ 

trincee ’lövészár-
kok’ 

platee ’nézőte-
rek’ 

ol. ewɾoˈpɛːe iˈdɛːe trinˈtʃɛːe plaˈtɛːe 
magy. ɛuɾoˈpeːɛ iˈdeːɛ trinˈtʃeːɛ plaˈteːɛ 

Az ejtésmódokat a 3.2. fejezetben tárgyalt fonetikai tényezők magyarázzák meg: 
az olaszban minden hangsúlytalan -e- zárt /e/, nyílt /ɛ/ pedig csak hangsúlyos po-
zícióban jelenhet meg. A táblázat szavaiban a két szóvégi -e közül az első hangsú-
lyos, mely az olasz nyelvterület nagy részén hosszú nyílt /ɛː/-nek felel meg. A 
hosszú magánhangzó ugyanakkor a magyar nyelvtanulók artikulációs bázisából az 
/eː/ hangot hívja elő: ezért a magyar akcentus szerint ilyen esetben az első magán-
hangzó zárt lesz, a második nyílt: [eːɛ]. Olasz kiejtés szerint mindez épp fordítva 
történik: hangsúlyos helyzetben jelenik meg a nyílt, hangsúlytalanban a zárt válto-
zat: [ɛːe]. 

5. SZÓTAGSZERKEZETI KÜLÖNBSÉGEK 

Az olasz nyelv idegen akcentussal való ejtéséért a fonetikai (3. fejezet) és a 
szegmentális fonológiai (4. fejezet) tényezők mellett L1 és L2 szótagszerkezeti kü-
lönbségei felelősek. Ha valaki képes elsajátítani az olasz nyelv (vagy valamely dia-
lektusának) artikulációs bázisában szereplő hangokat, és azok eloszlási szabályaival 
is maradéktalanul tisztában van, még ejtheti idegen akcentussal a nyelvet. A szótag-
szerkezet és a szóhangsúly összefüggése kapcsán a magyarok olasz kiejtésének 
három meghatározó tényezőjére fogom felhívni a figyelmet. Mindenekelőtt azon-
ban felvázolom a két nyelv szótagszerkezetének alapvető különbségeit, l. (8). 

(8) 
Olasz szótagszerkezet: Magyar szótagszerkezet: 

 

Egy szótag maximum ötelemű lehet mind az olasz, mind a magyar nyelvben. Az 
olasz szótag (8) alatti felépítésében két elem is zárójelben szerepel: a szótagkezdet-
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ben ugyanis csak akkor állhat három mássalhangzó, ha közülük első az /s/ fonéma, 
vagy valamely allofónja; míg a szótagmag második eleme és a szótagzárlat kiegészí-
tő eloszlásban állnak, így kételemű szótagmag nem jelentkezhet 
kódamássalhangzóval együtt. A szótagzárlatban nem állhat akármilyen mással-
hangzó, csak gemináta egyik fele (pl.: petto /pet.to/ ’mell’ ), vagy zengőhang /l r n 
m/ (pl.: ventre /ven.tre/ ’gyomor’), illetve esetekben az /s/ fonéma.14 

A két nyelv szótagszerkezetének legfontosabb különbsége a szótagkezdet és a 
szótagzárlat elemeinek lehetséges számát érinti: mint az ábrán jól látható, az olasz 
nyelvben engedélyezett az összetett szótagkezdet, míg a magyarban az összetett 
szótagzárlat. Minthogy a magyarok és az olaszok mást értenek nyílt és zárt szótag 
alatt, a két nyelv kiejtése alapvetően különbözik egymástól, pl.: nastro ’szalag’ magy. 
/nast.ro/ ↔ ol. /na.stro/, ill. /nas.tro/ (a prekonszonantikus /s/ szótagolására 
mindkét eset előfordul).15 Háromelemű szóbelseji mássalhangzócsoport esetén 
magyar logika szerint az első két elem kódába, a harmadik szótagkezdetbe kerül: 
VCCCV→VCC.CV. Az olasz logika ezzel ellenkezik, és legfeljebb egy mássalhangzót 
helyez a kódába, vagy egyet sem: VCCCV→{VC.CCV, V.CCCV}. 

Közismert tény, hogy szavak peremén kivételes szótagszerkezeti szabályok ér-
vényesülhetnek, ezért nem meglepő, ha szóeleji vagy szóvégi pozícióban az eddigi-
ekben tárgyalt szótagfelépítéstől eltérő alakokkal találkozunk, pl.: magy. plakát, 
spriccel stb.16, amelyek komplex szótagkezdetet tartalmaznak, vagy ol. film, alt! ’állj!’ 
stb., amelyekben komplex kóda tűnik fel, mindez tehát nem mond ellent az eddig 
leírtaknak. 

5.1. AZ OLASZ SZÓTAGSÚLY-ÉRZÉKENYSÉG 

Az olasz kiejtés egyik legfontosabb jellemzője a szótagsúly-érzékenység fogalmá-
hoz kötődik. Az olasz nyelvben minden szótag, melyre főhangsúly esik, nehéz: vagy-
is hosszú magánhangzót vagy kódamássalhangzót tartalmaz.17 Mivel a 
kódamássalhangzók eloszlása meglehetősen korlátozott, és jóval több a nyílt szótag 
a zártnál, a legtöbb hangsúlyos magánhangzó hosszú az olaszban. Mindennek pedig 
értelemszerű következménye, hogy valamennyi hangsúlytalan magánhangzó rövid. 

A megállapítás tovább pontosítandó, véghangsúlyos helyzetben ugyanis a ma-
gánhangzók rövidek maradnak, vö.: méta [ˈmeːta] ’cél’ ↔ metá [meˈta] ’fél’18, ám ez 
csak prozódiai szünetek előtt lehetséges, folyamatos beszédben ugyanis a véghang-
súly neutralizálódik. Emellett látszólag előfordulhatnak olyan hosszú magánhang-
zók, melyek hangsúlytalanok maradnak, pl.: cooperare [ˌkoːpeˈɾaːɾe] 

                                                        
14 KRÄMER, Martin, i. m., 138. 
15 BERTINETTO, Pier Marco, i. m., 
16 SIPTÁR Péter, TÖRKENCZY Miklós, The Phonology of Hungarian, Oxford, Oxford University Press, 
2000, 97. 
17 KRÄMER ,Martin, i. m., 134–135. 
18 Uo., 157. 
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’együttműködik’, veemente [ve ˈːmente] ’vehemens’, aree [ˈaːɾeː] ’területek’.19 Ezek-
ben a szavakban azonban két szótagmag közvetlen találkozása történik: 
/ko.o.pe.ra.re/, /ve.e.men.te/, /a.re.e/, melyek a már tárgyalt hiátustöltő stratégia 
révén (vö. 4.4.) a felszínen geminálódnak, ezért egyetlen hosszú magánhangzónak 
tűnnek. 

5.2. HANGSÚLYFÜGGETLEN HOSSZÚ MAGÁNHANGZÓK 

A szótagszerkezeti különbségek első következménye a magyar akcentusra néz-
ve a szótagsúly-érzékenység hiányából fakad: mivel a magyar nyelvben a hangsúly 
helyzete nem függ össze a szótag súlyával, magyar anyanyelvűek hangsúlytalan 
helyzetben is képesek hosszú magánhangzókat ejteni. A nyelvtanulókban nem tu-
datosul, hogy az olasz szavak hosszú magánhangzói azért hosszúk, mert hangsúlyo-
sak, ezért sok esetben anélkül ejtik hosszan az olaszban is hosszú magánhangzókat, 
hogy rájuk helyeznék a hangsúlyt. A (9) alatti táblázatban négy példát hozok az 
ejtéskülönbség bemutatására. 

(9) 

 struttura ’struktúra’ cortile ’udvar’ 
direttore ’igaz-

gató’ 
fenomeno 
’jelenség’ 

ol. [strutˈː uːɾa] [korˈti lːe] [diɾetˈː oːre] [feˈnɔːmeno] 
magy. [ˈstrutːuːɾa] [ˈkorti lːɛ] [ˈdiɾɛtːoːrɛ] [ˈfɛnoːmɛno] 

A magyar nyelvben a hangsúly mindig a szó első szótagjára esik, a nyelvtanulók 
ezt a szabályt idegen nyelven való megszólaláskor is gyakran alkalmazzák önkénte-
lenül. A (9) alatti táblázat korpuszból kiragadott példái azt a tendenciát mutatják be, 
mely szerint a magyarok egyes szavak esetében anyanyelvüknek megfelelően az 
első szótagot hangsúlyozzák, amellett, hogy helyesen megnyújtják az olasz ejtés 
szerint is eleve hosszú magánhangzót. Ez azonban akcentusjegynek számít, hiszen a 
hangsúly és a szótagsúly függetlenítése idegenül cseng az olasz fül számára. 

Érdekességképpen megfigyeltem a szótagsúly-érzékenységből fakadó különb-
ségeket a visszakérdezés kontextusában is. Visszakérdezéskor a beszélők még in-
kább nyomatékosítják a szóhangsúlyt, így emelve ki a megkülönböztetett 
információt. A (10) alatti példában egy rövid párbeszéd olasz és magyar megfelelő-
jét hasonlítom össze, a visszakérdezés által nyomatékosított szótagot nagybetűvel 
emelve ki. 
  

                                                        
19 MULJAČIĆ, Žarko, Fonologia della lingua italiana, Bologna, Il mulino, 1972, 100–103. 
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(10) 

magy. – Vettem egy kengurut. 
– Egy KENgurut?! 

ol. – Ho compráto un cangúro. 
– Un canGÚro?! 

magy. – Ho compráto un [kaŋˈɡuːɾo]. 
– Un [ˈkaŋɡuːɾo]?! 

A visszakérdezés során magyar nyelven a kengurut szó első szótagja ejtődik na-
gyobb intenzitással: [ˈkɛŋɡuɾut], az olasz nyelvben az eredetileg is hangsúlyos a 
második: [kaŋˈɡuːɾo]. A táblázat harmadik sorában az olasz párbeszéd magyar ak-
centus szerinti ejtése szerepel. A felvételeken a visszakérdezésben megjelenő 
canguro szónak kétféle ejtésmódja hallható, a nyelvtanulók mindkettőben az első 
szótagot hangsúlyozzák, azok is, akik az első mondatban még az olasz nyelv szerinti 
utolsó előtti szótagra helyezték a hangsúlyt. A kétféle ejtésmód egyikében teljes 
hangsúlyáthelyezés történik, így az /u/ megrövidül: [ˈkaŋɡuɾo]; a másik esetben 
azonban az /u/ megőrzi hosszát, csak hangsúlyát veszti el: [ˈkaŋɡuːɾo]. Utóbbi a 
hangsúlyfüggetlen hosszú magánhangzók esetére szolgál újabb példával. 

5.3. SZÓTAGSÚLY ÉS NYÍLT SZÓTAG 

Hosszabb ideje olaszul tanuló magyarok ösztönösen ráéreznek arra, hogy az 
olaszban melyik magánhangzókat kell hosszan ejteni, és bár a szabály (miszerint a 
hangsúlyos magánhangzók nyílt szótagban hosszúk) nem tudatosul bennük, hasz-
nálják. Akcentuselemet ezúttal az a tény okozhat, hogy a magyar nyelv mást tekint 
nyílt szótagnak, mint az olasz. A (11) alatti táblázatban olyan szavakat gyűjtök ösz-
sze, melyeket a két nyelv beszélői különbözőképpen bontanak szótagokra. 

(11) 

 ol. magy. 
allégro ’vidám’ [al.̍ ːe .ːgɾo] [al.̍ ːɛg.ɾo] 
Capri [ˈka .ːpɾi] [ˈkap.ɾi] 
litro ’liter’ [ˈli .ːtɾo] [ˈlit.ɾo] 
ottóbre ’október’ [ot.̍ ːɔ .ːbɾe] [ot.̍ ːob.ɾɛ] 
sacro ’szent’ [ˈsa .ːkɾo] [ˈsak.ɾo] 
sopra ’fent’ [ˈso .ːpɾa] [ˈsop.ɾa] 

áquila ’sas’ [ˈa .ːkwi.la] [ˈak.vi.la] 
égloga ’ekloga’ [ˈɛ .ːɡlo.ɡa] [ˈɛɡ.lo.ɡa] 
íbrido ’hibrid’ [ˈi .ːbɾi.do] [ˈib.ɾi.do] 
lácrima ’könny’ [ˈla .ːkɾi.ma] [ˈlak.ɾi.ma] 
páprica ’őrölt paprika’ [ˈpa .ːpɾi.ka] [ˈpap.ɾi.ka] 
pútrido ’rothadt’ [ˈpu .ːtɾi.do] [ˈput.ɾi.do] 
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Két mássalhangzó szóbelseji kapcsolatát a magyar különböző szótagokban kü-
löníti el: /VCCV/→[VC.CV], míg az olasz (amennyiben az első zörej-, a második pe-
dig zengőhang, mint a táblázatban) ugyanabba a szótagkezdetbe helyezi: 
/VCCV/→[V.CCV]. A ke t ma ssalhangzo t megelo zo  hangsu lyos maga nhangzo    gy az 
olaszban ko telezo en megnyu lik: /V CCV/→[VV.CCV]. A magyar nyelv szabályai sze-
rint azonban ezek a szótagok zártnak számítanak: ha a magyar olasztanulók rá is 
éreznek a szótagsúly-érzékenység szabályára, és össze is kötik a hangsúlyt a ma-
gánhangzó nyújtásával, zárt szótagban rövid magánhangzót ejtenek. Az olaszul 
beszélő magyarok legfontosabb akcentusjegye, mely a legmagasabb nyelvtudásúak 
beszédét is egyaránt jellemzi, a zártnak vélt (ám az olasz számára nyílt) hangsúlyos 
szótagok magánhangzójának rövid ejtése, pl.: litro ’liter’ ol. [ˈli .ːtɾo] magy. [ l̍it.ɾo], vö. 
(11). 

A szótagszerkezet az akcentuselemzés első és második szempontjával is össze-
függ, hiszen befolyással lehet a szegmentumok megválasztására és disztribúciójára, 
pl. a (2) alatti táblázatban látott vetro [ˈveːtro] ’üveg’ szó magyar akcentusos [ˈvɛtro] 
ejtésébe azért kerül az olasz köznyelvi zárt /e/ helyett nyílt /ɛ/, mert a szótagot 
zártnak érzékelve a magyar beszélők rövid magánhangzót ejtenek, ami az /e/ rövid 
párját, az /ɛ/-t hívja elő artikulációs bázisukból. 

5.4. HANGSÚLYVÁLASZTÁS 

A szóhangsúly helyzete a magyar nyelvben stabil – a szó vagy a klitikumcsoport 
első szótagjára esik –, az olaszban azonban változó. A hangsúlyválasztás a nyelvta-
nulók és az aktív nyelvhasználók állandó gondja, mert az olasz nyelv logikátlanul 
osztja ki a hangsúlyokat. 

Az olasz lexikális szavak utolsó három szótagja lehet hangsúlyos. A nyelvtanulók 
számára a véghangsúlyos szavak nem jelentenek problémát, mert ezeket ékezettel 
jelöli az olasz helyesírás. A dilemmát annak eldöntése okozza, hogy az ékezettel el 
nem látott, min. három szótag hosszúságú szavaknak utolsó előtti, vagy az azt meg-
előző szótagja viseli-e a hangsúlyt. A (12) alatti táblázatban olyan olasz szavakat 
sorolok fel, amelyek hangsúlyozását magyarok gyakran elrontják. A legfelső sor 
rövidítései a négy lehetséges szótagszerkezeti felépítésre utalnak, Z zárt szótagot 
jelent, Ny pedig nyíltat. A szótagok zártságát magyar beszélők szempontjából állapí-
tom meg, hiszen a magyar akcentus jellegzetességeit vizsgálom, eszerint két más-
salhangzó találkozásakor az első mindig kódába kerül, pl.: anatra /a.nat.ra/ ’kacsa’ 
(NyZNy). 
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(12) 

ZNyNy# NyZNy# ZZNy# NyNyNy# 

appendice ’appen-
dix’ 

anatra ’kacsa’ albatro ’albatrosz’ canoa ’kenu’ 

cornice ’keret’ celebre ’híres’ arbitro ’bíró’ civile ’civil’ 
graffito ’falrajz’ lugubre ’gyászos’ cattedra ’katedra’ erede ’örökös’ 
intrighi ’intrikák’ macabro ’haláli’ mandorla ’mandu-

la’ 
nemico ’ellenség’ 

nocciola ’mogyoró’ penetra ’áthatol’  radice ’gyökér’ 
pantera ’párduc’ Taranto  severo ’szigorú’ 

A magyarok ösztönösen logikát keresnek az olasz szavak hangsúlyozásában, e 
logikának pedig megfigyeléseim szerint a szótagszerkezet áll a hátterében. A hang-
felvételek, valamint saját tapasztalataim alapján megállapítottam egy tendenciát, 
amely vélhetően minden olaszul tanuló magyarnál visszaköszön. Az olasz szótag-
súly-érzékenységre ráérezve a nyelvtanulók alapvetően a zárt szótagokat hangsú-
lyozzák: az első két oszlop szavainál (ZNyNy, NyZNy) így tendenciálisan a zárt 
szótag lesz hangsúlyos, pl.: cornice [ˈkor.ni.tʃɛ], nocciola [ˈnotʃ.ː o.la], penetra 
[pɛ.̍nɛt.ra], stb. Az olasz nyelvben azonban ezeknél a szavaknál épp ellentétesen 
történik a hangsúlyok kiosztása: corníce [kor.̍ni .ːtʃe], noccióla [notʃ.̍ ːɔ .ːla],  pénetra 
[ˈpɛ .ːne.tra]. A hangsúly ugyanis az olasz nyelvben nem az eleve nehéz szótagot 
keresi (mint amibe a magyar logika kapaszkodik), hanem maga teszi nehézzé az 
általa kiválasztott szótagot.20 A táblázat elso  ke t oszlopa csupa olyan szo t tartalmaz, 
melyeknek olasz kiejte s szerint az elso  ny  lt szo tagja ra esik a hangsu ly: [ZN yNy, 
N yZNy], a magyar akcentusban pedig jellemzo en a za rtra: [Z NyNy, NyZ Ny]. 

A harmadik oszlop szavaiban két zárt szótag tűnik fel, ilyen esetben a magyar 
anyanyelvu ek arra hajlanak, hogy a ma sodik za rtra helyezze k a hangsu lyt: [ZZ Ny], 
pl.: albatro [al.̍ bat.ro], arbitro [ar.̍bit.ro], mandorla [man.̍dor.la], stb. Az olasz nyelv-
ben azonban ismét ellentétesen működik a hangsúlyozás: álbatro [ˈal.ba.tro], árbitro 
[ˈar.bi.tro], mándorla [ˈman.dor.la], stb., a nyelvtanulók így újfent hibát vétenek. 

A negyedik oszlop szavai végül három nyílt szótagot tartalmaznak. 
Kódamássalhangzó híján ezúttal az egyik magánhangzónak mindenképp hosszúvá 
kell válnia: a magyar nyelvtanulók erre tendenciálisan az első nyílt szótagban sze-
replo t va lasztja k: [N yNyNy]. A szavak ejtése ezért a következő lesz: canoa [ˈka .ːno.a], 
erede [ˈɛ .ːɾɛ.dɛ], radice [ˈra .ːdi.tʃɛ], stb. Az olasz változat ezzel szemben így hangzik: 
canóa [ka.̍nɔ .ːa], erede [e.̍ ɾɛ .ːde], radice [ra.̍di .ːtʃe], stb. 

A magyar anyanyelvűek hangsúlyválasztása analógiával is magyarázható, hiszen 
az olasz nyelvben kimutathatóan több szó hangsúlyozódik a feltételezett magyar 
logikának megfelelően, mint úgy, ahogy a (12)-es táblázatban láttuk. Ám mivel az 

                                                        
20 Fonotaktikai korlátok használatával ez azt jelenti, hogy a magyar akcentusra ez esetben a WSP szabá-
lya jellemző („a nehéz szótag hangsúlyos”), az olasz nyelvre pedig az SWP („a hangsúlyos szótag nehéz”) 
(vö. KRÄMER, 2009, 183–186). 
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olasz nyelv hangsúlyválasztása nem logikus, a magyarok az imént levezetett logika 
alapján sokszor eltalálják a helyes hangsúlyozást: (13) alá olyan szavakat gyűjtök, 
melyekben a magyarok ösztönösen jó helyre teszik a hangsúlyt. 

(13) 

ZNyNy# NyZNy# ZZNy# NyNyNy# 

albero ’fa’ aratro ’eke’ albergo ’szálloda’ abito ’ruha’ 
fabbrica ’gyár’ colomba ’galamb’ bongiorno ’jónapot’ fragola ’eper’ 
gambero ’rák’ manovra ’manő-

ver’ 
concentra ’koncent-

rál’ 
genere ’műfaj’ 

lampada ’lámpa’ pilastro ’pillér’ contorno ’köret’ musica ’zene’ 
pallido ’sápadt’ volante ’kormány’ sentenza  

szentencia’ 
rapido ’gyors’ 

A (13) alatti táblázat első két oszlopában a magyarok továbbra is a zárt szótagot 
részesítik előnyben, pl.: albero [ˈal.bɛ.ɾo], colomba [ko. l̍om.ba] stb.; a harmadik osz-
lopban továbbra is a második zárt szótagra helyezik a hangsúlyt, pl.: albergo 
[al.̍ bɛr.ɡo] stb.; a negyedikben pedig az első nyíltra, pl.: abito [ˈa .ːbi.to] stb. Nagy 
különbség az iméntiekhez képest, hogy ezeket a szavakat az olaszok is ugyanígy 
hangsúlyozzák, bár más okból kifolyólag.21 A magyar nyelvtanulók, az anyanyelv-
ükre visszavezethető logikát követve, olykor ráhibáznak a helyes ejtésre, olykor 
pedig, pl. a (12) alatt látott szavak esetében, ugyanazon oknál fogva futnak bele 
ejtéshibába. A hibák kijavításának legjobb módja a tudatosítás: szembesülés a ma-
gyar nyelv diktálta logikával, és a furcsának tetsző olasz szavak hangsúlyozásának 
megtanulása. 

6. ÖSSZEGZÉS ÉS KITEKINTÉS 

Az olasz olyan nyelv, amelyet a magyarok viszonylag könnyen és gyorsan meg 
tudnak tanulni (pl. könnyebben, mint az angolt, és gyorsabban, mint a franciát), 
elsősorban a hangkészletbeli előnyeiknek köszönhetően. Közelebbről szemlélve 
azonban a magyaroknak nem könnyebb jól megtanulniuk olaszul más nemzetek 
nyelvtanulóinál: a magyar akcentus főleg apróságokban mutatkozik meg. A nyelv-
tanulóknak sokszor többlethangoktól vagy többletszabályoktól kell tudniuk elvo-
natkoztatni, ami épp olyan nehéz, mint új hangokat és szabályokat megtanulni. 

Munkámban három oldalról igyekeztem megvilágítani a magyar anyanyelvű 
olasztanulók leggyakoribb kiejtési hibáit. Az első szempontban L1 és L2 hangkész-
letét hasonlítottam össze: elsősorban az anyanyelvből hiányzó hangok jelenthetnek 
ez esetben nehézséget, de olykor a többlethangok is problémát okozhatnak, pl. a 

                                                        
21 KRÄMER, Martin, i. m., 156–186. 
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magyarra jellemző hosszú–rövid magánhangzó-oppozíció kapcsán. A második 
szempontban szabályközpontú fonológiai elemzést végeztem: a mássalhangzó-
torlódások feloldását és a magánhangzócsoportok eloszlását vizsgáltam. A legke-
vésbé tudatosuló kiejtési hibák ezen a téren azokkal a szabályokkal kapcsolatban 
véthetők, melyek L1-ben és L2-ben egyaránt megvannak, illetve amelyekben az 
anyanyelv bővelkedik a tanult nyelvhez képest: ilyenek a zöngésségi hasonulás és a 
hosszú mássalhangzók rövidülése. Az akcentuselemzés harmadik szempontja sze-
rint a két nyelv szótagszerkezetét vetettem össze. A magyar akcentus egyik legfon-
tosabb jellegzetessége az olasz nyelv szótagsúly-érzékenysége kapcsán köszön 
vissza: a magyar nyelvben több lehetőség adódik zárt szótag előfordulására, ezért a 
nyelvtanulók sok olyan hangsúlyos magánhangzót ejtenek röviden, melyek az 
olaszban hosszan fordulnak elő. Ugyancsak a szótagszerkezetnek köszönhetők a 
hangsúlyválasztási tévedések is, a magyarok ugyanis gyakran a zárt szótaghoz kötik 
a hangsúlyt, míg az olaszok ettől függetlenek maradnak a választásban. 

A megfogalmazott munkamenetet alkalmazhatónak tartom további kutatások 
számára, akár más nyelvekhez kötődő akcentusok elemzésére is. Reményeim sze-
rint a tanulmányomban tett megállapítások hasznosíthatók a nyelvtanulás, ill. a 
nyelvtanítás folyamatában, és mind anyanyelvünk, mind a tanult nyelv közelebbi 
ismeretéhez vezetnek. 
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MEZEI EMESE 

Az Ebner-csempék 
Egy késő középkori kályháról 

 

1. kép 

A besztercebányai (Banská Bystrica) ún. Bothár-műhely produktumai közül 
a legteljesebben, legnagyobb számban ránk maradt lelet az Ebner-házból előkerült 
kályhacsempe-csoport (1. kép). Ezáltal lehetőséget ad a műhely munkáit érintő 
átfogó stiláris22 és ikonográfiai szempontból történő vizsgálatokra. Jelen dolgozat 

                                                        
22 A művészettörténet a stíluskritika segítségével a műhely belsőtörténetének átfogó módon való értéke-
lésére, műhelykörzetek elkülönítésére keríthet sort, a problémáról bővebben: MEZEI Emese, Késő kö-
zépkori kályhacsempék Besztercebányáról. Művészettörténeti módszerek alkalmazhatósága a régészet 
területén = „A cserép igazat mond, ha helyette nem mi akarunk beszélni” – Regionalitás a középkori és 
kora újkori kerámiában (Opuscula Hungarica X.), szerk. SIMONYI Erika – TOMKA Gábor  (megjelenés 
alatt). 
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célja az ikonográfiai párhuzamok bemutatása és a lehetséges előzmények – legye-
nek azok irodalmiak vagy képiek – felkutatása, továbbá az ikonográfiai elemzéseket 
figyelembe véve, a lehetséges program kérdését megvizsgálni: egy késő középkori 
kályha művészettörténeti értékelése. Esetünkben azonban maga a tárgy nem léte-
zik, hiszen csupán a fiókok kerültek elő, eredeti rendszerükből kiszakítva. 
A csempék formai kiképzését figyelembe véve próbáltam készíteni egy kályhare-
konstrukciót, és értékelni mennyiben engedi meg a feltételezett ikonográfiai prog-
ram létét.23 

A besztercebányai kályhacsempék iránti érdeklődés az Ebner-anyag előkerülé-
sével növekedett meg.24 A lelet 1907-ben az Ebner-ház átalakításakor, boltfeltöltés-
ből került elő. Az anyag fő méltatója Divald Kornél volt, aki többször közölte 
a fiókokat és önálló tanulmányt is szentelt nekik.25 A lelet nagy részét 
az Iparművészeti Múzeum őrzi a mai napig, de az Ebner-család leszármazottainál, 
magánkézben is van egy készlet.26 

A besztercebányai kályhacsempékkel Cserey Éva foglalkozott a továbbiakban, 
aki a kályhacsempéket előkerülési körülményeik és helyük, illetve őrzési helyük 
szerint rendszerezte.27 Parádi Nándor munkájában a korabeli kályhacsempék 
készítéstechnikájára világít rá,28 és a besztercebányai fiókok előkerülési körülmé-
nyeinek tisztázását vállalja fel dolgozatában.29 A besztercebányai műhely kiterjedt 
körének felismerése és publikálása Štefan Holčik nevéhez kötődik.30 Újabban László 
Emese régész foglalkozik az anyaggal,31 de a téma aktualitását adja az is, hogy a fel 
nem dolgozott műhelyhez a szlovák kutatók nagyobb érdeklődéssel kezdtek for-
dulni, és 2013 őszére átfogó kiállítást terveznek a besztercebányai kályhacsempék 

                                                        
23 A munkám során nyújtott segítséget köszönöm Szakács Béla Zsoltnak, és bírálatában elmondott 
értékes észrevételeit Wehli Tünde professzor asszonynak.  
24 A kályhacsempék kutatástörténetéhez és provenienciájához: MEZEI Emese, A Bothár-műhely. Késő 
középkori kályhacsempék Besztercebányáról, Szakdolgozat, PPKE BTK, 2012. 
25 DIVALD Kornél, A Beszterczebányai Múzeum Kalauza, Budapest, Múzeumok és Könyvtárak Orsz. 
Főfelügyelősége, 1909, 9., UŐ, Beszterczebányai kályhák, Muzeumi és Könyvtári Értesítő 2. (1908) 4. sz., 
220–223, UŐ, Régi magyar fazekas-munkák = A magyar keramika története, szerk. DR. SIKLÓSSY László, 
A Szent György-czéh magyar amatőrök és gyűjtök egyesülete kiadása, Budapest, 1917, 11–34., UŐ, Régi 
művészi kályhák, Vasárnapi Újság 60. (1913) 5. sz., 1913, 88–89. 
26 Ebner Jenő leszármazottjának, Balogh-Ebner Mártonnak a kutatásom során nyújtott segítségét ezúton 
is köszönöm. 
27 S. CSEREY Éva, Adatok a besztercebányai (Banská Bystrica) kályhacsempékhez, Folia Archaeologica 25. 
(1957) 205–217., Uő, Erörterung über einige Ofenkacheln des späten Mittelalters, Ars Decorativa 2. 
(1974) 33–44., Uő, Fazekasság = Régiségek könyve, szerk. VOIT Pál, Gondolat, Budapest, 1983, 75–94. 
(A továbbiakban: S. CSEREY, 1983.) 
28 PARÁDI Nándor, Későközépkori kályhacsempe negatívok, Folia Archaeologica 9. (1957) 179–186.  
29 PARÁDI Nándor, A besztercebányai kályhacsempék lelőhelyéről, Folia Archaeologica 35. (1984) 175–
164. 
30 HOLČIK, Štefan, Stredoveké kachliarstvo, Pallas, Bratislava, 1978. 
31 LÁSZLÓ Emese, Szentek, próféták és kályhacsempék, http://www.asonyomon.hu, elektronikus megje-
lenés: 2012. október 22. 
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középpontba állításával.32 Remélhetőleg a publikációk hiányát/hiányosságát 
a készülő katalógus enyhíti és a magyar szakirodalom számára is ismertebbé válhat 
a műhely köre. Jelen dolgozat szerzője művészettörténeti értékeléssel kíván-
ja árnyalni a műhely képét. 

A kályhaművesség Besztercebányán hosszú időre nyúlik vissza. A legrégibb 
kályhacsempék a XV. század első feléből valóak.33 A csempék ornamentális dísze-
ket, griffet és oroszlánt, architekturális motívumokat mutatnak, tehát a kor legelter-
jedtebb formakincsét használták itt is. A XV. század közepéről való csempék közt 
előfordulnak szenteket ábrázolóak is, így Szent Györgyöt, Szent Katalint és Szent 
Lászlót mutatóak. A legkvalitásosabb darabok a XV. század végéről valóak, s ezek 
jelentik a Bothár-ház leletét, ami a fel nem használt kályhacsempék és csempemo-
dellek alapján a műhely működési helyeként volt meghatározható. 

A Bothár-műhely köréhez (2. kép) tartozó kályhacsempékre jellemző, hogy zö-
mében szenteket ábrázolnak, ami nem egyedülálló jelenség, de a korábbi megoldá-
sok a szenteket architekturális részletbe ágyazva, vagy azokat 
megmozgatva jelenítik meg, illetve nem tölti ki a teljes csempetükröt a szentek imá-
gója. A besztercebányai csempék esetén azonban maguk a szentek mozdulatlanok, 
csupán attribútumukat felmutató fél-, vagy egészalakos ábrázolásuk jelenti a témát, 
és a teljes csempetükröt kitöltik. A besztercebányai jellegű megoldások, melyek e 
műhely hatását mutatják, elsősorban ezt követik majd, de jóval dekoratívabb és 
kevésbé realisztikus megfogalmazással párosítva. 

 
2. kép 

                                                        
32„Krása, ktorá hreje…” a Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici kiállítása, várhatóan 2013 novem-
berétől 2014 januárjáig. 
33 MÁCELOVÁ, Marta, Atribútý svätca na gotických kachliciach stredoslovenskej banskej oblasti = Svätec 
a jeho funkcie v spoločnosti I., szerk. KOŽIAK, Ratislav és NEMEŠ, Jaroslav, Chronos, Bratislava, 2006, 370–
372. 
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A Bothár-csempék jellegzetessége, hogy a négyzetes, illetve téglalap formájú 
mély csempelapok belső kerete háromerű pálcataggal bővített, vagy gótikus archi-
tektúrát idéző fiálés-vimpergás fülkeformán kiképzett keret veszi körül 
a szentalakot. A négyzetes csempéknél az ábrázolt személyek félalakos modellezése 
a jellemző, a glória vagy a korona rálóg a keretre, gyakran az alsó részen a ruha, 
vagy a kar elhelyezése hasonló ehhez, ezzel mintegy megmozgatva, a keretből kilép-
tetve, életszerűbbé téve az alakot: ha tetszik, a trompe l’oeil egy korai megoldása ez. 
A figurák jellemzően jobb kezükben attribútumukat tartják, másikkal palástjukat, 
köpenyüket fogják magukhoz. Kivitelezésük igen plasztikus, mély redővetésekkel, 
finoman modellált arcokkal, egyénített vonásokkal találkozunk (a női szentek ar-
ca nem olyan egyénített; finom, de általánosító a megformálásuk, s jellegzetes ma-
gas homlokuk egészen reneszánszos arányokat idéz fel). A csempék formai és 
stiláris megoldása kiváló mesterre, mesterekre és tehetős megrendelőkre vall. 
A kályhacsempékkel kapcsolatosan felmerült a fafaragással való közelség, sőt, hogy 
a csempék negatívjaihoz szükséges famodell készítőjét köztük kell keresnünk, mi-
vel kivitelezésüket tekintve a faszobrászatra jellemző, részletesen és igényesen 
modellált fiókok. 

A modellek készítőjének jó kvalitású előképei lehettek, amiket értett is. 
Az alakok fiziognómiája igen változatos kialakítású, mindeközben vannak olyan 
megoldások melyektől a faragó elszakadni nem tudott; minden szent egyik kezével 
a palástját tartja maga előtt, másikkal attribútumát tartja. A világi jelenetek eseté-
ben szabadabban fogalmaz a faragó, az alakok kecsesek és dekoratívak. 
A prófétáknál találjuk a szakrális és világi témák megoldásai közti átmenetet: van-
nak bizonyos merevségek, de mozgalmasabbak a beállítások, ugyanakkor a készítő 
ezzel inkább dekorativitást ért el semmint életszerűséget. 

A XVI. század elején újjáépülő város temploma, annak figurális dísze, berendezé-
se a gótikában gyökerezik, s a reneszánsz felől nézve, a kályhacsempék előremuta-
tóbbak, de a viseleteket átnézve a Szent Borbála-kápolna konzolfigurái közt 
találunk párhuzamot.  

A műhely termékei Pozsonytól Fülekig számtalan felvidéki vár ásatásánál előke-
rültek. A kiterjedt megrendelői körrel rendelkező műhely munkái ikonográfiai 
szempontból is egyedülálló anyagnak számítanak, nemcsak a témák sokszínűsége 
miatt, hanem azok különlegességéből adódóan is.  

Az Ebner-csempék esetében azok egységes mérete, megegyező máza, stilárisan 
is összetartó mustrázása is mutatja, hogy egy kályhának lehettek részei. Az itt elő-
került kályhacsempék zöldmázasak, többségében zsánerjeleneteket mutatnak, de 
találunk itt szenteket és prófétákat is megörökítő fiókokat. Az egyik legfőbb érv, ami 
a Bothár-műhely munkái közé sorolja őket, az egy pikkelyes, tetőcserép mintázatot 
is mutató csempe. Ennek a negatívját a Bothár-telek leletéből is ismerjük: nemcsak 
formailag, de méretben is megfelel, erről a modellről kellett, hogy készüljön. Továb-
bi leleteken belül mind a két anyagnak teljes mértékben megfelelő darabok kerül-
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tek elő, illetve a Bothár-telekről való töredékek közt van az Ebner-fiókokkal meg-
egyező kialakítású is.34 

A műhely produktumainak anyagát összevetve kiderül, hogy megrendelésen-
ként változnak a kályhák, témák szerinti összetétele, így egy-egy téma mindig újabb 
kontextusban értelmezhető, illetve más aspektusa válik jellemzőjévé. Általában 
várak területéről ismertek a csempék, míg az Ebner-anyag esetén polgári közeggel 
számolhatunk, s bizonyos, hogy ez a felhasznált formakincsben is megmutatkozik. 

Az Ebner-kályha csempéi közt a világi és keresztény tematikájú művek nagyjá-
ból egyenlő arányban oszlanak el, de ennek számszerűsítése nehéz, mert a szakrális 
témák a többi csempét figyelembe véve elvesztik bibliai jelentésüket. 

Nehéz állást foglalni abban a kérdésben, hogy volt-e ikonográfiai koncepciója, 
programja a középkori, közelebbről a besztercebányai kályháknak. A technikai, 
a stiláris kvalitás mellett, és a továbbiakban bemutatásra kerülő lehetséges előké-
pek alapján mindez azonban el is várható. A kályháknak a reprezentatív szerep 
mellett a szórakoztató funkciónak is eleget kellett tenniük, s ez meghatározott kon-
textusban tud a legjobban megvalósulni. Ezenkívül, ha a magas művészetekben is 
jártas faragó kezét feltételezzük a közreműködésnél, a tudatos koncepció-
ra törekvésben is megmutatkozhat ennek jelenléte. 

A csempék több csoportba sorolhatóak. 
Az egyedüli ornamentikával díszes csempe az anyagból, az akantuszlevéllel dí-

szített párkány. Kialakítása tagolt, a tetőcserépmintát mutató része ferdén kialakí-
tott sávon jelenik meg. Ez alatt a homorú felületen, egy ágon akantuszlevél fut 
körbe.  

A Besztercebánya címerével ábrázolt angyal nagyon töredékes darab, ezen lát-
szik leginkább a használat, mivel erősen kormos. Stílusa elmarad a többiétől.  

Szent Péter személyét mondatszalag is jelzi. Beállítása frontális, az alak nyúlánk, 
testetlen. Bár a formálás részletekbe menő – rovátkolt díszű a palást szegélye, ruhá-
zatának felső része gombos, a kulcs karéjos kialakítású – kevésbé realisztikus 
az alak, nincs olyan tömege, mint a Bothár-telekről ismertnek. Haja, szakál-
la csigákba rendeződik, az egész alak megformálására leginkább a dekoratív jelző 
illik.  

A prófétákat ábrázoló kályhacsempék csoportjának megnevezése önkényes, mi-
vel csak az egyikük bizonyosan az, az írásszalagot tartó Illés. Haja, szakál-
la hullámos, viselete egyszerű, kabátja felsőrésze gombos, redőkbe rendeződik, 
emellett magas kalapot visel. A keret mentén egy vékony ágacska fut körbe, melyből 
a négy saroknál egy-egy hármas levélcsokor ágazik a központi figura felé. 

A kalapos próféta néven ismert alak, díszesebb öltözetű és felirat nélküli írássza-
lagot tart. Szegélyénél díszített kabátja alatt, dúsan ráncolt, hímzéses ing van és 

                                                        
34 MÁCELOVÁ, Marta, Nepublikovaný súbor neskorogotických kachlíc z Dolnej ulice v Banskej Bystrici, 
Archaeologia Historica 34 (2009), 403–405. Közöl többek között az ismeretlen férfi mellképét mutató 
töredéket, analógia nélkülinek tart egy akantuszlevelekkel körbefuttatott ágat mutató töredéket, ez 
megegyezik az Ebner-anyag pikkelyes-akantuszos párkánytöredékeinek részletével. 
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magas, csúcsos kalapot visel. A díszes parapet itt nemcsak az alakot, de a teljes ké-
pet átéri. 

A következő alaknak nincs mondatszalagja, kezét az övére függesztett pénzes 
zacskón pihenteti, jobbjával pedig üdvözlő mozdulatot tesz. Vállig érő hullámos 
haja, bajusza és szakálla van, alacsony kalapot visel. Ruhája, mint Illés prófétának. 
Nem egyértelmű, hogy világi vagy bibliai alakot kell feltételeznünk személyében, 
a kalap és a pénzes zacskó miatt a Júdásként (?) való megnevezést alkalmazom. 

Az ifjú, válla felett bagollyal és címerrel, vagy a „tudósnak” is aposztrofált alak, 
jobb kezét üdvözlésre emeli, másikat derekán tartja. Viselete jómódú polgárra vall, 
V-kivágású ruhája alatt inge dúsan ráncolt. Kalapja strucctollal ékesített. Hosszú 
hullámos haja van, szakáll- és bajusztalan. A címerben félhold szerepel csillaggal, 
ami más tematikával Besztercebánya régi címerében is szerepel, ahol a címerpajzs 
mellett jelenik meg. Másrészt jellemzően a Hont-Pázmány nemzetségből valók cí-
merében szerepel. Besztercebányán éltek magukat ebből a nemzetségből származ-
tató családok, mint a Plathy-család, a Barlayak etc., előbbinek későbbről ismert 
címere megőrizte a holdsarlós-csillagos megoldást. A bagoly értelmezéséhez azon-
ban negatív képzetek társulnak, mint a halál, a hitetlenség, sötétség, balgaság, bű-
nök. Az Ószövetségben a tisztátalan állatok közt említik,35 a Zsoltárok könyve 
szerint: „Hasonlítok a pusztában lakó pelikánhoz, olyan lettem, mint a bagoly 
a romok közt” (Zsolt 102.7). Amiért különös ez esetben ábrázolása, az a másik olda-
lon lévő címer. Az ifjú nemesi származását már viselete is sejteti, a családi címer 
pedig tovább erősíti, így azonban a bagoly szerepeltetésének más értelme lehetett, 
mint az előbb említett. A bagoly talán a család védőszentjére utalhat (remete szim-
bólumként akár Jeromost is jelölheti), de a megjeleníteni kívánt emblematikus-
allegorikus alak megformálása is szóba jöhet, ami felveti, hogy típusfiguráról van 
szó, így a bagoly és címer értelme is az ikonográfiai koncepció részeként nyerheti el 
értelmét. 

A lovas viselete megegyezik az imént leírt ifjú viseletével, csupán kiegészül egy 
szűk, vékonyszárú nadrággal, oldalán pedig kard lóg. Egyik kezével a kantárt tarja, 
a másikat felemeli. A háttérben madarak is megjelennek, de kivehető egy félhold is. 
A jobb alsó sarokból a bal felső sarokig ívelő plasztikus, kacsokba ágazó növény 
dúsan tölti ki a teret. Az előző csempéhez képest nem egyértelmű a madár fajtája, 
de funkcióját tekintve is alárendelt, díszítő elem, kevésbé kap szerepet. 

Ádám és Éva alakjának megformálása robosztus, főleg a további kétszereplős, 
hasonló elrendezésű, kecses alakokhoz képest. Az emberpár megformálá-
sa sematikus, formáik elnagyoltak. A kompozíció szigorúan szimmetrikus, a Tudás 
fája osztja két részre a képet. A szimmetriára figyelve a baloldalon szereplő 
Éva a jobb kezével, addig Ádám a bal kezével takarja el magát. Az alakok frontálisan 

                                                        
35 „A madarak közül ezeket tartsátok tisztátalannak; ne egyetek belőlük, mert tisztátalanok: (…) 
a fülesbagoly, a bagoly (…).” Lev 11.13–11.17. 
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elhelyezettek, alig észrevehető, ahogy a Nő átnyújtja az almát. A kígyó szinte beleol-
vad a fa lombjainak hullámzásába.36 

A férjét ütlegelő parasztasszonyt ábrázoló csempe szereplőinek ruházata jóval 
egyszerűbb, paraszti viseletben vannak. A nő a férfi haját tépi, míg másik kezével 
lesújtani készül. A férfi kezében kalapját szorongatja. Megformálásuk plasztikus, de 
kissé elnagyolt, beállítsuk is kevésbé átgondolt.  

A következő csempén kacérkodó párt látunk, amely az előző témának mintegy 
a pandanja. A kert fái közt egy kecses hölgy nyújtja kezét lovagja felé. Az ifjú felső 
viselete, mint az ismeretlen ifjúnak, a tollas kalap is egyezik, ehhez is szűk nadrág 
társul. A nőnek hosszú, dúsan aláomló, bő ujjú ruhája van. Az alakok mögötti 
fa foglalja egybe őket, ami a belső kereten kívülről nő a képbe (mint a szenteknél 
a glória), és az egész hátteret kitölti. Ágai kacskaringósan, hullámzóan szövik be 
a teret. A kézfogó jelenetét idézi meg a pár, de a nő főkötőt visel. A fa mozgalmas 
ágai, sűrű szövetet alkotnak, a nőalak, mint egy új Éva jelenik meg a fa mellett.  

Az enyelgő pár (3. kép) tánclépést imitáló beállításán a férfi hosszan előrenyúj-
tott lábán magasszárú csizmát, szűk nadrágot, divatos zekét visel, melynek vál-
la buggyos szabású. Arca nem ily vonzó: kopasz, kerek feje van. Az asszony, hiszen 
főkötős, ugyancsak divatos mélyen dekoltált ruhát visel, alatta ráncolt inget, s 
a szoknyája bő ráncokban omlana alá – amennyiben hagyná a férfi. Ő nem visel 
kalapot, fiziognómiája is eltér az eddig látottaktól, kopasz, negatív alak. A háttérben 
motiválatlan szalagok díszítik a teret. 

A csempéken megjelenített ruhák általánosító jellegűek, a párhuzamként fel-
hozható metszetek – csak úgy mint a tárgyak stiláris megfogalmazása – a XV. század 
utolsó harmadára, és a XVI. század első negyedére datálják az anyagot. 

                                                        
36 További variációk az Ádám és Éva jelenetre: Kachle doby gotické, renesančny a ranĕ barokní, kiállítási 
katalógus, Praha, Národní muzeum, szerk. BRYCH, Vladimír, Národní muzeum, Praha, 2004, 54–55. 
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3. kép 

Az egyes témák külön-külön gyakori szereplői a kályháknak,37 ebben 
a kontextusban pedig alapot adnak az ikonográfiai program kutatásának. 
A csempék témáit átnézve láthatjuk, hogy sem a világi, sem a szakrális téma nem 
kerül többségbe. A zsáner jelenetek témáit figyelve mintegy a házasélet allegóriá-
ja rajzolódik ki előttünk: a szerelemben élés aspektusait mutatják a csempék. Ebben 
az esetben az Ádám és Éva jelenet a nyitó kép, nem mint a Teremtés története, ha-
nem a női és férfi kapcsolatot megjelenítő sor részeként szerepel, annak a kezdete. 
Azonban a csempéken a női szerep különös megjelenítésével találkozunk: a nő 
kényszeríti az alma megevésére, üti férjét, illetve asszonyként találkozik a férfival 
a lugasban. 

A továbbiakban a női szerepek szemszögéből való tárgyalás kapott nagyobb 
hangsúlyt, mivel a megjelenített témák esetében a toposzok körülhatárolhatósá-

                                                        
37 Ilyen az Arisztotelész és Phyllis témát megörökítő kályhacsempe Salzachtalból (Rauris-völgy, Ausztria, 
1500 k.), egy husánggal férfit ütlegelő nőt mutató kályhacsempe Bernből (Svájc, XV. század vége) és a 
Bothár-műhely körébe tartozó selmecbányai fiók is, melyen ugyancsak a négykézlábra ereszkedett férfit 
üti a nő: GRUIA, Ana-Maria, Sex On the Stove. A Fifteen-century Tile from Banská Bystrica, Studia 
Patzianka 4 (2007) 85–122. 
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ga ezen szempontból nyer értelmet. A férfin uralkodó nő esetén két típusról beszél-
hetünk, úgymint a hősnőkről és a furfangos nőkről. Az első csoport a mitológiák, 
vallások olyan hősei, szentjei, akik az emberiségért vagy népükért hajtottak végre 
nagy tettet, cselekedetükkel férfiakat lekörözve, legyőzve, fizikailag feléjük kere-
kedve. Ilyen a kilenc hősnő, melyet a kilenc hős mintájára alakítottak ki, s 
az Ószövetség és a középkori kereszténység 3-3 nagy alakját foglalják magukba. 
A kilenc hősnő a késő középkorban jelenik meg. Ez azért is fontos, mert a további 
női szerepeket újként hangsúlyozó témák is erre az időszakra jellemzőek, ráadásul 
ábrázolásuk a világi művészetre jellemző.38 

A kilenc hősnő szereplői nem állandósultak, de ószövetségi alakjai, Eszter, Jáel, 
Judit ábrázolása a leggyakoribb, ami azért is érdekes, mert kettő belőle kimondot-
tan a férfi felett uralmat szerző nők közé tartozik: Jáel és Judit. Jáel 
a sátrába fogadván a menekülő Sziszerát, megölte őt egy sátorcövekkel, míg Judit 
az ellenség táborában Holofernész elcsábítása után annak fejét vette. 

A férfin uralkodó nők között az Ószövetségben is van olyan alak, akit tette nem 
emel a hősök közé: Delila kiszolgáltatta Sámsont a filiszteusoknak. Ábrázolá-
sa azonban jellegzetes azon festők körében, akik a női cselek témát is megörökítet-
ték. A csempék esetén nem szent nők, vagy bibliai alakok a jelenetek szereplői, 
a helyszín a profán világ, az otthon, ezek a nők a feje tetejére állított világ szereplői. 
A társon való uralkodás az általunk tárgyalt toposz fontos része, és ebben is 
Éva az archetípus, ő adta Ádám kezébe az almát. Ebben a közegben Éva szerepe 
szerint a bűn hozójaként értelmeződik, akinek büntetése, hogy vágyakozzon férje 
után, de az uralkodjon rajta (Ter 3,16). A csempéken is megjelenő témák során a nő 
vágyakozik is utána és uralkodik is rajta. Az Ádám és Éva téma ebben a közegben 
kevésbé bibliai, mint inkább a nő szerepe szempontjából érdekes. 

A nő szerepét átnézve nem hagyhatjuk figyelmen kívül a nők negatív megítélé-
sének emlékeit, mivel ennek elemei olyan tulajdonságokat emelnek ki, melyek 
a csempékkel kapcsolatosan körülhatárolható toposzokra is jellemző lesz, csak már 
nem mint negatívum. Ilyen a paráznaság, hiúság, érzékiség. Alvaro Pelayo ferences 
szerzetes írta 1330 körül a „De plancta ecclesiae” című művét, amely a későbbi szá-
zadok egyik leggyakrabban forgatott művévé vált: „a) Az első sérelem (...): Éva volt 
a »kezdet«, a »bűn anyja«. (...) A nő »mélységes árok«, (...) a »szíve vadászháló«, (...) 
a nővel halálra vagyunk ítélve (N° 6, 7, 16). b) A nő csalóka csáberejével vonz-
za a férfiakat, az érzékiség szakadékába rántja őket. (...) Hogy elveszejtsen, fáradozik, 
festi magát, odáig is elmegy, hogy parókát tegyen a fejére; »a jót rosszba fordítja«”39 
A középkorban élő negatív nőkultusz emléke él még néhány közmondásban is,40 de 

                                                        
38 Ezt dolgozza fel a Castello della Manta freskódísze (Manta, Piemont, Olaszország, 1420 k.), ill. Hans 
Burgkmair (1473–1531) német festő egyik metszetsorozata (1516 k.) 
39 KÉRI Katalin, Érdekességek a nők történetéből, IQDEPO, Pécs, 1996, elektronikus változatát Ambrus 
Attila készítette. (A továbbiakban: KÉRI, 1996.) 
40 Három dolog van a természetben, amely nem ismeri az arany középutat: a nyelv, a pap és a nő; Három 
dolog van, ami kielégíthetetlen: a becsvágy, a nő és a tenger; Az asszony tulajdonképpen páva az úton, 

 



 
36  

érdekesebb, hogy a Laura által megihletett Petrarca, aki verseiben énekli meg re-
ménytelen szerelmét, Pelayóhoz hasonlóan vélekedik: „A nő... egy igazi ördög, 
a békesség ellensége, a türelmetlenség forrása, a vitatkozások oka, melyektől 
a férfinak távol kell tartania magát, ha élvezni akarja a nyugalmat. 
Ha megházasodnak, a feleség iránti vonzalomból, a házasságban az éjszakai ölelkezé-
seket, a gyermekrikácsolást és az álmatlanság kínszenvedését találhatják meg... 
Ha lehetőségünk van rá, akkor nevünket tehetségünkkel és ne házassággal, könyvek-
kel és ne gyerekekkel, erkölcsi versengéssel és ne egy asszony által örökítsük meg...”41 

A bűn feminizálódására már korábban is van példa, elég ha az ókori szerzők 
szörnyalakjaira gondolunk, így csak az Odüsszeiában számos példát találunk 
az akaratát férfin beteljesítő nőre, vagy nőnemű szörnyre, köztük Kirkével, Szküllá-
val, Kharübdisszel, vagy a szirénekkel. De a női szerep fontosságát adja az is, hogy 
ők döntenek a család fennmaradásáról és saját sorsukról a férfi helyett. A Teremtés 
könyvében ezt jelképezi Lót lányainak döntése.42  

A csempéken a nőalakok mindig a baloldalon helyezkednek el. Alakjuk általában 
statikus, Éva esetében az alma átadásának mozdulata is alig látszik. Az első feleség-
hez képest a férjét ütő parasztasszony aktív szereplőként jelenik meg, a teljes 
anyagban csak itt résztvevője igazán a cselekménynek. A csempén a nő, férje hajá-
ba markolva készül azt megütni, az analógiák esetében erre az egyik leggyakoribb 
„eszköz” az orsó (4. kép). A férfi a kalapját tartja kezében (hajadon főtt, pénzes zacs-
kója pedig az övön lóg). Maga a téma, a férfi fölé kerekedő nő, az Arisztotelész és 
Phyllis toposz egyik megjelenítése, ahol fizikailag és szellemiekben is felülemelke-
dik a nő (5. kép). Ez a női szerep szerint nem a negatív nőkultusz megjelenítésének 
emléke, nem mint a női rosszaság kifejezője, hanem a szerelem bolondjai kategóri-
ába tartozó alkotások egyike: a szerelembe esett férfit a nő bolonddá teheti, diadalt 
arathat felette. 

                                                                                                                                          
papagáj az ablakában, majom az ágyban és ördög a házában; Az ordító öszvértől és a latinul beszélő lány-
tól ments meg Uram minket!: KÉRI, 1996. 
41 KÉRI, 1996.  
42 „Az idősebb egyszer azt mondta a fiatalabbnak: »Apánk öreg, és nincs férfi a vidéken, aki hozzánk járna, 
ahogy ez az egész földön szokás. Gyere, részegítsük meg apánkat borral és háljunk vele, hogy apánktól 
legyen utódunk!« Azon az éjszakán megrészegítették atyjukat borral, azután az idősebb odament és atyjá-
hoz feküdt. Az nem vette észre, amint hozzáfeküdt, sem amint fölkelt. Másnap az idősebb azt mond-
ta a fiatalabbnak: »Nézd a múlt éjjel én háltam apámmal, részegítsük meg ezen az éjszakán is borral, 
azután menj és feküdj mellé, hogy apánktól utódunk legyen.« Így azon az éjszakán is megrészegítették 
apjukat borral. Azután a fiatalabb fogta magát és hozzáfeküdt. Az nem vette észre, amint hozzáfeküdt, sem 
amint fölkelt. Így Lót mindkét lánya fogant apjától.” (Ter 19,31–36.) 
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 4. kép 5. kép 

A történet szerint megdorgálta Nagy Sándort tanítója, amiért olyan nagy figyel-
met fordít Phyllisnek. Emiatt a nő úgy állt bosszút, hogy addig kacérkodott 
a filozófussal, amíg az annyira beleszeretett, hogy megengedte neki még azt is, hogy 
zablát tegyen a szájába és lovagoljon rajta. Egy másik hasonló történet Vergiliushoz 
kapcsolódik, bár az előző gyakoribb ábrázolási téma volt. Vergilius beleszeretett egy 
előkelő hölgybe, akivel megbeszélt egy találkozót is: a terv szerint a nő egy kosár-
ban húzta volna fel a költőt a hálószobájához. El is kezdte felhúzni Vergiliust, de 
félúton ott hagyta lógni és másnap egy város mulatott rajta. Az Arisztotelész törté-
netnek is visszatérő eleme, hogy többen megpillantották a kínos szituációban. 

Ez a téma, miszerint egy nő nem kisebb embert, mint egy filozófust, szexualitá-
sával annak érdekében nem álló cselekedetre bír, nagyon divatossá és kedveltté is 
vált, ábrázolását a legkülönfélébb műfajú alkotásokon találjuk meg – így kályha-
csempéken is, sőt a műhely egyik selmecbányai fiókján is –, már a XIII. századtól 
kezdve.43 Az emberek szerették ezeket a témákat, mivel bemutatják, hogy 
a történelem nagy alakjai, akiket uralkodóik is elismertek, ugyanúgy behódolnak 
a testiség hatalmának. Mint látjuk a furfanggal férfit legyőző nő tulajdonságai között 
folyamatosan jelen van annak csáberejének megfogalmazása, és a fizikai felülkere-
kedés is, amik külön-külön megjelennek a csempéken. 

A férjet hatalmának alávető feleség motívuma egy jól körülhatárolható toposz.44 
Eszerint a két nem közötti játszmát rendre a nő nyeri meg, s az nemcsak házimun-
kára kényszeríti, esetleg csépeli a férfit, de kártyajátékokban vagy sakkban való 

                                                        
43 DAVIS, Natalie Zemon, „A nők felülkerekedése” = UŐ, Társadalom és kultúra a kora újkori Franciaor-
szágban, Balassi Kiadó Kft., Budapest, 2001, 126. 
44 NÉMETH István, Az élet csalfa tükrei. Holland életképfestészet Rembrandt korában, (Képfilozófiák), 
Typotex, Budapest, 2008, 103. (A továbbiakban: NÉMETH, 2008.) 



 
38  

győzelme is ennek allegóriája.45 A férfiak minden asszonyok elleni viszályban alul-
maradnak. A feje tetejére állított világ – a nő, aki magát a férfi felett állónak gondol-
ja, egy ilyen világ szereplője – toposzába tartozó jelenetekben megjelenik 
a furfangosság is, de önmagában ez sem elég: Rebeka anyai furfangjával érte el, 
hogy Ézsau helyett Jákob kapja meg Izsák áldását, de korántsem illik az általunk 
tárgyalt témába. Sőt Salome is csak Cranach öntudatos, már-már kacér nőként való 
ábrázolásával kívánkozik a férfin győzedelmeskedő nők közé. 

Az ilyen jellegű sorozatok a XV–XVI. században igen népszerűek voltak, szerep-
lőik pedig sokszor bibliai, ószövetségi alakok. Israhel van Meckenem Harc 
a nadrágért című műve is ebbe a sorba illik bele, melynek felvetése nem más, mint-
hogy ki fogja hordani a nadrágot, kinek lesz döntő szava a házasságon belül és bi-
zony itt is a feleség kerekedik felül, míg az előtérben a házastársi hűséget 
megtestesítő kutya ugat.46 

Meckenem más képén is foglalkozik ezzel a témával, életműve igen gazdag eb-
ben az ikonográfiai toposzban.47 Ezek a művei kompozíció szempontjából nem 
jelentenek előképet a kályhacsempék esetén. Ezek a metszetek amellett, hogy ha-
sonló témát – a házaséletet vagy a korántsem az udvari szerelem tárgykörébe so-
rolható, szinte pajzán jeleneteket dolgoznak fel –, általában kétalakosak, mint 
a tárgyalt kályhacsempék. Ezen kívül a viseletek közt is találunk jócskán párhuza-
mot, illetve a kályhacsempéken dekoratív szalagdísszé szelídült mondatszalagok 
elhelyezése is hasonló.  

A nő, mint a férfin szellemiekben felülkerekedő lény mellett, a harc a nadrágért 
és az Arisztotelész és Phyllis téma mentén egy fizikailag is a férfi felé kerekedő té-
ma kialakulásához vezet. A műhely munkái közé tartozó, a Bothár-telekről való 
Bohócot ábrázoló fiók48 kapcsán legközelebbi párhuzamként felhozható 
Narrenschiff, az ugyancsak párhuzamokat mutató Schedel-krónika metszetei és 
Meckenem művészete is – témákban, viseletekben mindenképpen párhuzamok, 
még ha nem is előképek – egy olyan előzményt rajzolnak ki, melynek közös nevező-
je az a hagyomány, amelyből a csempék előképei is valók. Ide tartozik 
a Hausbuchmeister, Dürer, Meckenem művészete, de földrajzilag is egy jól behatá-
rolható közeget mutatnak, s ahogy a viseletek is, az előképek is németesek. E. S. 
mester magyarországi művészetre tett hatása több helyen is tetten érhető. 
Az 1450-70 között működő Felső-Rajna vidéki metsző több művét is lemásol-
ta Meckenem, így nem is meglepő, hogy olyan ikonográfiájú műveket találunk élet-

                                                        
45 BODNÁR Szilvia, A 15-16. századi német rézmetszet = Mantegnától Hogarthig: A rézmetszés négy év-
századának virtuózai, kiállítási katalógus, Budapest, Szépművészeti Múzeum, szerk. GERSZI Teréz – 
BODNÁR Szilvia, Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2007, 12–17. 
46 Uo., 12–17. 
47 Tizenkét hétköznapi jelenet című sorozata a férfi és nő kapcsolatával foglalkozik, de érdemes utalnunk 
egy XV. század eleji francia szatírára is, mely a nők fondorlatosságát, uralkodni vágyását fogalmazza meg: 
A házasélet tizenöt öröme, Szatíra a francia középkorból, ford. RAJNAVÖLGYI Géza, Eötvös József Könyv-
kiadó, Budapest, 2007. 
48 Bolond, lábánál kutyával, Magyar Nemzeti Múzeum, ltsz.: 58/1894/6. 
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művében, amik tovább árnyalják a fent elemzett „harc a nadrágért” témát és köze-
lebbi analógiái a csempéknek. 

A kacérkodó pár problémás eljegyzési jelenetéhez visszatérve: a csempén ábrá-
zolt jelenet a kézfogó előtti pillanatának látszik. A férfi jobb kezét nyújtja előre, nyi-
tott tenyerét mutatva. A nő bal kezét a férfié felett, ahhoz képest tükörképesen 
tartja, ugyanúgy nyitott tenyérrel. A férfialak bal lábával az előtérbe lép, szinte kilép 
a képből. Mivel a stabil állásból elmozdul, jobb lába hátul marad, keresztben, kecses 
mozdulattá téve. A nőalak ennél statikusabb. Míg a férfi rátekint, a nőalak kinéz 
a képből, bár testével ő is társa felé fordul. A férfi bal kezét kardján pihenteti, míg 
a nő ugyanazon kezével szoknyáját tartja. 

A tenyér feltartása kapcsán beszélnünk kell az olasz palmata / impalmare / 
impalmamento fogalmak jelentéséről és az eljegyzési jelenettel való kapcsolatuk-
ról.49 A palma tenyér szóból származó palmata hűségnyilatkozatot, ünnepélyes 
hűségesküt jelent. Az impalmare, tehát eljegyezni valakit, azon szokásból eredez-
tethető, mely szerint a vőlegény megfogta vagy megérintette menyasszonya kezét 
a házassági ígéret szentesítésének jeleként. Azonban a kard, a strucctoll, a nemesi 
öltözet alapján egy lovagot látunk a képen, s ez a tény és a főkötős hölgy jelenléte 
nem a kézfogó jelenetét, hanem a lovagi költészetben megfogalmazott égi szerel-
met, vagy a lovagi kultúra szabadosabb, a pajzánságot sem nélkülöző szerelemfel-
fogását idézi meg.50 

A vágánsköltészetben és a szatirikus világi irodalomban is megjelenő vonal 
a pajzánságot sem nélkülözi, de az ismertebb hajnali dalok, vagy albák világát idézi 
fel: ezek a költemények a titkos szeretők hajnali elváló, elbúcsúzó párbeszédét és 
az őket segítő, a nyugalmukat felügyelő barát sürgetését tartalmazza. Ebben 
az esetben nem is különös a főkötős nő, mivel a férjezett hölgynek udvarló lovag 
gyakori motívuma ennek az irodalomnak. A hódolat tárgyát jelentő férjezett hölgy-
nek a dalban – azonkívül, hogy megéneklik szépségét és okosságát – a lovag fel-
ajánlja szolgálatait, hűségét, melyet a hölgynek nem kell viszonoznia, mint hűbéres 
és hűbérúr viszonyulnak egymáshoz.51  

A lovagi költészetnek van a testi érintkezést is megéneklő vonulata, de közönsé-
ges hangvétellel csak az alacsonyabb státuszú nőkkel kapcsolatos érintkezéskor 
találkozunk, de a finom erotika sem hiányzik egyes versekből. A XV. századi szaba-
dos szerelemfelfogás sem nélkülözi az obszcenitást. A paráznaság-pajzánság iro-
dalmi lenyomata a korszakból és a térségből ismeretes versike, a körmöcbányai 
táncszó, melynek értelmezéséve kapcsolatban több lehetőség is felmerült már. 
Az asszonycsúfolónak is tartott mű az 1505. évi körmöcbányai számadáskönyv 

                                                        
49 EÖRSI Anna, Giovanni Arnolfini kézfogója, Művészettörténeti Értesítő 46 (1997), 1–2. sz., 44–48.  
50 A XV–XVI. században válik általánossá Itáliában a trágár, durva szavakból építkező líra: Udvariatlan 
szerelem, szerk: BÁNKI Éva – SZIGETI Csaba, PRAE.HU, Budapest, 2006, 109.  
51 PÓSÁN László, A középkori lovagi szerelem, Rubicon 21. (2010.) 7. sz. Online plusz (www.rubicon.hu). 
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címlapjáról való. A versike első szava váltott ki vitát, így zsúpra (szalmakötegre) és 
supra (fel, fent) értelmezése, mivel eszerint a műfaj is másként értelmezhető:52 

Supra agnŏ ſŏck fel kabla 
Haza yŏth fyryedt tombi catho 

a te zyp palaschtodban gombosch 
scharudban haya haya Wiragom 

Supra agnő! Szökj fel kabla! 
Hazajött férjed, tombj Kató! 

Az te szíp palástodban, 
Gombos sarudban, 

Haja, haja, virágom! 

Zsúpra aggnő, szökj fel kabla, 
Hazajött fírjed tompj Kató, 

A te szíp palástodban, 
[A te] gombos sarudban! 

Haja, haja, virágom! 

Borzovai Nagy Ottó részeges, középkori nótárius trágár tréfájának tart-
ja a verset, Tolnai Vilmos recenziójában asszonycsúfolóként értelmezi.53 Ludányi 
Mária a fin’amor egyetlen magyar nyelvű emlékének nevezi meg, mondanivalóját 
pedig így határozza meg: egy idősebb úrnőt kér lovagja, hogy díszítse fel magát és 
lejtsen táncot, majd a búcsújuk következik.54 Szentmártoni Szabó Géza55 a jegyző 
tollpróbájaként azonosítja, s Pais Dezső véleményével egyetértve, úgy gondolja, 
hogy a verssel két szereplőt szólít meg annak elmondója, egy vénasszonyt, akit 
aludni küld, és egy feleséget, akivel vigadni akar a férj: a háznál lévő összes nőnemű 
lénynek a rendelkezésére kell állnia (még a kancának is). Az utolsó verssor pedig 
a szerető szomorúságára utalna, mivel a nőnek férjével és nem vele kell lennie. 
Eszerint nem vágáns ének, nem táncszó, nem asszonycsúfoló, hanem egy szerelmi 
ének záró versszaka. 

Bár ez alapján kiesni látszik a csempéken keresztül meghatározott körből, rámu-
tat azon problémára, hogy ugyanazokkal az eszközökkel különféle olvasatai lehet-
nek egyazon tárgynak. 

A paráznaság momentuma a Bibliában is jelen van,56 de míg az élvezetek indítta-
tásából létrehozott kapcsolat bűnnek számított, addig a házasságban való egyesülés 
Isteni parancsot szolgált.57 Bár nem házasságtörőként, de a Talmudban szereplő 

                                                        
52 A vers leirata, Borzovai Nagy Ottó átirata: "Zsupra aggnő": egy XVI.-ik századbeli nótárius tréfája. 
S.l.:S.n., 1918 és Szentmártoni Szabó Géza átirata:  A "Zsúpra aggnő" olvasata = Magyar Művelődéstörté-
neti Lexikon LX minden kor. Ángyod térde – „Zsúpra aggnő”, a főszerkesztő, Kőszeghy Péter 60. születésnap-
jára, rec. Iti. Budapest, 2011. (A továbbiakban: MML LX.) 
53 TOLNAI Vilmos, Könyvismertetés, Irodalomtörténeti Közlemények 28. (1918.) 432–433.  
54 LUDÁNYI Mária, Körmöcbányai verstöredék = MML LX, 108.  
55 SZENTMÁRTONI Szabó Géza, A "Zsúpra aggnő" olvasata = MML LX 295–298.  
56 A Bibliában a téma parabolához kapcsolódik: Hoséá prófétának egy parázna nőt kellett feleségül 
vennie, hogy lássa, akármilyen rossz is Gómer Bát Divlájjim, mivel szereti nem akar megválni tőle, csak-
úgy mint Isten a népétől. 
57 ERDÉLYI Gabriella, „Nem szerelemből, hanem földi javak végett.” Házasságok kétféle modellje a késő 
középkorban, Rubicon 19. (2008.), 5. sz., 66–69.  
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Chumá szépsége kihasználásával, temérdek házassága révén elnyerte a végzet asz-
szonya címet (Ktubot 65). 

Jellegzetes metszet-téma a lovag és hölgy találkozása, mely alkotások nemcsak 
a kacérkodó pár csempével mutatnak rokonságot, de az enyelgő pár esetén is emlí-
tésre kell kerüljenek. Ezeknél a képeknél cselekményről nem igazán beszélhetünk, 
így funkciójuk is nehezen definiálható. Az alakok egymás felé fordulnak, és megérin-
tik egymást: a férfi a nő derekára teszi kezét, szerelmesen átöleli, vagy szoknyáját 
tartja.  

Az enyelgő pár említett kézmozdulatával a Narrenschiff Tánc az aranyborjú kö-
rül metszetének egy részletével hozható párhuzamba (6. kép). A bal szélen ábrázolt 
fiatal hölgy szoknyáját fogja meg az előtte lépdelő és felé visszaforduló alak. A nő 
megfogja ennek a kezét, talán elhárítja a mozdulatot, mint ahogy a kályhafiókon is. 
E. S. mester munkái, melyen a férfi a nő szoknyáját fogja, tartalmilag kevésbé ideso-
rolhatóak, a nő nem ellenkezik, de nincs is az imént bemutatottakhoz hasonló tölte-
te, azonban a férfiak erősen szétvetett lábakkal való megállása felidézi a csempe 
„tánclépését” (7. kép). Van olyan munkája, melyben megjelenik a testi szerelem 
vonulata is, de azok beállítása már távolodik a kályhacsempétől. Van olyan metsze-
te, amelyen egy kopasz, kerekfejű, bohócsipkás alak közelít az ifjú, felkötött hajú, de 
meztelen nőhöz (8. kép). A férfin csizma, szűk nadrág van, zekéje olyan szabású, 
mint a csempe alakjának, bohócsapkája pedig a vállára tolt, ami miatt valószínűsít-
hető, hogy a fiókon lévő ifjú zekéje nem buggyos, hanem ugyancsak bohócsipka van 
a vállára ejtve. A férfi hasonló lépése és a statikus nőalak párosa további metszetek 
szereplőjeként is feltűnik, így E.S. mester és a Hausbuchmeister Szerelemkertjének 
(9. kép) jelentének is egyik csoportfigurái. Ezen jeleneteknek visszatérő eleme 
a szerelmesek találkozása (mint kacérkodó pár a csempék esetén), ráadásul 
a sakkjáték is, mely a férfit legyőző nő jelentése mellett szerelem allegória is lehet. E. 
S. mester metszetén a hátterében továbbá a bagoly is megjelenik, ami tovább ár-
nyalhatja az ismeretlen ifjú szerepeltetésének kérdését. 
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A metszetekkel újabb egyező elem, a motiválatlanul kanyargó szalagok, melyek 
másutt is megtalálhatók. Valószínű, hogy az előképen is megtalálható, hasonlóan 
dísszé szelídült szalagokból érkezik a csempékre, melyeken már csak dekoratív 
szerepet kapnak. 

A csempék közt szereplő obszcén jelenet alakjai, a fiatal nő és a kopasz, csú-
nya férfi a párosítás szempontjából is érdekes, az össze nem illő párosokat, öreg 
bolondokat megörökítő festményeket, metszeteket idézi fel. 

Az ezeken a képeken szereplő személyek társadalmi státusza és életkora is 
gyakran különböző. Ez a képi hagyomány a konvencióknak megfelelő szerelmet 
járatja le és figurázza ki, a valóság éles kritikájával. Jellemző, hogy paraszt látogatá-
sát jelenítik meg egy kurtizánnál, s a hölgy éppen a látogató pénzes zacskójában 
kotorászik. Ez utóbbi is visszatérő eleme ennek a képi-irodalmi toposznak („…Pénz: 
gyönyör és bőség, hull tőle az asszonyi hűség./Pénz ragyogó nőket szédít és megveszi 
őket…”).58 

„... a nő természete 
hat óhajtással, vággyal van tele, 

azaz: a férfi bátor és bölcs legyen, 
gazdag s a pénzét szórja esztelen, 

engedelmes és tüzes szerető.”59 

 

10. kép 

                                                        
58 Részlet a Rigmus a pénzről című versből (In terra nummus), WEÖRES Sándor fordítása: Carmi-
na Burana - Középkori diákdalok, Magyar Helikon, Budapest, 1960, 47–48.  
59 KÉRI, 1996.  
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Cranach számtalan festményt készített a témában, de már korábbról is ismertek 
ezek a jelenetek, így a Hausbuchmeister életművében is megtaláljuk (10. kép). Ná-
la egy öregasszony, aki féltve őrzi pénzét, a kapzsiság halálos bűnének megtestesí-
tője, és a mellette álló, kedvesen közeledő fiatal fiú pedig nem a hölgy kezét fogja, 
hanem annak pénzére tart számot, így megtestesítve a bűnbe esőt. A legtöbb eset-
ben idős férfi és fiatal nő kerül ilyen párosításba, de itt és Cranach budapesti képén 
is meg van cserélve ez a szerep.60 A fogatlan vénasszony a fiatal férfi szerelmét vá-
sárolná meg. A megfogalmazás nélkülöz minden erotikát, cseppet sem fennkölt, 
esetleg szomorú, sokkal inkább groteszk. Az idős férfiak képi szerepük szerint 
a szerelemtől elvakított, szerelmi kalandokra éhes alakok, a mellettük szereplő 
nőket pedig csak a tárcájuk tartalma érdekli.  

Nála az általunk tárgyalt toposzból kizárt Salome is mint öntudatos, hidegvérű 
nő jelenik meg. Judit pedig kacér, nem mint hősnő, hanem mint kérkedő nő jelenik 
meg (máskor az igazságszolgáltatás megtestesítőjeként ábrázolja). A kályhacsem-
pék nyugodt, passzív résztvevőiként a nők azt fejezik ki, hogy cselekedniük nem 
kell, csupán bájaikat kell felhasználniuk, ahhoz hogy a férfit akaratuk alá hajtsák. 
Ezek a nők olyanok, mint Omphale, akik kedvét leli a férfiak elférfiatlanításában és 
nevetségessé tételében. Ebben a történetben a Sámsonhoz hasonló erős férfit, egy 
félistent a nő szolgájává teszi és asszonymunkát végeztet vele, illetve a fonás és 
szövés mellett Héraklésznek női ruhát kellett viselnie. 

„Bátornak hívjuk, akinek válláról lehullt 
az oroszlánbőr (egy lány ölébe!) s a buzogány, 

s kifestett testén bíbor köntös csillogott?”61 

Bár a csempékhez kevésbé, de a furfangjával a férfit átverő nők közé kívánkozik 
még a Bocca della Verità, az Igazság szájához kapcsolódó monda, mely szerint egy 
gazdag férfi gyanakodott asszonyára, miszerint az megcsalja. Így elvitte az Igazság 
szájához, hogy próbára tegye, a feleség azonban rávette szeretőjét, hogy bolondnak 
öltözve mindenki előtt ölelje és csókolja meg. Amikor a kezét bedugta a kőlap szájá-
ba, nem kellett aggódnia és elmondhatta, hogy férjén és az iménti bolondon kívül 
más nem érintette még – mindkettőt bolonddá tette: férjét átverte, szeretőjét bo-
londruhába öltöztette. 

Az enyelgő pár férfialakjának kopaszságával kapcsolatosan még érdemes meg-
jegyezni Szent István II. törvénykönyvének tételét, mely szerint „Hogy a szabadok 
szabadságuk szeplőtlen tisztaságát megőrizzék, óvni akarjuk őket a mások szolgáló-
leányaival való paráználkodástól. Aki tehát e törvényt meggondolatlanul áthágja, 
tudja meg, hogy bűnbe esett, mely bűnéért első ízben vérig vesszőzik és kopasz-

                                                        
60 id. Lucas Cranach: A szerelmes agg nő, 1520–22, Budapest, Szépművészeti Múzeum, ltsz.: 137. Élet-
művében Jáel, Judit, Delila, Lót lányai is megjelennek, s ebbe a körbe kívánkoznak.  
61 Lucius Annaues SENECA, Őrjöngő Herkules (részlet), 465–467. sor, EILER Tamás fordítása: Kalligram 
15. (2006.) 1–2., 70–104.  
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ra nyírják.” Érdekes, hogy ezek a külső jellegzetességek kapcsolódnak a csempék 
témái által sejtetett toposzhoz. 

A női szerepek, a szentek esetében is, megváltoztak a késő középkorra. Ekkor-
ra válik általánossá a kilenc hősnő és a szerelem bolondjainak is ábrázolása. 
A misztifikált nőalakok mintegy hozadéka az egyfajta görbe tükörben létrejövő, 
a feje tetejére állított világ asszonyainak, csábító nőinek megszületése és elterjedé-
se. A kályhacsempéken megjelenő toposzok alapján az egyik legközelebbi írásos 
párhuzam Temesvári Pelbárt írása a farsangi mulatságokról, melyben hasonló mo-
tívumokat ír le, mint amikkel a feje tetejére állított világ esetén is találkozunk. Meg-
említi a bujálkodást, mértéktelenséget, illetlenséget, szemérmetlenséget, és 
az érzékiség bűnét.  

„Ma ugyanis vigasságnak ideje, húshagyó napja van… Ó jaj, ezekben a napokban 
hány keresztény ember fordul a kegyelem világosságából a sötétség cselekedeteihez, 

vagyis a torkossághoz, az iszákossághoz, a bujálkodáshoz. Az efféle emberek 
a farsangban istenüknek választják az ördögöt, akit álarcos mulatsággal és fajtalan 

énekekkel dicsőítenek megvetvén Krisztust… (…) az emberek eszem-iszommal, tánccal 
s fajtalansággal töltik idejüket. (…) gondoljuk csak meg, hogy valaki álarcot ölt és 

idegen külsőt vesz fel, például férfi női ruhát, vagy asszony férfi ruhát, azért, hogy faj-
talankodjék; (…) vagy táncol és illegeti magát, szemérmetlenül énekel és beszél, hogy 

ezzel az érzékiséget felkeltse…”62 

Maga az ünnep német eredetű és a középkor során jelent meg nálunk. Beszter-
cebánya polgársága esetén is a németség közvetítő szerepével számolhatunk.63 
A farsangot a katolikus papok és protestáns prédikátorok is az ördög ünnepeként 
ítélték meg. A farsangi ünnepkörben helyet kapott a színjátszás, a népi humor, 
a féktelen emberi indulatokkal megtöltött táncos, (világi) énekes mulatságok. 
A torkosság, iszákosság, bujálkodás, paráznaság, mértéktelenség jellemzi, az embe-
rek táncolnak és illegetik magukat, szemérmetlenül énekelnek és beszélnek, az ér-

                                                        
62 Temesvári Pelbárt prédikációiból (1502.), közreadja DÖMÖTÖR Tekla, Naptári ünnepek – népi színját-
szás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979, 80–82 (a továbbiakban 
: DÖMÖTÖR, 1979.), Szkhárosi Horvát András (XVI. századi református prédikátor és költő) szatirikus 
versét is érdemes felidézni: „Csak a csúf innepről, a farsangról szólok,/Mennyi sok bolondság ott vagyon, 
tudjátok,/Minden gonoszságra vagyon szabadságtok./Senki ne féljen akkor részegségtül,/Gonosz 
gyilkosságtul, fertelmes élettül,/Csak böjtben, megszűnjék az gonosz étkektül,/Túrótul, tikmonytul, és 
az húsételtül.” közreadja TÁNCZOS Vilmos, Szimbolikus formák a folklórban, Kairosz Kiadó, Budapest, 
2007, 126. (A továbbiakban: TÁNCZOS, 2007.) A mi szempontunkból tanulságos Szerémi György (1490–
1559) ferences barát II. Lajos halála után írt krónikájában szereplő szövegrész: „Azonfelől engem bolond-
dá tettek minden évben húshagyókor, fejemre Lucifer-fejeket helyeztettek, ökörszarvakat tettek rá, lábam-
ra ökörlábakat, s orrom mindig olyan volt, mint a gólyáé, s kígyófarkam volt, ami Isten ellen volt, és 
az összes szentek ellen.” Illetve: „Gyermekkortól kezdve rosszra nevelték, minden évben húshagyókedd 
napján a gonosz szellemek fejedelmévé tették, pajzánságba húzták be őt az udvarhölgyek (...) s táncolás-
ra tanították, nem az országa védelmére.”: TÁNCZOS 2007, 118–119. 
63 DÖMÖTÖR, 1979, 80.  
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zékiségért cselekednek. A színre vitt bohózatokban a hétköznapok visszásságait 
mutatják be, a így a szereplők között megtaláljuk a felszarvazott férjet és 
a házsártos asszonyt is,64 de a bolond és az ördög is az. Vannak további kategóriái 
a népi színjátszásból ismert alakoskodásoknak, így tudunk vetélkedő játékokról, 
melyben előfordul cselekményként a veszekedés, ami a részeges férj és feleségének 
párbeszédre korlátozott párbaja.65 A karnevál mint intézményesített zűrzavar 
nemcsak a farsang során, de a bolond-, és szamárünnepek alkalmával is megterem-
tődik.66  

A karnevál jellegzetessége, hogy a világ a feje tetejére áll – a halak az égen úsznak 
–, s felfüggesztik a társadalmi életet szabályozó törvényeket. Ezek az ünnepek 
orgiasztikus jellegűek, helyt kapnak az obszcén, kétértelmű, buja énekek.67 A mér-
téktelenség jellemzi az evés és ivászatot is, és János pap országa, mint a folyamatos 
eszem-iszom mesevilága volt ennek modellje (bár a rejtélyes alak másutt jámbor és 
gazdag ország vezetőjeként jelenik meg, és az erények kerülnek hangsúlyozásra).68 

A farsang olyan színjáték, ahol nincs határ színész és néző között, mivel ezt meg-
élik, nem pedig nézik: ez nem egy kívülről szemlélhető esemény, mivel ez egy álla-
pot.69 A farsang során a férfi női ruhát, vagy a nő férfiruhát vesz fel. Ez a motívum 
a szerepek megcserélésének formulája, mely a nadrágért folyó harc toposzának is 
eleme, sőt az említett Herkules-történetnek is fontos momentuma. Temesvárinál 
a „ruhacsere” motívuma egy történetben is megjelenik. Az álarcos játék során több 
asszony férfiruhába bújt, majd a csoport vezetője a táncos mulatságból eltűnt, s 
a közeli mocsárból hallották jajgatását, mivel démonok ragadták el őt, majd szörnyű 
kínok közt elpusztult.70 

A farsangi mulatságok és a korábban tárgyalt képi toposzok gyakori szereplői 
a bolondok.71 Ezen a ponton pedig meg kell említenünk, hogy a részegséggel, mér-

                                                        
64 DÖMÖTÖR Tekla, A népszokások költészete, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974, 204. Uo., 209.: 
a farsangi szokáskörbe tartoznak a pornográf jellegű halottas játékok is, melyek kísérői a phallikus dalok. 
65 Uo., 206. 
66 TÁNCZOS, 2007, 118. Ilyen ünnepnappá válhatott Szent Iván ünnepe (június 24.), Spanyolországban 
Szent Ágota ünnepén (február 5.) a nők parancsoltak, uo., 127–128. 
67 TÁNCZOS, 2007, 118–121.  
68 W. SALGÓ Ágnes, János pap országa. Barangolás könyvek között egy legenda nyomában, Országos 
Széchényi Könyvtár Évkönyve 1991–1993, 365–393. „Én, János pap, a királyok királya, az ég alatt min-
den gazdagságban és erőben és hatalomban fölötte állok a földkerekség minden királyának. (...)Isten egész 
évben hetente két alkalommal mannaesőt áraszt nagy bőségben, s ezt az ottani nép összegyűjti és azon él, 
és nem is fogyasztanak rajta kívül más ételt. Nem szántanak, nem vetnek, nem aratnak, és semminemű más 
módon nem bolygatják meg a földet, hogy ennél gazdagabb termést adjon nekik. (...) Mindezek az emberek, 
akik csakis mennyei étellel táplálkoznak, ötszáz évig élnek. Száz éves korukban pedig megfiatalodnak és 
visszaszerzik erejüket. (...) Közöttünk senki sem hazudik. (...) Senki sem követ el közöttünk házasságtörést. 
Semmilyen bűnnek nincs hatalma mirajtunk.” ford. SAJÓ Tamás: ECO, Umberto, A rútság története, Euró-
pa Könyvkiadó, Budapest, 2007, 117. (A továbbiakban: ECO, 2007.) 
69 BAHTYIN, Mihail, Franҫois Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája, Euró-
pa Könyvkiadó, Budapest, 1982, 12.  
70 DÖMÖTÖR, 1979, 82–83. közli HAHN István fordításában.  
71„Holdkóros bolondok, esztelen bolondok, bölcs bolondok; városi bolondok, várak és falu bolondjai; elbutult 
bolondok, együgyű bolondok, eszes bolondok; szerelmes bolondok, magányos bolondok, elvadult bolondok; 
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téktelenséggel, a flegmatikus temperamentummal, balgasággal, a szellemi sötétség-
gel és a bűnökkel is kapcsolatba szokták hozni a bagoly megjelenítését, így Lucas 
von Leyden72 kolduscsaládot ábrázoló képén a kisfiú vállán jelenik meg, a bolond-
ságra utaló értelemben.73 A bagoly a csempén a címer kíséretében van ábrázol-
va a nemes ifjú mellett, ami elemeiben a Narrenschiff egy szakaszában is megjele-
nik:  

„Némelyik vitézséggel kérked: 
Ezt lelőtte, mást karddal kerget, 

Pedig tőlük oly messze volt, 
Addig puskájuk sem hatolt. 
Nemes címer soknak öröm, 

Van rajt’ sok oroszlán-köröm, 
Arany mezőn korona, tessék: 
Ime, a bennfeldi nemesség.”74 

Bár nem valószínű, hogy erről lenne szó, a párosítás kedvéért ne feledkezzünk 
meg a címeres bolond kifejezésről. Hiszen bolond az, aki érzékeinek rabja, aki 
a pillanatnyi élvezeteknek él, ami a csempe további szereplőire igaz is. Ezáltal 
az ismeretlen ifjú, negatív tulajdonságokkal felruházott típusfigurává válik, aki meg-
egyezik – ezt öltözete jelzi – a csempéken megjelenő többi ifjúval. Így a bagoly és 
címer ábrázolása a további témák kontextusában egy új jelentést nyer. 
A motívumnak, ha nincs is ilyen jelentősége, megjegyzendő, hogy a fiatal férfi moso-
lyához is tartozhatnak hasonló értelmezések.75  

Azonban ezek az alakok nem visszataszítóan ábrázolják a ösztöneit megélő em-
bert. Egyedül a kopaszalak és a parasztfigura negatív alak, az ő csúnyaságuk, fogya-

                                                                                                                                          
régi, új és minden korú bolondok; barbár bolondok, külföldi bolondok, nemes bolondok; értelmes bolondok, 
gonosz bolondok, kapzsi bolondok […], asszony bolondok és hajadon bolondok; vén bolondok és ifjú bolon-
dok; mindenfajta férfit szerető bolondok; merész, gyáva, rút és szép bolondok; durcás, édes és lázadó bolon-
dok; örökségükre váró bolondok; az utcákon strázsáló bolondok; vörös, sovány, sápadt és kövér bolondok; 
Húshagyókedd Herceg fogad benneteket Halles-ben.” Gringore: A bolondok hercege (XV–XVI. század), 
SAJÓ Tamás fordítása: ECO 2007, 140. 
72 A veszedelmes nők témáját gyakran megörökítette. 
73 NÉMETH, 2008, 57–58. 
74 BRANT, Sebastian (1457–1521), Narrenschiff (részlet a Goromba bolondokról című részből), Márton 
László fordítása, BRANT, Sebastian, A bolondok hajója, 2000 – Irodalmi és társadalmi havi lap, 2002. 
június: http://www.ketezer.hu 
75 „Ne mondj hiábavaló vagy nevetésre ingerlő szavakat./A sok vagy túlzó nevetést ne kedveld.” (Szent 
Benedek Regulája, 4. fejezet: Melyek a jó cselekedetek eszközei, V–VI. század, DR. SÖVEGES Dávid OSB 
fordítása); „Az Úr minden, az emberi természettől elválaszthatatlan szenvedély terhét magára vette. (...) 
Mindazonáltal, ahogy az evangéliumi elbeszélésben olvassuk ("Jaj nektek, akik most nevettek, mert majd 
gyászoltok és sírtok!"Lk 6,25), soha nem fakadt nevetésre. Épp ellenkezőleg, boldogtalannak mond-
ta mindazokat, akik engedik, hogy a nevetés eluralkodjon rajtuk. (...)” (Nagy Szent Vazul Kisebb regulája, 
IV. század, SAJÓ Tamás fordítása); „Ha valaki hahotázna, vagy tréfálkozna, (...) az ilyet arra ítéljük, hogy 
az Úr nevében két héten át az alázat minden vezeklésével sújtja magát.”(A négy atya regulája, V. század, 
SAJÓ Tamás fordítása): ECO, 2007, 134.  
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tékosságuk a bűnösség kifejezője. Ahogy a farsang az uralkodó morál ellentéte, úgy 
az elfogadott szerelem-felfogás ellentéte a csempék által megidézett világ. Mivel 
nemcsak a paraszti világba kapcsolódnak a jelenetek szereplői, hanem a nemesi 
rétegbe tartozó alakok is megjelennek, így nem moralizáló, vagy a helyesnek vélt 
életforma ellenpólusaként meghatározható képekről van szó. A komikus jelenetek-
ből nem vonható le pozitív tanulság. Nem moralizáló-didaktikus funkciót töltenek 
be a csempék, már csak műfajuknál fogva sem. A kályha a hétköznapok tárgya, nem 
arról szól, hogy az érzéki örömök kerülendőek lennének. 

A kályhacsempéken nem könnyed erotikát akartak megjeleníteni, még csak nem 
is morális tartalmakkal bíró alkotások ezek, hanem mindezt átfordít-
va a nevetségesbe, kimondottan a mulattatás eszközeként használták ezt a felületet. 
A magasztosság teljes mértékben hiányzik (a férjét nem egy Phyllis üti 
a kályhacsempén, hanem egy parasztasszony), itt ezek a témák azért vannak ábrá-
zolva, hogy nézői nevessenek, vigadjanak, mulassanak. Az obszcén ábrázolások 
az utókor számára szinte érthetetlenné válnak, hiszen mindez szakrális témákkal 
jelenik meg. Egyszerre van jelen az átszellemült és az alpári, a szent és a profán 
együtt jár. 

Kedveltek voltak a világi, mulattató jelenetek az élet minden területén, elég 
a besztercebányai Thurzó-ház Medvetáncoltató freskójára gondolnunk.76 
A korabeli városi polgárság szabadidejéről is tudunk: „A besztercebányai férfiak 
legkedveltebb időtöltésének azonban a kocsmába és csapszékekben való üldögélés és 
az ezzel együtt járó alkoholfogyasztás számított.”77 

Érdekes kérdés, hogy Szent Péter, Illés próféta, a másik nem attribuált prófé-
ta alakja hogyan kerül a világi jelenetek mellé. Talán a kétféle jellegű jelenetek 
a kályhatesten belül is el voltak választva, így az alsó rész a földi világot és annak 
hívságait, míg a felső rész a szakrális világot idézte meg, annak figyelmeztetéseivel. 
Illés szavait felidézve – „Ne szeressétek a világot és a dolgokat, amelyek a világban 
vannak, mert a világ kérkedése és pusztulása az ördögtől van.”(1Jn 2,15) – mégis 
morális tartalommal töltődnének meg a világi jelenetek is. A kályha ikonográfiai 
kontextusa bár értelmezhető intellektuális módon, a polgári közeg, a XV. század 
végi hétköznapi élet az érzéki-érzelmi jellegű olvasatot erősíti: sokszor 
a közösségen múlik, hogy mi obszcén. 

                                                        
76 A témát tovább árnyalhatja a Táncsics Mihály utca 24. számú ház emeletén feltárt táncoló párt mutató 
freskótöredék, amelyen az ifjú pár mellett egy bolond alakja is kivehető (a töredéket a Budapesti Törté-
neti Múzeum őrzi), s a csempékkel egyező hagyományból meríthet. A Sala Di Sant’Alberto-ban (Colle di 
Val d’Elsa, Palazzo Vescovile) lévő freskóciklus ugyancsak érdekes lehet számunkra, hiszen az Arisztote-
lész és Phyllis téma mellett nemcsak profán, de bibliai alakok is megjelennek. 
77 GRAUS, Igor, A polgár szabadideje. Hogyan töltötték szabad idejüket Besztercebánya polgárai a 16. 
században? = Bártfától Pozsonyig: Városok a 13–17. században. (Társadalom- és művelődéstörténeti 
tanulmányok 35.), szerk. CSUKOVITS Enikő – LENGYEL Tünde, MTA Történettudományi Intézet, Buda-
pest, 2005, 345.  
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„Minden emberben elrejtőzve él második természete, a bolond. Kell, hogy legalább 
évenkint egyszer kitombolja magát. A boroshordó szétdurran, ha nem hagyják 

koronkint levegőzni. Az ember is ilyen hordóhoz hasonlít: színültig van az ájtatosság 
borával s ha ez erjedni kezd, bizonnyal szét fog pukkanni. Mi néhány napig bohócko-

dunk, de csak azért, hogy utána annál buzgóbban térjünk visz-
sza az ájtatoskodáshoz.”78 

A kályhák rekonstrukciójánál problémát jelent az előkerült csempék mennyisé-
gének viszonya a valaha volt kályhához képest, melyet bizonyosan ez esetben sem 
ismerünk. A rajzban is bemutatott hipotézis, mindössze a rekonstrukciós kísérlet 
első lépését jelenti. 

A középkorból kevés kályha maradt ránk sértetlenül, ép állapotában. Ilyen 
a Hans Valkaneuer nevéhez kötődő, a salzburgi Aranyszobába készült oroszlánlá-
bakon álló, császári közegben működött mázas cserépkályha.79 Tömege, felépítése 
számunkra is tanulságos, de az Ebner-kályha polgári közegben funkcionált. Metsze-
teken találkozunk kályhákkal, melyek tömege, aránya, felépítése segíthet 
a rekonstrukció esetén, azonban az ikonográfiai program szempontjából nem. 

A mi esettünkben a kályhafiókok egyenes oldalukkal támaszkodhattak egymás-
hoz, így alkotva meg a fűtőberendezés falát. A csempék közt nincs félméretű, tehát 
nem kötésbe rakták a kályhafalba a fiókokat, hanem hálóba. Az anyagban előfordul 
olyan fiók, amelynek az egyik oldalának profilozása eltérő az eddig látottaktól, ez 
minden esetben a baloldalon került kialakításra. A kereten kívül, a csempe legszélén 
rovátkolt sordísszel kiképzett sávval van megtoldva a csempelap, ugyanezen 
a részen a hátoldal mázas (11. kép). A csempék mennyiségét figyelembe véve és 
mivel minden ilyen csempén ugyanazon az oldalon van a saroknak megfelelő rész 
kialakítva, feltételezhető, hogy egy tömegében egyszerűbb, csupán két oldalával 
szabadon álló kályháról van szó,80 melynek azonban sem lábai, sem lezárása nem 
ismert. 

                                                        
78 Egy középkori francia vitairat, mely a bolondünnepek betiltása ellen íródott: RÁTH-VÉGH István, 
Bolondünnep, Fővárosi Könyvkiadó Kft., Budapest, 1950, 7.  
79 S. CSEREY, 1983,75–94., 83. 
80 Ez a csempe kialakítás persze nem zárja ki, hogy több oldalával állt szabadon a kályha, de 
a sarokba állított kályha nem egyedülálló, sőt tipikusnak mondható. in: SABJÁN Tibor, Tüzelőberendezé-
sek a történeti forrásokban, Ethnographia 109. (1998.) 1. sz. 7–46.  
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A legáltalánosabb a két részből álló kályha. Esetünkben is egy ilyen kályháról le-
het szó, mivel a sarokcsempéken kívül, melyeknek valószínűsíthető a helye 
a kályhatesten belül, egyedül az akantuszleveles csempe helye értelmezhető egyér-
telműen, hiszen összetett kialakításából következik, hogy összekötő szerepe volt: 
a kályha alsótestének és felsőrészének találkozásánál kellett lennie. Ezt az elválasz-
tást erősíti az ikonográfiai kettősség is és fordítva.  

A csempék közt bár nincs párkány, mely alapján a kályha felsőrészének metsze-
tét meghatározhatnánk, mivel egyféle sarokcsempe ismert, és az akantuszleveles 
csempe is ezt erősíti, a kályhatest mindkét része négyzetes metszetűnek rekonstru-
álható. Az angyalos darab, mely igen kormos, bizonyos, hogy még a tűztérrel érint-
kezett, ez lehetett az oromdísz (az angyal arca csak ilyen elhelyezésből válik 
láthatóvá), s bár nem ismert, ezt koronázhatta egy párkánysor. Mivel nem ismert 
a tetőrész kialakítása sem, csupán feltételezem, hogy egy egyszerű, laposabb ívű 
kupolája lehetett, ez – lévén polgári házba készült a kályha – elfogadhatónak tűnik. 

A valaha volt zöldmázas kályhából mára 28 darab csempét ismerünk (12. kép). 
Ez a rekonstrukció szerint a teljes anyag 45%-át jelenti. Az ikonográfiai program 
alapján létrehozott rekonstrukció során a formai megoldásokat is figyelembe véve 
a csempéket egy hierarchikus rendben helyezhetjük el. A felsősorba az angyalt áb-
rázoló csempe került, az ez alatt következő sorba a próféták kerültek. Ezt követi 
a szenteket felsorakoztató rész, így itt kapott helyet a Szent Pétert ábrázoló darab, 
mivel azonban más szent nem ismert ebből az anyagból, a Bothár-leletből került 
még a rekonstrukcióba a Szent Pált ábrázoló fiók, illetve a Szent János modell alap-
ján rajzban elkészült csempe. A legalsó sorba kerültek a nem jeleneteket ábrázoló, 
de világi tematikát mutató fiókok, így a lovas, az ismeretlen ifjút mutató és a Júdást 
(?) ábrázoló kályhacsempék. A három képet összeköti az is, hogy mindhárom alak 
üdvözletre emeli kezét. A következő csempesor értelemszerűen az akantuszleveles 
párkány, mely alatt a zsánerjelenetek kaptak helyet, melyek a sarokcsempe kikép-
zést figyelembe véve lettek variálva a kályhatesten belül. Az első sorban 
a történetiségnek megfelelően Ádám és Éva nyitja a sort, majd a kacérkodó, 
az enyelgő, végül a verekedő párt láthatjuk. A kívülfűtős cserépkályha eszerint re-
konstruált magassága (kiegészítve egy alapozással) 240 cm, szélessége pedig alul 
92 cm, felül 87 cm. 

A rekonstrukció természetesen sem a kutatás, sem az ikonográfiai koncepció 
kérdését nem zárja le, csupán egy válasz lehetőséget kínál.  

A kályhacsempéken is megjelenített témák tanúskodnak a késő középkori pol-
gár műveltségéről, s láthattuk, hogy a szent és a profán nem válik el egymástól. 
A kályha ikonográfiai kontextusa bár értelmezhető intellektuális módon, a polgári 
közeg, s a XV. század végi, XVI. század eleji polgári élet az érzéki-értelmi jellegű olva-
satot erősíti. 

A késő középkori világ egy olyan látványos produktumát láthattuk, mely tárgy 
szoros kapcsolatban áll a magas művészetek kategóriájába tartozó alkotásokkal. 
A kályhacsempék a kevésbé ismert világi közegben létezett alkotások közül mint 
fennmaradók adnak hírt a nem szakrális környezetben érvényesülő ikonográfiai 
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tendenciákról, ami által megismerhetjük a korszak hétköznapjainak kultúráját, hi-
szen a reprezentativitás mellett evokatív funkció is kapcsolódik ezekhez a tárgyak-
hoz. 

A XV. század fordulójának idejére jöhetett el, hogy Besztercebányán is az ilyen 
vidám, sokszor pajzán, népies témák – legalábbis számunkra az irodalmi alkotások 
itt őrizték meg ennek lenyomatát, és itt élt tovább is – a polgári ház díszei lehesse-
nek. A kályha összefüggéseiben nem elvont tartalmak kifejezésének eszköze, való-
színűleg olyan hagyomány képi megjelenéséről van szó, mely nemcsak helyi, de 
a térségre is jellemző, elterjedt, melyre nemcsak a kályhacsempék körében van rá 
példa. A kályhacsempe nem magyarázható kályhacsempékkel, vagy a kályhacsem-
péken belül, ki kell tekintenünk más műfajok alkotásaira is. Esetünkben a tárgyat 
a kvalitásos megfogalmazása emelte ki, aminek köszönhetően összetett képi rend-
szere is a művészettörténeti kutatás részévé válhatott. 
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