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Beke Ottó

Dé(né) és a képpontok
avagy novella 20 ezer karakterben

0

A WC lefolyócsövében egykedvűen, szörcsögő hangot hallatva keringett a kékesre színeződött 
öblítőfolyadék. D.-t meglepő nyugalommal töltötte el a látvány. Olyan érzése támadt, mintha 
életében először nézné végig, miként hígítja föl és tünteti el vizeletét ez a korszerű kerámiake-
hely, amelynek láthatatlan torkolatai ormótlan mélységekbe vesznek.
A kicsinyke örvénylés csak nem akart alábbhagyni, elnémulni. Utánpótlásáról működésbe ho-
zott szerkezet gondoskodott. A gombot megnyomták, a dolgot a továbbiakban már mechanikus 
berendezés intézte – el.
A folyó ügyek csempék határolta képe mindennapinak, megszokottnak tűnt. Figyelmet sem ér-
demlőnek, sőt, alpárinak és otrombának; sárgán sértőnek, csöppekben és elmosódó foltokban 
nyomokat hagyónak. D. viszont úgy érezte, a formatervezett liliomvirág nem csupán kiválasz-
tott salakanyagait, hanem rejtélyes módon életét, életerejét, vágyainak kézzelfoghatóságát és 
tényleges irányát is elnyeli. Őt magát választja ki a világból, és tünteti el a lefolyóban. Meg-
fosztja mindattól, ami féltve őrzött titkainak testet és felismerhető, azonosítható arcot, szerves 
melegséget kölcsönzött.
Megfogyatkoztak a mellékhelyiségben a műgonddal egymáshoz társított illatminták, elnémult 
az üvegcsékbe zárt erdősusogás. De nem csönd következett. Szertefoszlott a természet labora-
tóriumokban előállított, ipari méreteket öltő illúziója, annak látszata, hogy az illemhely csupa 
szépség és kellem, virágoskert. A víz, a kékesre színeződött öblítőfolyadék azonban változatlan 
módon és hangerővel csobogott tovább. Végül az is abbamaradt. Megtette a maga dolgát. Elvé-
gezte. Amit kellett.
A szomszédos szobából billentyűk műanyag pattogása, megszakítatlan, megszakíthatatlan csör-
téje hallatszott. Ez a visszafogott dobolás, folyamatos, tompa dobogás az előtérbe tolakodott. 
Nem volt tekintettel bensőségességre, privát térre, elvárható és elvárt nyugalomra, csöndre, 
sziesztára. Fittyet hányt a falakra, kérlelhetetlenül átlépte a határokat. Hivalkodó volt, mind-
untalan felhívta magára a figyelmet. Immár nem simult bele háttérzajként a lakás magányosan 
percegő ritmusába, a hangjelzésekkel karöltve rendíthetetlen főszereplővé lépett elő. Elpusztít-
hatatlan hőssé vált. A gépek nyelvén beszélt.

1

A bitek hordozta adatok testetlen világában nem jutott hely szennynek, szennyeződésnek. Pa-
tyolattiszta digitális leplek borultak a lakásra. Hangfelhők lebegtek könnyedén a mennyezet 
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magasában, árnyjátékuk minden szegletbe eljutott; kipárnázták a sarkokat, illesztékeket. Min-
den nyílásba eljutottak, és mindenhonnan látni és hallani engedték magukat. Feltárulkoztak és 
egyre több és több lett belőlük. Sokasodtak.
A mellékhelyiség csempéi belevesztek önmaguk ragyogásába. Felolvadtak a látszólagos forró-
ságban, feladták mértani vonalakat másoló és a látás támasztékául szolgáló határaikat, s egyet-
len tagolatlan, önmagát visszatükröző felületet alkottak. A szobák hasonlóképpen széttárták 
szárnyaikat. A közvetített képek színtelen hártyák módjára vonták be a falakat, majd észrevétle-
nül terebélyesedni kezdtek, s megőrizve áttetszőségüket, kibélelték és magukévá tették a szoba-
belsőket. Következmények nélküli puha álmodozással töltötték azokat fel, melegded formákba 
rendeződtek.
Az ébenfekete billentyűket a kijelzők mesterséges fénye világította meg. A betűk néhol megcsil-
lantak – a tasztatúrán és a monitoron is. Egymást tükrözték, másolták a felületek. A billentyűk 
ujjbegycsalogató, -izgató mezői áttekinthetetlenül csillogó pixelrengeteggé alakultak át.
A lélegzetvételek szabályos időközönként emelkedő-ereszkedő mellkashullámai, -rezdülései, a 
szívdobogások váratlan kihagyásai és izgatott szaporasága, meglódulásai alkalmanként közöl-
hető, ám a külvilágtól óhatatlanul elválasztott magánüggyé váltak. A szobák személyes terébe 
húzódtak vissza, s a falak kérlelhetetlenül elzárták azokat a fürkész tekintetek elől. A webkame-
rák csak néha tárták fel féltve őrzött titkaikat.
Az egyszemélyes, magányos terekbe többé nem léptek be vendégek.
D. gyakorta szerette volna, hogy figyelő tekintete kamera formáját öltse, függetlenedjen testé-
től, tőle magától, és szabadon mozogjon, írjon le köröket távoli szobákban. Arra vágyott, hogy 
kameralencséi előtt feltáruljon az ismeretlen világ, hogy ráközelítsen tárgyakra, testrészekre, 
rejtett porcikákra, nyílásokra, szegletekre, és továbbítsa neki, képernyőjére a látnivalókat. Ön-
maga akart távolba látó géppé válni. Varázslattá.

*

D.-t nem érdekelte a szex; a test érinthetősége, a simogatóan lágy keblek, a megkeményedő 
bimbók peckesen rózsaszín csókjai és főleg a behatolás állatiassága hidegen hagyták. Mindez 
már régóta nem izgatta. Fel. Alkalmanként közönyösen és értetlenül nézte a szétnyíló combok 
hívogató látképét a hitvesi ágyban; a szeméremtest búcsút intett mereven ágaskodó vágyának. 
És az nyomban tovaszállt.
D.-t nem a szex érdekelte, hanem annak, évtizedek alatt agyába égett/égetett képei. Kamaszko-
rában vette kezdetét erotikus fantáziavilágának és eleinte félénken pelyhesedő, majd pedig erő-
szakosan dühöngő férfivágyainak a képernyők pixeltartalmai általi megszállása. Ha korábban 
jött volna világra, „csupán” csillogó magazinokból kimetszett képekkel, avagy regények pajzán 
részleteivel vehette volna körbe magát, szobájának és képlékeny énjének falait meg nem történt 
események emlékeivel díszítve, hogy azokból merítve ihletet, korbácsolja fel vágyát, s újból és 
újból tüzelje fel magát. Önmagát. D.-re azonban már az éjszakai tévéműsorok permetmagányá-
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ban talált rá a kéjérzés, hogy az társául szegődjön, s majdan a chatszobák vonalrengetegében és 
a videó-megosztók végeláthatatlan kattintgatásaiban se hagyja őt magára.
D.-t nem a testi közelség boldogító egyesülésbe hajló ígérete izgatta fel, vonzotta, hanem a moz-
gásba lendülő képek, a billentyűk szemérmetlen pattogása és a csíkokba rendeződő csevegések 
a monitoron. Emiatt sem tette magáévá feleségét hetek, sőt, immár hónapok óta.
Rejtőzködő pichunterré változott. Filmfoszlányok úsztak be a hangsávok zárt magányába. 
Távolinak tűntek, és D. számára valóban, igazán érdektelenek voltak. Mellékesek. A sóhajok 
gépiesen ismétlődtek, a szavak pedig elnémultak. De hát miről is szólhatnának a felnőttfilmek 
megüresedő, a jeleneteket bevezető és összekötő párbeszédei? Figyelemre sem méltatta, majd 
pedig kiiktatta, kattintgatásai által valósággal megszüntette őket. Egy idő után megfeledkezett 
róluk, miként a képernyőkön túli világból szinte mindenről és mindenkiről. Csupán a vágyfoko-
zó mozgóképekről és az ismeretlen szobautasokkal, reményei szerint idegen nőkkel folytatott 
beszélgetésekről nem. A tőlük származó, bejövő üzenetek az érintéseket pótolták. Elhitették 
vele, velük, hogy a nyelv olyan (lehet), akárcsak a bőr, hogy a szavak az ujjakat helyettesíthetik, 
hogy érinteni, simogatni, ingerelni, kényeztetni lehet velük a másikat. Bárkit. A beszélgetőtár-
sat, aki hajlandó elfogadni és egyben viszonozni mindezt.
Chatpartnerei szinte sohasem tárták fel testüket, arcukat pedig még ritkábban – vállalták. Ha 
pedig ezt időnként mégis megtették, D. utólag azt kívánta, bárcsak ne tették volna…  
Végeláthatatlanul kattintgatott. Újabbnál újabb honlapok érzéki hullámain szörfözött, miköz-
ben csakis a fecsegő felszínre figyelt. Különösképpen nem összpontosított, nem töprengett, és 
főleg nem pihentette (meg) felhevülten vágyakozó, véreres szerveit. Kéjes tekintettel meredt a 
képernyőn feltűnő és szempillantások alatt elvonuló, helyüket újabbaknak átengedő képekre. 
Ezek a képek nemcsak önmagukban, belső tartalmukat feltárva mozogtak, alakultak, formá-
lódtak, hanem egymáshoz viszonyítva is. Folytonosan átrendeződtek. Harcot vívtak. Remegtek, 
rezegtek. Reszkettek. Egyre rövidebb ideig rajzolták ki őket a képpontok. Elvonulásuk viharos 
ideje elült, s utána csupán szédítő sebesség maradt.

„A mi időnkben, egy mitikus korban 
mindannyian kimérák vagyunk, gépek és 
élőlények megszerkesztett (…) hibridjei; 
egyszóval kiborgok.”

A szomszéd szobából változatlanul áthallatszott a billentyűk golyózáporszerű, mímelt vagina-
szárazságot idéző, fojtott csatazaja. Nyilván a hitves is „dolgozott”. D.-t immár nem zavarta. Ez. 
Sem. Megbarátkozott a gondolattal. Elfogadta. Azt. S követte a példát, amiben – megérzése és 
emlékei alapján – már régóta elöl járt. Ujjai billentyűk felett pásztáztak.
Mindkét irányból, mindkét szobából felhangzott a gépies, önmagába omló végtelen poroszká-
lás. Kettejük közül talán valóban D. hozta létre korábban képzeletbeli, digitális személyiségét, 
azt a valakit, aki mindig is lenni akart. Akivé át akart változni, egyszerre és menthetetlenül 
belefeledkezve a harcosok számítógépes klubjába. Ő tette meg az első lépést, gondolta D. egy-
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re bizonyosabban. Ő és nem más. Ő és nem a szomszéd szoba utasa, neje. Ebbéli megérzése, 
meggyőződése szilárd táptalajra lelt. A magömlések emlékképekké nemesült kéjérzetéből nyert 
továbbá erőt az apró, egymással összemérhetetlen, számtalan halált legyőző feltámadáshoz is, 
hogy az ernyedtség és az izgalom ciklikus ismétlődéseit a végtelenségig kiterjessze.

Egymástól elválasztott képernyők bűvkörében rótták hullámzó jeleiket. Mintha szellemek ár-
nyai érintenék a vízfelszínt, amely egy ideig fodrozódik, majd pedig megnyugszik, kisimul. D. 
és neje, Déné természetesen kérlelhetetlen volt és elszánt. Úgy tűnt, a pixelek színébe varrták 
mosolyukat és kimondhatatlan sóhajaikat, miegymást. Akkor is ugyanezt tették, amikor egy-
mástól távol írtak leveleket, üzengettek szobák ismeretlen utasainak. Déné nem D. sebesen 
pajzán gondolataihoz, kézjátékához és egyenes testtartásához igazította sajátját, miként D. sem 
másolta -né fürkész tekintetét, ujjainak csiklóingerlő, -dörzsölő, követhetetlen árnyfonalait. 
Csupán tették a dolgukat, ki-ki a sajátját, magáét. Egyedül. Külön-külön – szobában.
D. számára neje már évekkel korábban, lényegében jóval házasságkötésük előtt megszűnt lé-
tezni. Nem keblének kislányos fejletlensége vagy lépteinek férfias határozottsága zavarta. Ki-
dolgozott lábizmainak ornamentikája pedig éppenséggel tetszetős hatást keltett. Hűségesküjük 
valódi énjükre, testükre és lelkükre vonatkozott, viszont nem ölelte fel az avatarok képlékeny 
birodalmát. Az árnyképek pedig, miután felbukkantak D. életében, idővel egyre csak sokasod-
tak, igényeinek megfelelően formálódtak, alakultak át, és felülmúlhatatlan, remegő izgalommal 
ajándékozták meg. Képzeletét. Elhatalmasodtak vágyai felett, és végül azok egyedüli tárgyaivá 
váltak. Helyettesítették a valódiakat. Nyilván ugyanez történt Dénével is, erről azonban nem 
beszéltek. Soha. Az említés szintjén sem.
D. lemondott neje testéről és egyúttal másokéról, sőt, a sajátjáról is. Azok a női testek ugyan-
is, amelyek képzeletének forró tereit belakták, és amelyeket erre szakosodott honlapok tettek 
számára bármikor és ezáltal mindig láthatóvá, híján voltak a szerethető és megbocsátható töké-
letlenségnek. A szeplőknek. Az apró bőrhibáknak. A végletes kisajátíthatóságnak. Ezek a testek 
a Photoshop univerzumában születtek meg, és onnan látogattak el a szobautasok képernyőire, 
többek között D.-jére. Ő úgy vélte, valami hasonló történhetett nejével is, mint vele. Biztosat 
azonban nem tudott. Nem tudhatott.

*

D. nem látta beszélgetőtársait, beszélgetőtársnőit. Azokat a szobautasokat, akik azt állították 
magukról, nők, hogy két X kromoszómával büszkélkedhetnek. S lehetőség szerint: vonzóak, 
érzékiek. Vonzó, érzéki és általában érett nők. D. nem látta s nem érintette, simogatta, kényez-
tette, tette magáévá a valóságban őket. Erőszakosan, brutálisan, állatiasan, néhol pedig gyön-
géden, játékosan, kamaszos-szemérmes visszafogottsággal, pedig minduntalan erre vágyott. 
Erre vágytak. Erről álmodoztak, erről beszéltek, illetve írtak. Írva, írásban – beszélgettek. Róla. 
Erről. Üzeneteik elképzelt testhelyzeteket és ezáltal részben átélt kéjeket fogalmaztak meg. Ez 
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az érzéki, felhevült játszadozás könnyednek és felelősség, továbbá következmények nélkülinek 
bizonyult. Ez volt a valódi biztonságos szex.
D. nem látta beszélgetőtársnői arcát, táguló szembogarait, ujjaik játékát csiklótájékon, a bim-
bók peckesen rózsaszín vágyakozását, a combbelsők nőiességet mímelő, virágszerű nyiladozá-
sát, s mindazt, amit érdemes fölvenni. Amit esetleg érdemes lenne megörökíteni. A monitoron. 
Vagy csak mikrofonnal. A webkamerák azonban minden alkalommal szemérmesen lehunyták 
szemüket, a mikrofonok pedig szintén aludni tértek. A képzelet az izgalom őrévé vált.
A láthatatlanság titokzatosságot szült, és lehetővé tette, hogy párban vagy hármasával, sőt, né-
gyesével vonagló testek képei ússzanak be a képernyő felszínére. De csak addig, hogy el ne 
takarják a párbeszédpanelek felületét, ahol újabbnál újabb, valós idejű üzenetek rendeződtek 
szabályos, egymással incselkedő sorokba.

*

A képek az üzenetek pótlékául szolgáltak, ez utóbbiak ugyanis nem bizonyultak elégnek, elég-
ségesnek, kielégítőnek. Szinte soha. Miként a videók sem. A képernyőn feltáruló, megtapasz-
talható mindkét közeget saját lehetőségei teremtették meg és egyben határolták be. Végtelen 
szigorúsággal. Ez útját állta önálló megdicsőülésüknek. Így az instant üzenetváltások a filmek 
hitelt érdemlő keretét, valóságszerűségét biztosították. A filmek pedig elmélyítették a beszélge-
tések élményvilágát; hihetővé, elképzelhetővé tették a szavakat, a leírt helyzeteket. Az üzenetek 
karcsú szikársága kies közegbe illeszkedett, s dús idomaival vonzotta a tekintetet. Ettől vált 
egetrengetővé az ejakuláció. Valódi kis halállá, ami után már semmi sem marad a régi. And 
nothing has changed, Everything has changed.

*

D. számára Déné már hónapokkal ezelőtt megszűnt létezni. Szemében a nő körvonalai elbi-
zonytalanodtak, veszítettek szigorú feszességükből, és végül szertefoszlottak. Úgy tűnt, mintha 
zavar keletkezett volna a testek közötti szélsebes adatátvitelben, és ez sajnálatos módon elle-
hetetlenítette a látást, az érintést és magát az ottlét, az együttlét örömteliségét, s még azt is, 
hogy egymás társaságában, ráérős nyugalommal költsék el bőséges estebédjüket. Immár nem 
pattantak vágyfokozó szikrák bőrükből, kopulációra sem került sor.
Meglehet az is, hogy nem kettejük között következett be változás, kellemetlenségeket oko-
zó üzemzavar, hanem pőre testiségükre telepedett rá észrevétlenül az adatok forgatagszerű, 
roppant birodalma. Ez természetesen csupán fokozatosan és beleegyezésük nélkül, azonban 
rendszeres, tevőleges hozzájárulásukkal történhetett. Úgy, hogy minden reggel fellapozták az 
Arcok Könyvét, rácsatlakoztak a különböző hálózatokra, és beléptek mindazokba a szobákba, 
amelyeknek utasai magányos reménytelenségben várták a megváltást. Akárcsak ők. D. és Déné.
Akárhogy is történt, immár nem léteztek egymás számára. A lélegzetvételek elhalkultak. Déné 
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oly módon költözött el közös hajlékukból, hogy nem változtatott helyet, „csupán” belevetette 
magát a kapcsolatok végtelen óceánjába, ahol izgalmát – az arctalan beszélgetések könnyed 
pajzánságán túl – fény- és hanghatások fokozták. Tették teljessé.

*

Amennyiben kilépve a képzelet világából, tapintható, érezhető valósággá vált volna mindaz a 
pajzán arcátlanság, kéjes érintésekbe torkolló szemérmetlenség, amit D. és neje egymástól füg-
getlenül éltek át, nyilván elpirulnak. Nemtől függetlenül. Mindketten. Ez azonban nem történt, 
nem történhetett meg. A bitek világa falak határolta szobáik fölött magasodott, s azt nem ter-
helte és nem is fogta össze szilárd váz. Ez a könnyed világ következetesen távol tartva magától 
a veszélyeket, megőrizte játékosságát. Egy olyan, felnőttek számára fenntartott virtuális grund 
ígéretét hordozta, amelyben a digitális érintések, a szinte végtelenbe nyúló, önmagukat gyakran 
kényszeresen ismétlő buja kényeztetések és végül a beteljesülést jelentő egyesülések árnyai a 
képzelet számítógépes világában is kialakíthatják a kéj ormait.

*

A chatszobák arctalansága láthatatlanná, ám valójában feleslegessé és egyben nélkülözhetővé is 
tette az arcok szemérmes pírját. Az örömteli játszadozások alapjául szolgáló vérbőség csupán az 
egymástól elválasztott szervekre tartozott. A chatszobák vaksága mint felesleget felszámolta és 
megszüntette a látvány valódiságát. A szervesség önkörébe záruló maradéka, az orgazmus ön-
kéntelen testrándulásai, kéjes -vonaglásai nem költözhettek át a vonalszobák testetlen világába. 
Az éteri és szeplőtelen maradt. Olybá tűnt, mint a photoshoppolt képek szervetlen tökéletessége.

*

Egy idő után D.-nek és -nének egyaránt úgy tűnt, meghasonlottak, csak önmagukkal beszélget-
nek, és senki sincs a képernyők túloldalán; nem létezik az a személy, aki üzeneteiket olvassa, és 
írásban rendszeresen válaszol rájuk. Az az érzésük támadt, mintha csupán ők maguk küldené-
nek és fogadnának üzeneteket, ám még véletlenül sem egymásnak, hanem kizárólag saját ma-
guknak. Mintha ki-ki maga lenne saját sorainak megalkotója és kizárólagos, egyedüli címzettje. 
D. is és -né is.

*

A chatszobák vonalfalai szigorú határok közé vonták a csevegések könnyedségét, annak kö-
vetkezmények nélküli formátlan hömpölygését ellensúlyozva. Az adatok továbbra is roppant 
elszántsággal továbbították soraikat, tüntették fel, majd pedig mosták el a karaktereket a mo-
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solyokkal egyetemben a párbeszédpanelek egyhangú felületén. A látszólagos változatlanság 
mélyén azonban egyre csak növekedett a magány. A távoli szobautasok közötti csillogó teret 
szétszakító, megmásíthatatlan egyedüllét. Az a remegő üresség, ami az újszerűség izgalmával ke-
csegtető kapcsolatfelvételt, -teremtést minduntalan újra és újra lehetővé tette és egyben mindig 
észrevétlenül fel is függesztette. Ami kivetettségre és néma csöndre kárhoztatta a hálólakókat.
D. közönyös egyhangúsággal figyelte, miként tűnik el az adatok távolában neje, miként szaba-
dul meg kozmetikusok és speciális divatszerek ápolta és UV-sugárzástól magas faktorszámok-
kal óvott, fiatalos arcbőrétől, tónusos testétől, nőiesen határozott kontúrjaitól. Kislányosan fej-
letlen keble láthatatlanná vált. A hámszövetek végtelen illékonyságról tanúskodtak, a csontok 
és porcok nem kevésbé. Nyomtalanul eltűntek. Magába szippantotta őket a bitek szervetlen 
fortyogása.
Déné hitetlenséggel vegyes érdeklődéssel, ráérősen el-elmélázva nézte a férfit. Annak kamerák-
ra emlékeztető, vörösen izzó, merev szemgolyói visszahúzódtak a mélyülő gödrökbe, majd pe-
dig szikkadtan feszülő koponyájába, és elsimultak bőrét fodrozó izmai, acélos inai. Nyugalomra 
leltek a gépies alkatrészek. Megdermedtek. Átmenetileg érintetlenek maradtak az éjfekete bil-
lentyűk, elhallgatott, majd elnémult a puskaporszerű csevegés. Csönd ereszkedett a vonal-szo-
bákra és a valóságosakra egyaránt.
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Fehér Miklós

MÁTÉ

1. rész 

Életem első emléke egy fényképről köszön vissza rám. A házunk előtt tornyosuló fenyőfák alatt 
álltunk Mátéval. Ő szőkén, én feketén. Az ő bőre hófehér, az enyém barna. Még kicsik vol-
tunk. Elfértünk a metszett ágak árnyékában. Sokszor bújtunk el ide a rossz idő elől. Amikor az 
óvodai órák után az utcán játszottunk. Még nem volt aszfalt. Salak és föld, ennyiből állt az út. 
Nálunk nem volt tucatszámra gyerek. Én egyke voltam, Máté késői fiú, a bátyja már kirepült a 
fészekből. Nekünk ez volt az idill. A csöndes létezés kettesben. Egymásnak dobáltuk a labdát, 
fociztunk, a falnak rugdostuk a bőrt, fogócskáztunk, akadálypályákat terveztünk, s a digitális 
óránkkal mértük a versenyeredményeinket. Amikor a falazásnál kiélezett csata folyt, alkalo-
madtán összevesztünk. Ilyenkor napokig egymás felé sem néztünk. Később, már az iskolaévek 
derekán külön-külön mentünk a suliba. Pedig szomszédok voltunk. A szüleink kezdetben nem 
tudták, miért csináljuk ezt. Aztán nem volt idejük foglalkozni velünk. Mindig kibékültünk. Máté 
a 9. születésnapjára kapott egy csudajó könyvet az unokatestvérétől. Az volt a neve, hogy A 
Nagy Játékkönyv. Jól emlékszem, minden szó formás, nagy betűvel kezdődött. A fehér borítón 
kékes-vöröses szöveg pompázott. A szülinapi bulin kívülről csodáltuk a kötetet. Máté nagyon 
örült az ajándéknak, de nem akarta mindenki előtt fellapozni. Csak évekkel később tudtam 
meg, azért nem vágott bele egyből az olvasásba, mert velem akarta átnyálazni a játékok külön-
böző fajtáit.
A Nagy Játékkönyvben 365 leírást találtunk, 720 oldalon. Minden napra egy játék. Tényleg 
minden benne volt. Kinti- és benti, kártya-, labda- és nyelvi játékok. Pontösszekötögetők és 
karácsonyi versek. Még a bújócska és a fogócska szabályait is megtaláltuk. Ezt először viccesnek 
gondoltam. Hogy valaki könyvből akar megtanulni fogócskázni. De rájöttem, ez a mozgásforma 
rengeteg variációban művelhető. A mi lehetőségeink sajnos szűkösek voltak. Azért, mert ketten 
voltunk. A kreativitásunk mégis az egekbe szökött: a meglévő szabályokból újakat készítettünk, 
saját magunkra szabtuk a lehetőségeket, és jókat szórakoztunk. Néhányszor – a kétes szituációk 
elkerülése érdekében – még szerződést is kötöttünk egymással, hogy elejét vegyük a vitáknak. 
Ezeken a szerződéseken gyakoroltam először az aláírásomat. Máté javasolta, hogy rövidítsem 
le, ne írjam ki teljes hosszában a nevemet. Aztán ahogyan felnőttünk, úgy alakult, formálódott 
ez a szignatúra is. Mindig egyre rövidebb és rövidebb lett. A gyerekkori énem valószínűleg már 
el sem tudná olvasni a mostanit. Az általános iskola után én a helyi gimnáziumba iratkoztam. 
Máté az egészségügyi középiskolát választotta. A tanítás mindkettőnknek ugyanabban az intéz-
ményben zajlott: a gimiseknek délelőtt, az egészségügyiseknek délután. Egyre ritkábban talál-
koztunk Mátéval. Más-más élményekkel gazdagodtunk. A hétvégéken diszkóba jártam, Máté 
inkább otthon maradt. Olvasott, filmeket és sorozatokat nézett. Nem kedvelte a nagy, társas 
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összejöveteleket. A felnőttkor határán egyre nagyobb érdeklődést mutatott a színház és a klasz-
szikus zene iránt. Neki az volt a pihenés, a szórakozás és a művelődés. Három az egyben. Pár 
év késéssel én is követtem őt. Talán éretlenebb voltam. Aztán jött az egyetem. A kisvárosból a 
folyton nyüzsgő nagyvárosba tettük át székhelyünket. Egymástól függetlenül. Az első szemesz-
ter végéig azt sem tudtuk, hogy ugyanazon településen lakunk. Már nem voltunk szomszédok, 
de a nagyvárosi távolságokat ismerve egészen közel voltunk egymáshoz. Harmadévben lett egy 
barátnője. Én épp egy hosszú kapcsolatom végét gyászoltam. Máté összeköltözött a párjával. 
Én csúsztam egy évet a felsőoktatásban, de hamar észhez tértem. Mátét kidobta a barátnője. A 
mesterképzést még befejeztem. Többre nem vállalkoztam.
Hét éve a postánál álltam a sorban, amikor valaki a szőkésbarna hajával megérintette a válla-
mat. Szia, hát te, újra itthon, kérdezte. Köpni-nyelni nem tudtam. Hát, mindig szerettem ezt a 
csöndet, csak mosolyogtam.
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Oláh Tamás

Egy profán passiójáték mint az identitás 
színrevitelének médiuma
Soltis Lajos – Hernyák György: Csantavéri passió (Tanyaszínház, 1993)

A délszláv konfliktus, mely a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság felbomlásához vezetett 1993-ban már má-
sodik éve szedte áldozatait. A vajdasági Tanyaszínház próbái ebben az évadban Magyarországon zajlottak, s a premi-
ert is a zsámbéki Kálvária dombon tartották. Ennek fő oka a háború miatt elvont anyagi támogatások mellett az volt, 
hogy a fiatal férfiszínészeket, ha huzamosabb ideig maradtak volna egy helyen Jugoszlávia területén, bármikor beso-
rozhatták s valamelyik polgárháborús frontra vezényelhették őket. A Csantavéri passió című előadás szövegkönyve 
elsősorban a fiatalon elhunyt vajdasági költő, Sziveri János verseiből állt össze. A korábban megszokott s szinte elvárt 
komédiázás helyett pedig a tragikus hangvétel és a ritualitás vált benne dominánssá. Soltis Lajos, a társulat vezetője 
az ősbemutatót egy olyan autentikus vajdasági színház felé vezető út első konkrét lépésének látta, mely folyamatosan 
visszatér saját gyökereihez: a tájhoz és a benne létező emberhez. Az előadás során a teremtés és a krisztusi szen-
vedéstörténet primitív rítusokkal fonódott össze, a zsidó-keresztény mitológia összemosódott a pogány újjászüle-
tés-mítoszok motívumaival, melyek mind jól ismertek és olvashatóak voltak a falusi nézők számára. E profán passió 
a középkori misztériumdrámákhoz hasonlóan nemcsak látványosság volt, hanem valódi lelki dráma megjelenítője is. 
Közvetlen módon fogalmazott a vajdasági magyarság aktuális létállapotáról, így tematizálva annak a közösségnek a 
társadalmi helyzetét, melyben létrejött.

Kulcsszavak: identitásválság, kisebbségi identitás, profán passiójáték, Tanyaszínház

1993-ban a délszláv háború – mely a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság feldarabo-
lódásához vezetett – immár második éve szedte áldozatait. Horvátország, Szlovénia, Macedó-
nia és Bosznia-Hercegovina ekkorra már kikiáltotta függetlenségét. Az egykori állam számos, 
nemzetiségi szempontból heterogén területén zajlott véres polgárháború. A hajdani tagállamok 
célja, hogy régi föderatív határaik mentén húzzák meg az új országok határvonalait. Belgrád 
azonban nem volt hajlandó független államként elismerni a kiszakadt területeket, melyek egy 
részén (főként Boszniában és Horvátországban) igen magas volt a szerb lakosság aránya. Mivel 
e területek értelemszerűen Szerbiához kívántak csatlakozni, így férfilakosságuk jelentős része 
vagy szabadcsapatokba szerveződött vagy csatlakozott az ország területi integritásáért harcoló 
– belgrádi irányítású – Jugoszláv Néphadsereghez, s felvették a harcot saját szomszédaik ellen.
A mögöttük álló tizenöt évadtól eltérően 1993-ban Kavilló helyett a Tanyaszínház legújabb 
előadásának próbái Kiskunhalason, Békéscsabán és Zsámbékon zajlottak. Magát a premiert is 
a zsámbéki Kálvária dombon tartották. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy a háború miatt 
a társulat nem kapta meg a kellő anyagi támogatást a Vajdaságban, ám erősen közrejátszott 
az is, hogy a fiatal férfiszínészek, ha az országban maradnak, nem kerülhetik el a sorozást, a 
kaszárnyából pedig bármikor valamelyik polgárháborús frontra szállíthatták volna őket. E me-
nekülés azonban – az együttes történetében először – azt eredményezte, hogy a játszók végre 
„vetett ágyban aludhattak, fedél volt a fejük felett, és a szinte állandósult nélkülözések után 
végre zavartalan körülmények között dolgozhattak” (Czérna 2009, 82). A kavillói bemutatóra 
néhány magyarországi játékalkalom után került sor, majd a szokásos – ezúttal igen kockázatos 
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– bácskai nyári turné és néhány évközi fellépés következett. Nánay István a Híd folyóiratban 
megjelent beszámolójában a következőképpen fogalmazott a rendkívüli vállalkozásról: „Mégse 
hagyják abba, mert nem lehet abbahagyni. Abban a politikai szituációban, amelyben gyakran 
az emberek egzisztenciális léte is fenyegetett, különösen fontos, hogy a művészet eszközeivel 
erőt adjanak az embereknek megpróbáltatásaik elviseléséhez, magyarságuk megerősítéséhez, 
anyanyelvük életben tartásához” (Nánay 1993, 685).
Nem csak a próbafolyamat szempontjából volt rendhagyó e vállalkozás. A korábbi évek komi-
kus-szatirikus előadásai után ez volt a társulat első olyan produkciója, melyben a szórakoztató 
szándék helyett egyértelműen a tragikus hangvétel és a rituális jelleg vált dominánssá. A fia-
talon elhunyt vajdasági költő, Sziveri János verseiből, Franz Kafka naplóiból, továbbá az Ó- 
és Újszövetség soraiból Soltis Lajos és Hernyák György egy olyan profán passiójátékot állított 
össze, melyben – Soltis szavaival élve – megpróbálták „bemutatni a vajdasági magyar ember 
kínjait, keservét, szenvedését, elűzetését” (Fehér 1993, 10). Nánay István találóan jegyzi meg az 
előadás kapcsán, hogy a szövegkönyvben felhasznált művek „ugyan meglehetősen különböznek 
egymástól, egymásmellettiségük mégsem okoz bántó eklekticizmust, mert a viszonylag kevés 
szöveg mindig rendkívül erős atmoszférájú, elsődlegesen mozgássorokban realizálódó szituáci-
ókban hangzik fel” (Nánay 1993, 685).
Krisztus szenvedéstörténete helyett tehát e játék témája és hőse maga az ember volt; méghozzá 
a vajdasági ember, akinek létállapotát meggyőzően ragadta meg a két évvel korábban elhunyt 
Sziveri János életműve. Reményi József Tamás szerint a bánsági származású költő „sajátos 
szentenciaköltészetet teremtett, a profán történésekre adott reakcióként kinyilatkoztatás-paró-
diával, kiforgatott biblikus frazeológiával” (Reményi 2014, 34). Soltis a fentebb már idézett in-
terjúban jegyezte meg, hogy Sziveri „akár jelképe is lehetne” (Fehér 1993,11) annak a vajdasági 
embernek, akit meg szerettek volna testesíteni. 
Arról, hogy mi hívta életre a történelem pont ezen pillanatában ezt a szokatlannak tűnő előa-
dástípust Soltis a következőket nyilatkozta:

„…egy nagyon nagy hazugságnak voltunk az áldozatai, mert egy álszabadságban éltünk, 
egy olyan fajta álszabadságban, hogy nem vettük észre azt, vagy nem akartuk észrevenni 
(…) azt, hogy ugyanúgy sorvad a nyelvünk, mint hogyha nem lennének iskoláink, hogy 
ugyanúgy korlátozva vagyunk számtalan dologban, mint a környező országok magyarjai, 
és most ennek isszuk a levét, mert egyszer csak az ember felébred, gyomron vágják, vagy 
levágják a fejét és akkor rájön, hogy hoppá, eddig el voltam ámítva, (…) és ez nemcsak 
a magyarságra, hanem erre az egész térségre jellemző, és azért is van ez, ami most van, 
hogy egyszerűen mindenki úgy érzi, hogy most pedig itt az idő, most vagy soha, és talpra 
kell hogy álljon, és meg kell, hogy teremtse az ő nemzeti identitását” (1993).

Soltis az előadást egy autentikus vajdasági színház felé vezető út első konkrét lépéseként hatá-
rozta meg, s egy olyan színházeszmény megvalósulásának látta, mely folyamatosan visszatér 
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saját gyökereihez: a tájhoz és a benne élő emberhez. A jelenben élő ember mindennapos gond-
jairól, üldöztetéséről, boldogulásáról szól (Kabók 1993, 13).
A Tanyaszínház korábbi előadásairól is elmondható, hogy azok a legkülönfélébb színjátéktípu-
sok jegyeit viselik magukon. Ennek oka, hogy a társulat tudatosan olyan történeteket, mítoszo-
kat visz színre, és e színrevitelt olyan műfaji keretek, minták felhasználásával végzi, melyek a 
vertikálisan és horizontálisan egyaránt erősen tagolt közönség számára jól ismertek. A Csan-
tavéri passió értelemszerűen a középkori misztériumjátékokból táplálkozik, hiszen a krisztusi 
szenvedéstörténet ismerete a régió katolikus magyarsága számára alapvető.
A misztériumjátékok Bécsy Tamás értelmezése szerint kétszintes drámák, melyeknek többsége 
manapság már hatástalan és érdektelen volna, ezért eredeti formájukban egyáltalán nem játsz-
szák őket. „E művek hatásosságához tartozik [ugyanis], hogy a nézőközösség higgyen abban a 
világnézetben, amely létrehozta azokat” (Bécsy 1974, 178–179). A Csantavéri passió mégis ezen 
előadástípus hatásmechanizmusával próbál élni a 90-es évek Vajdaságában. E kísérlet adekvát 
lehet abból a fentebb már említett szempontból, hogy a passiókban előadott cselekményt a 
közönség minden tagja ismeri. „A bibliai történetnek nincs szüksége dramatikus előkészítésre, 
később sem törekszik ilyen előadására” (Bécsy 1974, 198), helyette parabolajellegű olvasatot kí-
nál fel. Nem a szereplők jelleme az érdekes, hanem egy olyan probléma, amelyet csak bizonyos 
„megjelenítőkön keresztül lehet bemutatni” (Bécsy 1974, 201).
A Tanyaszínház passiójátékához hasonlóan a középkori előadások is „több részből állottak, s 
ezeknek a bemutatásán keresztül az egész emberi történetet elmondták a teremtéstől az utolsó 
ítéletig” (Bécsy 1974, 194–195). Az eseményeket a szentírás szellemében mutatták be, de egyes 
részleteket gyakorta megváltoztattak, vagy anakronizmusokkal élve olyan szereplőket emeltek 
be, akik az aktuális történések idején nem is léteztek. Ezt figyelhetjük meg például akkor, ami-
kor a Csantavéri passió Évája egy Krisztus-figurának ad életet, vagy amikor ez utóbbi karakter 
a Bábel-mítosz szereplőjévé válik. 
„A katolikus világszemlélet szerint kétféle történelem van. Maga a történelem voltaképp időt-
len és mozdulatlan, az Istenben levő. (…) Ám ennek a történelemnek van egy »ideális« vagy 
»univerzális« megjelenése, s ez az első történelem, amelynek kezdete a teremtés, csúcspontja, 
Krisztus megtestesülése és kínhalála, vége és egyben konklúziója pedig Krisztus második eljö-
vetele és az utolsó ítélet. A középkori misztériumdrámák ezt a történelmet tekintik ideálisnak 
és örökkévalónak, hiszen az utolsó ítélet után örök időkig tart” (Bécsy 1974, 213). A Csantavéri 
passió egyes jelenetei jórészt megfeleltethetőek ezeknek a stációknak, csak maga a „konklúzió” 
marad el, ami az előadás esetében jelentőségteljes, hiszen a háború végkimenetelét még képte-
lenség volt 1993-ban megjósolni, s így az emberek jövője is kétségessé vált. 
A játék dramatikus tere elvont, általános volt. Semmilyen formában nem kötődött az észak-bács-
kai faluhoz, Csantavérhez.1 A helytörténeti kutatások alapján a település nevének eredeti jelen-
tése valószínűleg ’csontfehér’ lehetett, így a passió címe egyszerre foglalta magában a csont 
utótagjaként megjelenő vér és fehér szavakat, melyek egyértelműen szakrális asszociációkat 

1 Leszámítva, hogy a turné során itt is előadták.
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indíthatnak el, s akár egymás ellenpontjaiként is olvashatóak. A jó és rossz erőinek emberért 
vívott harcát idézik meg, mely a középkori misztériumdrámáknak is állandó témája volt.
Az ovális játéktérben mindössze két díszletelem helyezkedett el, melyek egyúttal a játék két 
pólusát is kijelölték: egy hatalmas, huzalokkal kifeszített fémlétra és egy fogat nélküli szekér. 
A létra az előadás nagy részében a Kisisten nevű figura tartózkodási helyéül szolgált, a mozgó 
szekér pedig térbeli elhelyezkedésétől függően lehetett színpad a színpadon, harci jármű, ol-
tár vagy az ördögalakok tivornyázóhelye. Sötétedéskor, amikor kezdetét vette a szertartás, a 
szekeret a civil ruhába öltözött szereplők a tér közepére tolták. Megjelent a Kisisten és az első 
emberpár, majd kezdetét vette a beavatás rituális tánca.
A játék során egyáltalán nem használtak reflektorokat a világításhoz. Mesterséges fényforrások 
helyett állandó tűz lobogott a színen a legkülönbözőbb formában, s ezzel nagyban hozzájárult 
az egyébként sötétben zajló előadás rítusszerűségéhez. Fáklyák, tüzes kardok és égő botok ci-
káztak a térben, s a lángot az erre kijelölt szereplők folyamatosan életben tartották a háttér-
ben. A teremtés és a krisztusi szenvedéstörténet tehát primitív rítusokkal fonódott össze, s a 
zsidó-keresztény mitológia összemosódott a pogány újjászületés-mítoszok motívumaival. „A 
műfaj jellegzetességeinek megfelelően a szituációk lazán összefüggő epizódsort alkot[tak]. Az 
epizódok játékstílusa is változó [volt], a kegyetlen színházi megoldásoktól a lírai vallomásos-
ságig széles skálá[n mozgott], de végül is minden szempontból egységes színjáték szület[ett]” 
(Nánay 1993, 685).
E játék fő stációi könnyen azonosíthatóak voltak, hiszen a falusi közönség számára is jól is-
mert zsidó-keresztény mítoszokon alapultak. Az előadásban a központi figura, az Ember Fia 
paradicsomból való kiűzetésén, meghurcoltatásán és kálváriáján keresztül egészen annak fel-
támadásáig jutottak el. A tragikum elsősorban az egyes epizódok kegyetlen aktualitásából fa-
kadt, hiszen a produkció egy olyan korban és helyen jött létre, ahol „a gátlástalanul szabadjára 
engedett aljas ösztönök uralta világrend a fizikai megsemmisülést is elérhető közelségbe hozta, 
ugyanakkor a megváltásnak csak csekély reményével kecsegtetett” (Czérna 2009, 85).
A kezdeti beavatási tánc során – primitív szertartásokat idéző monoton dobolás közepette – a 
játszók egy része fehérbe, mások feketébe öltöztek. Elváltak egymástól jó és rossz erői, majd 
lejátszódott az első emberpár teremtésének aktusa, s az immár differenciált felek harca a hata-
lomért. A létra tetején mindvégig ott ült a Kisisten, aki csak passzív szemlélője volt az esemé-
nyeknek. Az emberpár sorsát nem tudta, nem akarta befolyásolni, mindössze kommentálta a 
történéseket, s fennhangon zengte igazságait. A megjelenített tragédiák közül a közönség szá-
mára legkeserűbbé minden bizonnyal a nagyon is aktuális és e világi problémaként olvasható 
bibliai kiűzetéstörténet vált, hiszen a 90-es évek polgárháborúja elől menekülve mintegy 50 
000 vajdasági magyar kényszerült külföldre emigrálni a személyes biztonsága és jobb megél-
hetése reményében. 
A szertartásszerű játék során az alkotók egyáltalán nem éltek az illúziókeltés eszközeivel. Csak 
néhány maszk és színes lepel különböztette meg egymástól az egyébként civil ruhában játszó 
szereplőket, s kulisszák híján e jelzésszerű jelmezek cseréje is láthatóvá vált a közönség számá-
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ra. Később mindkét rendező kiemelte a közös munka kollektív jellegének fontosságát (Fehér 
1993: 10), s a kritikusok is felhívták a figyelmet a viszonylag nagy létszámú társulat (mintegy 
két tucat fiatal, köztük sok középiskolás korú amatőr) magas energiaszintű összjátékára, mely 
rendkívül erős atmoszférát teremtett (Nánay 1993, 686). Különböző karokat kialakítva kórus-
ként fűzték össze a passiójáték sokszor csak asszociatív módon kapcsolódó stációit.
A kórus az előadás bizonyos pontjain a nézők mögül, sőt soraik közül szólalt meg, s ezzel az 
előadás terébe keretezte őket. Nánay meglátása, hogy ezzel a gesztussal a nézők az események 
passzív résztvevőjévé, sőt egyenesen bűnpárolóvá váltak.2 E gesztus értelmezése szempontjából 
azonban egyáltalán nem mellékes, hogy a zsámbéki premierközönség nézett-e szembe az áb-
rázolt rémségekkel, vagy pedig a Vajdaság valamely kistelepülésének lakója, akinek a behívók 
érkezésétől, s az értelmetlen háborútól való félelem mindennapi tapasztalata volt. A régió ma-
gyarságának (a többi nemzeti kisebbséghez hasonlóan) az eredendően etnikai alapú szerb-hor-
vát-bosnyák konfliktushoz semmi köze nem volt, a rezsim mégis előszeretettel mozgósított ma-
gyar nemzetiségű katonákat a legvéresebb harcterekre, hogy idegen ügyért harcoljanak.3 Sőt, 
mi több, állandó félelmet generált az is, hogy a többségi nemzet a besorozásuk helyett bármikor 
az alacsony lélekszámú etnikai kisebbségek ellen fordulhatott volna.4 Ilyen módon a tizennégy 
állomásos vajdasági turné közönsége a cinkosság helyett – az ördögi kar által körülzárva – épp 
a szenvedő Ember Fiával (Kálló Béla) azonosulhatott, s ez a képzet nem csak a rendhagyó tér-
használatnak köszönhetően alakult ki, hanem kezdettől fogva közös tudásként volt jelen.
A Csantavéri passió összesen hat stációból állt, melyek az előadás szövegkönyvében címek-
kel ellátva szerepelnek: 1. Paradicsom, 2. Föld, 3. Menekülés, 4. Körösztölés, 5. Ébredés és 6. 
Föltámadás. A kezdő rítus során a még egységes tömeg a következő Sziveri-sorokkal indítot-
ta az előadást: „Kezdődik az ember kínszenvedése, / Isten és ember általi kitervelése”, majd 
elkülönült egymástól a Kisisten (Soltis Lajos) hadainak és a Kitagadottaknak (ördögfigurák) 
csoportja. „Minket kiűztek a Paradicsomból, ám a Paradicsom nem pusztult el” – zengték kó-
rusban az utóbbiak. A szülőföld paradicsomi mivolta egyébként az előadásban több alkalommal 
is hangsúlyosan megjelent.
A második képben szólalt meg először a karokból már korábban kivált emberpár (Nagypál Gá-
bor és Szálas Tímea), s szövegeikben az addig groteszkséggel keveredő bibliai magasztosság 
helyett a helyi színekkel átitatott személyesség került előtérbe: „[A]zt képzeltem egyik pilla-
natban veszünk Temerinben5 / telket / (te is helyeselted) / (…) megélhetést reméltem s amit 
kaptam / (…) félnap alatt feléltem (…) / még szerencse: derülátó vagyok tudom hogy lesz / lesz 
még valahogy”6  – mondta az Ember Asszonyának, aki ezután közölte vele, hogy gyermeket vár. 
A harmadik képtől kezdve már ennek a gyermeknek, az Ember Fiának tetteit követte az előa-

2 „Vétkesek közt cinkos, aki néma” – idézi Babits sorait (Nánay 1993, 686).
3 Olyan hírek is szárnyra kaptak, hogy a szerb és horvát oldalról a frontra vezényelt magyar katonák egymás ellen 

kényszerültek harcolni.
4 „Az 1990. szeptember 28-án elfogadott Szerb Köztársasági Alkotmány nem biztosít[ott] a nemzeti kisebbségek 

részére semmilyen közösségi jogokat” (Szarka 2003).
5 Dél-bácskai kisváros.
6 Sziveri János: Társastervezés.
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dás laza narratívája. Fontos megjegyezni, hogy a liturgiában gyakrabban használatos Isten Fia 
megnevezés e profán passió világában Ember Fiaként szerepelt7, s ezzel a karakter már nevében 
is elvált a transzcendenstől.
Az ószövetségi történet e ponttól az újszövetségi evangéliumok alapján kezdett építkezni. Az 
Ember Fia már első megszólalásában is az értékek devalválódásának tragédiájáról beszélt: 
„nem Párizs, sem Bakony: / vér és takony.”8 Egy nemzetiségi alapon dúló háború idején a ki-
sebbségi magyarság számára valós fenyegetéssel csengett a mű minden egyes sora: „… Ha ki-
halok kihalok. / (…) A nyelvet is alig töröm – / s tűröm.”9 A Kisisten hozzá intézett szavai sem 
voltak biztatóbbak: „Jönnek, kik életedre törnek. / Ha megmaradsz, kerékbe s derékba törnek. 
/ Dolga lesz most fegyvernek s tőrnek, / s ha mégis megúszod, kihullhat fogad: / Ne hidd hogy 
a testvér kebelére fogad.” Az ezt követő meneküléskoreográfiában a Kitagadottak hadai kegyet-
lenül helyben hagyták az Ember Fiát, aki mindezt védekezés nélkül tűrte: „Militáns játékaitok 
ostoba / főkre vallanak” – jegyezte meg.
Bécsy szerint a középkori misztériumjátékokban „a vertikális érvényre jutását a horizontális 
nem engedi” (Bécsy 1974, 202), azaz az isteni parancs végrehajtását a mindennapi események 
akadályozzák. A Csantavéri passió világában a Kisisten szintén képtelen beavatkozni a földi 
szférába a Kitagadottak „militáns játékai” miatt. Bár az Ember Fia példaként mutatja fel azt 
a viselkedésformát, melyet „univerzális világ (…) az evilág számára előír” (Bécsy 1974, 208), 
végül teljesen egyedül marad, s megfeszíttetik. Magárahagyottsága ténylegesen átélhető volt a 
vajdasági magyarság számára egy olyan időszakban, amikor a nemzetiségi különbségek véres 
konfliktusokat indítottak el, s nem lehetett megbízni senkiben sem. E szempontból a Tanya-
színház előadására is igaznak tűnik Bécsy állítása, mely szerint „a misztérium-dráma (…) a 
maga korának nemcsak látványossága volt, s nem is volt unalmas, és didaktikus előadás, ha-
nem nagy lelki dráma megjelenítője” (Bécsy 1974, 218). 
A negyedik képben Keresztelő János és az Ember Fia hosszú dialógusa hangzott el, mely az 
erkölcs és az emberi jóság kérdései köré szerveződött, s melynek pacifista-humanista szólamait 
az itt először megjelenő Tanítványok kara ellenpontozta, ők részleteket adtak elő Sziveri Du-
namedencecsont című hosszúverséből: „rázkódnak jámboran változó népfajok / nem vagyunk 
jók mi már csak túsznak / vízszinten fekáliák úsznak / s mint fűre az est ránktelepszik / tűrjük 
bár aligha tetszik.”10

Az ötödik stáció során az Ember Fiának kivégzése és a Bábel-motívum szimultán került a szín-
re. E visszatérés az ószövetségi témához két szempontból is érdekes lehet. Egyrészt Bábel tor-
nyának története párhuzamba állítható a hét, egymástól nemcsak kulturálisan, de a beszélt 
nyelvek tekintetében is különböző11 Jugoszláv tagállam konfliktusával. Másrészt Sziveri János 
Bábel című megrázóan szép haldoklásverse a szenvedő test kíméletlenül pontos leírásával – bár 

7 Egyébként Lukács evangéliumában is ez utóbbi elnevezést találjuk.
8 Sziveri János: Próféciák.
9 Ua.
10 Sziveri János: Dunamedencecsont.
11 A délszláv nyelvek valójában alig különböznek egymástól, szinte egymás dialektusaiként is tekinthetünk rájuk.
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sorai nem jelentek meg az előadásszövegben – egyértelműen bekapcsolható az értelmezésbe, 
már csak a benne megjelenő Krisztus-allúziók okán is: „andalítóan lágy húgy csörgedez / töri 
vállamat a fakereszt”. A Kitagadottak kórusának utolsó dala is kegyetlen aktualitásokra reflek-
tált: „kezdődik végre a testvérháború / időben jött – hisz velünk egykorú / megörököltük akár 
a refrént”. Az Ember Fia halála előtti utolsó mondatában elfordult a korábban paradicsomiként 
megjelenő hazától: „szülessen e tájon más aki akar”. S hiába zárult az előadás a hatodik képben 
egy feltámadás-jelenettel, a háttérben éneklő, immáron újra egységes kórus keserűen ironikus 
utolsó éneke – az egyre kiterjedő háborúhoz hasonlóan – semmi jóval nem kecsegtetett a jövőre 
nézve:

„Ennyi elég-e, hogy kuss legyen?
Elménk ebbe belevész.

Forgatom a nyelvemet. Egyre fogy.
Nézd már milyen csenevész!

Gátlástalanul mélyről jöttünk,
akár egy felszakadt köhögés.

Amint megérted, minek lettünk – 
arcodra fagy a röhögés.”
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A PROFANE PASSION AS THE MEDIUM OF THE STAGING OF IDENTITY

In 1993 the southern Slavic conflict which lead to the breakup of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia was 
taking its victims for two years. In this year the rehearsals of the Hamlet’s Theatre (Tanyaszínház) of Vojvodina took 
place in Hungary, and the premiere was at the Calvary Hill of Zsámbék. The main reason of that was the low financial 
support from Yugoslavian government, but also if the young male actors would have been stayed in one place for a 
longer period in the wartime country, they could have ended up on one of the near frontlines. The script of the perfor-
mance Passion of Csantavér (Csantavéri passió) mainly based on the poems of the late Vojvidinian-Hungarian poet, 
János Sziveri, and the tragic tone and ritualism replaced the regular and expected comedic genres. Lajos Soltis, the 
leader of the company defined the play as the first concrete step toward an authentic Vojvodinian-Hungarian theatre, 
which always goes back to its roots: the local landscape and the people living in it. During the performance the crea-
tion and the passion of Christ were intertwining with pagan reborn-myths, which where all well known for the village 
audience. Just like the middle-age mystery plays this profane passion was not only a spectacle, but also displayed the 
drama of the human soul. It was speaking directly about the actual stage of being of the Vojvodinian-Hungarians and 
revealed social posit ion of the community which staged it.    

Keywords: identity crisis, minority identity, profane passion, Hamlet’s Theatre (Tanyaszínház)
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 Szeles Réka

Az építkezés szimbólumrendszere 
Celler Kiss Tamás Anyaméh 
és Závada Péter Mész című műveiben1

Dolgozatomban az építkezés fogalmához kötődő szimbólumokat vizsgálom Celler Kiss Tamás Anyaméh 
és Závada Péter Mész című kötetében. Elemzésem az építkezés és az alkotás közti korrelációt kívánja 
feltárni, összpontosítva a kötetek közti átfedésekre, eltérésekre és a hasonló szimbolikára. Munkám első-
sorban nem poétikailag, a trópusok szintjén elemzi a szimbólumokat. A pszichológia, a néprajztudomány, 
a művészettörténet, a mítoszkutatás és a vallástörténet egyaránt a téma alapvető szakirodalmához tartoz-
nak. A művekben az anya hiányát pótolni vágyó versbeszélők tűnnek fel, akik az emlékeket úgy használ-
ják, mint mesteremberek a téglákat.A szerzők a trauma feldolgozása köré szervezik gondolatmenetüket. 
S míg az Anyaméh lírai elbeszélője új életteret kíván építeni az anya hiányából, a Mész központi alakja 
megpróbálja befalazni az anya emlékét.

Kulcsszavak: anya, építkezés-alkotás, rombolás, fal, szimbólum, hiány

Bevezető gondolatok

Dolgozatom írását azzal az alapfeltevéssel kezdtem, hogy a címben említett kötetek közti ha-
sonlóságokról fogok értekezni. A művek első olvasata után két dolog maradt meg bennem: az 
anya hiányával foglalkozó versbeszélő és az építkezéshez kötődő fogalmak. Kezdeti ambícióim 
azonban már a második olvasásnál megtorpantak kissé. Rá kellett jönnöm, hogy a kötetek közti 
hasonlóságok ellenére rengeteg különbség is felfedezhető. Ezek az eltérések mégis csak a köz-
tük fellelhető hasonlóságokat erősítették. Pontosabban fogalmazva: úgy éreztem, mintha egy 
érme két oldalát nézném.
Munkám során megkísérlem bemutatni az építkezés fogalmához kötődő szimbólumokat Celler 
Kiss Tamás Anyaméh és Závada Péter Mész című kötetében. Nem pusztán a megjelenési évük és 
az anya hiányát pótolni vágyó lírai hangokban mutatnak hasonlóságot, hanem abban is, hogy a 
gyermekkor emlékeit úgy használják, mint a mesteremberek a téglákat. A szavak mint építőkockák 
működnek mindkét szerző esetében. Ezek az apró egységek sokszor önmagukban is súlyos jelen-
téseket hordoznak, de végső mondanivalójukat csakis a befejezett szerkezet mutatja meg igazán. 
Ez az épület hol összeroskad az emlékezés fájdalmától, hol panorámás kilátást nyújt a gyermek-
korra, hol belépést enged nekünk egy olyan szobába, amit félnénk kinyitni. 
Elemzésem elsősorban az építkezés és az alkotás közti korrelációt kívánja részletesebben feltár-
ni, összpontosítva a kötetek közti átfedésekre, eltérésekre és a hasonló szimbolikára. Fontosnak 

1 A dolgozat az Európa Kollégium és Egyetemista Központ és a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium műhe-
lyein belül készült.
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tartom megjegyezni, hogy munkám elsősorban nem poétikailag, a trópusok szintjén elemzi a 
szimbólumokat. A pszichológia, a néprajztudomány, a művészettörténet, a mítoszkutatás és a 
vallástörténet egyaránt a téma alapvető szakirodalmához tartoznak.

A tér relevanciája

Elemzésem Gaston Bachelard munkásságát idézheti, hiszen hozzá hasonlóan jómagam is „a 
költői képzelet révén teremtett és bejárt terek” (Miklósvölgyi 2011, 71). lélektani jellemrajzát 
veszem figyelembe. A sikeres munkához azonban nem elegendő pusztán az építkezéssel kap-
csolatos szimbólumok jelentésére hagyatkoznom. „Az emlékezet alapvető térbelisége” (Bachel-
ard 2011, 30) miatt meg kell ismernem a közeget is, ahol ezek a jelenségek létrejöttek. 
Michael Foucault az 1967-ben megjelent Eltérő terek című munkájában már előrevetítette a 
víziót, miszerint jelenlegi korunk leginkább a tér korszaka lehet. 
Megállapítása napjaink távlatából is aktuálisnak bizonyul, hiszen a tér már jó ideje nem csupán 
elvont filozófiai és természettudományos problémaként van jelen az irodalomban. A pusztán 
építészeti szempontból vett tér fogalma mára olyan társadalmi és pszichológiai konstrukció-
vá alakult át, melyben különféle diskurzusok keverednek személyes vágyakkal, érzésekkel és 
élményekkel. „Ilyen értelemben a térről való beszéd egyúttal kikerülhetetlenül az azt alakító, 
használó, benne élő emberről való beszéddé is válik” (Miklósvölgyi 2011, 70).
Az általam vizsgált kötetekben az építkezés szimbólumát a lírai szubjektumok szabadon,  az 
önmaguk és a világ közötti közvetítés módjaként alakítják. Az általuk létrehozott konstrukciók 
olyan formákban jelennek meg, amelyek összhangban vannak saját belső világukkal, alapvető 
élményeikkel és emlékeikkel.
Maga a ház az élet központja − az ember stabil helyét jelképezve a világban. Utal az emberi test-
re, hiszen mikrokozmoszként testesíti meg a világot jelentő makrokozmoszt. A tető jelképezi 
az eget és a transzcendens szférát, maga a ház pedig a földet, a stabilitást nyújtó közeget (Pál–
Újvári 1997, 158). E tekintetben nem meglepő, hogy az anya hiányával foglalkozó szerzők pont 
ezt a motívumrendszert választották. Ahogy Bachelard is írja: „Az ember és a ház dinamikus 
közössége, a ház és a világegyetem dinamikus vetélkedése messze túlmutat az egyszerű geomet-
riai formákra való hivatkozásokon. A megélt ház nem élettelen doboz. A lakott tér átlényegíti a 
geometriai értelemben vett teret” (Bachelard 2011, 58).

Anyaméh-ház

A ház első pillantásra erőteljes geometriai tulajdonságokkal bíró hely. A valóságban megkonst-
ruált építmény kézzel fogható, szilárd, jól kialakított részekből áll. De mi van azokkal a konst-
rukciókkal, melyek nem tudták megkerülni, hogy az emberi test és lélek metaforáivá váljanak? 
Ha az ember jellemvonásait megpróbáljuk „átültetni”, akkor a házat az intimitás tereként kell 
értelmezni. Egy ilyen épület egyszersmind egy olyan képzeletbeli tér is, ahol a lélek meghúzód-
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hat, és benne biztonságos szállásra lelhet, ahol átadhatja magát az ábrándozás és elmélkedés 
szabad folyamatának (Bašlar 2005, 63).   
Celler Kiss Tamás lírai főhőse olyan építkezésre vállalkozik, melynek eredménye az egyik leg-
biztonságosabb közeg: az anyaméh. Ha megkíséreljük értelmezni a kötet címét, máris szembe-
sülünk a lírai én magányával. Ez a feloldatlan hiány váltja ki az otthonteremtés igényét.
A ház alapvetően feminin szimbólum, a Magna Mater védelmező ölére utal. Az anyaméhre em-
lékeztet, ami a menedékkel azonosítható (Pál–Újvári 1997, 158). A könyvecske szobái úgy ölelik 
körül a versbeszélőt, mint magzatot az anyaméh. 
A ház alapját a fogantatás képezi. Az anya hiánya belső bánatként körvonalazódik a kötet ver-
seiben. A lírai én maga próbál anyaméhet építeni a régen elveszett helyébe. Erre utal a kötet 
kilenc ciklusa is, amelyekben a versbeszélő megteremti azt az oltalmazó közeget, ahol a lélek 
felkészülhet az újjászületésre (Fekete 2015).
Ahogy az emlékek egymásra rakódnak, lassan kirajzolódik az „anyaméh-ház” belső szerkezete 
is (Fehér 2015, 33). A helyiségek ciklusokba rendeződnek: van nappali, fürdőszoba, konyha, 
hálószoba, sőt, még téglák is.

„félrepakolt féltéglák sorakoznak
katonás rendben, már tudom, hogy

soha semmit nem fogok velük
kezdeni. ők azért csonkán is tűrik,

ahogy egymásnak feszülnek,
csak azoknak nehéz, akik alul
vannak. Mindig az alsó sorok

vannak a felsőkért.
megvigasztalná valaki ezeket

az alsó sorokat? azért kérdezem,
mert én is féltégla vagyok egy

alsó sorban.” (Celler Kiss 2015, 10)

,„A kőművesként aposztrofált lírai én a külvilág elemeiből konstruálja újra a biztonságot nyúj-
tó, hiányokat szimbolizáló belső teret” (Fehér 2015, 33). Ezek a helyiségek hol lazábban, hol 
szorosabban kapcsolódnak az Anyaméh tartógerendájához. Az átfogó egységek a lírai én külvi-
lághoz fűződő viszonyára, az ottani eseményekre engednek kitekintést. A „versbútorok” (Fekete 
2015) pedig nemcsak a szobákat, hanem az új otthont is kényelmesebbé teszik. 
Ezért a kényelemért persze sokszor kemény emlékekkel kell szembenézni. Minden berende-
zésnek megvan a maga története. Hiába asszociálnak a bútornevek egy babaház idilli, ártatlan 
képére, az emlékek által egy nehéz gyermekkort, egy nyers hangú elbeszélőt ismerhetünk meg. 
Ez a hang persze a maga érettsége mellett a gyermeki leleményesség és fantáziavilág szobáiba 
is betekintést enged. 
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A szikár versek, akár egy kamera statikus, objektív képei. Az ábrázolás erőssége, hogy autenti-
kusan mutatja be az önkeresés, önfejlesztés mindent átható élményét. A kőműves-költő mon-
datai által nemcsak a kötet falait emeli a magasba, de a felnőtt, egyre kiforrottabb lírai ént is 
megismerhetjük:

„bármilyen fal, ha embereknek
építik, legyen emberméretű.

akkora, mint én.
ha magas: lábujjra állva sem látnak át rajta.

ha alacsony: túl messzire látnak.” (Celler Kiss 2015, 8)

A fal építése Kőmíves Kelemen történetét juttatja eszünkbe, amely a mű megalkotásának fel-
tételeként az emberfeletti munka, erőfeszítés, valamint az áldozathozatal szükségességét fogal-
mazta meg. Maga a fal egyben a biztonság és az elzártság jelképe is, ami megint csak az anya-
méh oltalmazó jegyeivel áll kapcsolatban (Pál–Újvári 1997, 107). A lírai én áldozata nem más, 
mint a gyermekkor elengedése, a korai felnövés.
El kell döntenie, hogyan építkezik tovább. Innentől kezdve legfőbb mércéje a felvállalt én, ami-
hez igazodik a maga alkotta belső világ. Az otthont jelentő ház most már nem mások igényeinek 
megfelelően épül (Fekete 2015).
Az alapvetően univerzális szimbólumok az egyén belső világában mindig egyedi formákat ölte-
nek. A ház esetében sincs ez másként. Általánosítva azt mondhatnánk, hogy a ház a személyiség 
szimbóluma. Mikor erre a fogalomra gondolunk, a ház összes lényeges sajátossága eszünkbe jut: 
a külső falak, a belső tér, ami a védelmünkre szolgál (Antalfai 2007, 183). Az épület nyílászárói 
meglehetősen fontos szerepet kapnak, ezek teremtenek kapcsolatot a belső tér és a külvilág kö-
zött. Celler Kiss Tamás ablakai fájdalmasan szép rálátást nyújtanak egy trauma feldolgozására. 
A fejlődés érdekében belső falakat kell lerombolnunk és újjáépítenünk nap mint nap. Ezt jelenti 
az a bizonyos Magna Mater, a társadalom és személyiségünk alapját képező család. 
A versbeszélő sok emléket idéz fel, amelyek tárgyakról, helyszínekről jutnak eszébe. Ezekben 
követhetjük nyomon tapasztalatszerzését és fejlődését. 
A lírai én a legtöbb esetben higgadt, analitikus hangnemben szólal meg. Érdekes, és Celler Kiss 
Tamás lírájára igen jellemző motívum az öröklődés, ami kötetében konkrétan tematizálódik. 
A lírai beszélő jussa maga az építkezés. Már édesapja is házat épített, ezáltal példát állítva fia 
elé. Érdekes azonban, hogy ennek ellenére a versbeszélő magányos építészként jelenik meg az 
Anyaméh verseiben. A hiánypótlásban csakis magára támaszkodhat. Az apára való utalás leg-
inkább a teremtő férfi princípiumaként van jelen.
Az eredendő magány akkor se mérséklődik, amikor az elbeszélő látszólag nincs egyedül. Erre 
az egyik legszemléletesebb példa, amikor az anya szót zárójelbe teszi, mivel hiányát így érzékel-
tetheti a legjobban.
A magára maradt versbeszélő ezen a ponton érkezik el oda, hogy kénytelen saját nemkívána-
tos ajtóit kinyitni és szembenézni gyermekkorának fájdalmaival. Az ajtó bizonyos esetekben az 
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egész házat jelképezheti, jelen esetben az emberi lelket. Kinyitása tehát a megismerés, a kitá-
rulkozás folyamatát jelképezi (Pál–Újvári 1997, 19). Ahogy közelítünk a kilincs felé, egyre nyil-
vánvalóbbá válik, hogy a lírai főszereplő már komoly fiziológiai változásokon is keresztülment, 
teste pedig mázsás lelki terheket cipel (Fehér 2015, 34).

„már az is valami, ha tudod, mit akarsz.
itt ez a domb. itt fogom felépíteni

a saját anyaméhemet.
a boldogtalanság nem más, mint

örökös visszavágyódás az anyaméhbe.
egykor karjaidban a nagyvilág nem ért

el, most a nagyvilág itt tornyosul
előttem, a karjaid pedig sehol.

az ember csak akkor lesz felnőtt, 
ha már nem marad senki, aki

megvédhetné. azt hiszem, felnőttem” (Celler Kiss 2015, 13)

Ez a hang többé már nem egy olyan személyhez tartozik, akit az anyának kéne megvédenie a 
nagyvilágtól. A kőművesként megszólaló lírai én az építkezés vágyától eljut a cselekvés és a meg-
valósítás mozzanatáig. „Félrepakolt féltéglából” döntést hozó építész lesz: „itt fogom felépíteni / a 
saját anyaméhemet”. Ezzel a kijelentéssel véglegesen eldönti, hogy felnő (Fekete 2015).
A ház tervrajza tehát elkészült, a falak és a nyílászárók a helyükön vannak. A lírai elbeszélő vissza-
tér a házba. Az anya pedig a küszöböt átlépve nemcsak az épületet hagyja el, hanem gyermekét is.
Az egymást elválasztó egységek, motívumok utalhatnak két személy közti pszichikai távolságra 
és a köztük zajló interakciók akadályozottságára. Amennyiben egy ilyen kép többször is visszatér, 
akkor a jelenség elégedetlenségre utal, szándékot valami kijavítására (Vass 2013, 627).
Az anyától való végleges elhatárolódás és annak tudatosítása rendkívül fontos mozzanat. Az építész 
felismeri elődei hibáit és javítani próbál. Ezért szükséges az új közeg megalkotása, berendezése.

„íme, a két kezem, ujjak is vannak
a végén, nem tudom még
mihez kezdhetnék velük.
lusta kőműves vagyok,

meg lusta ács, és épített már 
házat az apám. ezért kérlek,

ha a szavaimat nem is,
legalább engem

vegyél a szívedre.” (Celler Kiss 2015, 22)
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A küszöb átlépése tehát nem csak szimbolikus, hanem egy pszichés határvonal átugrását is je-
lenti. Ezután a nappali következik berendezési tárgyaival együtt. Majd a fürdőszobába jutunk, 
a konyhába és végül betekintést nyerünk a hálószobába is. A gondolati dominók egymáshoz 
illesztése után egy fantasztikusan és precízen megszerkesztett ház látványa tárul elénk (Fekete 
2015).
Az építkezés végén – mint érdekességet – érdemes megfigyelnünk az anyagválasztást. A „prima 
materia” (ősanyag) az elemek lelke. Ez a földi salaktól megtisztított személyiséget jelképezi. Az 
alkimisták szerint minden anyag az eredetinek csupán egy változata, így az ősanyagot szimbo-
likusan anyaölként képzelik el (Pál–Újvári 1997, 302).
Bár a lírai hang mindvégig kőművesként utal magára, végül a tégla helyett a fát választja alap-
anyagul (Fehér 2015, 35). Az újrasarjadzó növény szépen utal a lírai én megújulására, növeke-
dése a világrend kiteljesedését fejezi ki. A fa törzse a házhoz hasonlóan a stabilitást jelképezi. 
Szilárd alapot biztosítanak gyökerei, melyek a földbe hatolnak. Ez utal a személyiség megszilár-
dulására is (Pál–Újvári 1997, 104). A hideg kőhöz képest a fa egy melegséget árasztó elem. Ez 
az organikus anyag a leginkább megfelelő az új élet és élettér kialakításához:

,„most vált csak fontossá a kézügyességem,
és mindaz, amit az anyag tulajdonságáról
tanultam. már jóval ezelőtt kiválasztottam
az építőanyagot. fa. az összes földi anyag

közül a fának van a legtisztább lelke.” (Celler Kiss 2015, 89)

Az építész befejezte munkáját. Véleményem szerint Celler Kiss Tamás kötetében nagyon szépen 
kirajzolódik az alkotó és az alkotás közötti viszony. Kötete nem csak jelképesen építkezik, a lírai 
én egy valóságos menedéket hoz létre az emlékfoszlányokból.
Az építész teremtőként jelent meg a kötetben. Az alkotás képessége azonban magában rejt egy 
másik fontos mozzanatot is. Aki képes falakat emelni, az lebontani is tudja őket. Az építész, 
vagy alkotó a teremtés és a pusztítás ellentétpárját is megtestesíti. Vizsgálódásomat a további-
akban az építész romboló erejére irányítom.

Az anya mint kötőanyag

Ami a csigának ház, nekünk építőanyag. Závada Péter címadása egy ilyen vegyületet nevez meg, 
ami nem más, mint a mész. A cím (Mész) itt is többletjelentéssel bír. A természettudományos 
fogalmak konstruktívan épülnek a költői nyelvbe, hol megtartva eredeti jelentésüket, hol fel-
számolva azokat.
Ez az enigmatikus szócska kettős jelentésréteggel rendelkezik. Hétköznapi elnevezése a kalci-
um-karbonátnak és egy cselekvést kifejező igére is asszociál. Az ige második személyű alakja 
nemcsak megszólít, de a változásra is felhívja a figyelmet. A cím egyik oldalról falakat emel, 
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másfelől pedig a tettek erejével segít lebontani a magány építményeit (Jeges Varga 2015).
A líra én sokat töpreng azon, mit is kezdjen az emlékmozaikokkal. Nála az anyagválogatás kap 
nagyobb szerepet. Az építkezés attól függ, hogy az adott matéria miként és mire használható. 
Egyik legfontosabb feladata, hogy megtalálja a „kötőanyagot”.
A költői képzelet a személyesség további dimenzióit tárja fel, miközben a lírai én a formákhoz 
kötődő élményeit vizsgálja. Bachelard szavaival élve: „Abban a pillanatban, hogy úgy tekintünk 
a házra, mint a vigasz és az intimitás tereire, mint olyan térre, mely a bensőségességet hivatott 
magába sűríteni és védelmezni, azonnal emberi jelleget ölt” (Bachelard 2011, 58).
A lírai főhős világát áthatják az ellentétek. Végig az emlékezés aktusaiban lezajló stabilitásért 
küzd. Az ebből kialakult traumatapasztalat határozza meg a versek metaforahálózatát (P. Si-
mon 2017).
A Mész versbeszélője elsősorban az anyjával kapcsolatos viszonyát fejti ki. Ezért az önazonossá-
gát érintő probléma értelmezhető a kötődni és elszakadni vágyás feszültségeként is.
Sok esetben az érzékek összezavarodásáról van szó, ami az értelem elbizonytalanításához vezet. 
Mégis az ebből keletkezett hézagokat az észlelés és az érzékelés minőségének egymás mellé 
állításával próbálja feltölteni (P. Simon 2017).

„emlékszel, 
amikor az építkezésen üveggyapotba

tenyereltem, napokig nem tudtam 
eldönteni, hogy egy szilánk szúr-e, 

vagy már csak a helye.” (Závada 2015, 10)

Az üveggyapot, akár csak más anyagnevek visszatérő elemei a kötetnek. Ezek a lírai én és a má-
sik – általában az anya – viszonyának problémakörébe helyezhetők.  
A lírai főhős hol egy világos, hol egy sötét anyag képébe vetíti az anya emlékét. Ez az ellentétpár 
az élet előtti és utáni állapotra utal. Az újjászületés mindig valamilyen áldozattal jár (Pál–Újvári 
1997, 193). A lebomló test mészkővé válik, a visszatérés pedig kőolaj formájában történik meg. 
Az ilyen és ehhez hasonló ember és anyag kapcsolatát tükröző szövegrészek a természetben 
elfoglalt helyünkre utalnak. Szerkezetünk instabilitására, amin az idő úgy kifog, mint vason a 
rozsda. 

„A mészkő kitűnő építőanyag.
A tömött mészkőből égetik a meszet.

Miután meghaltál, apa beidőzített egy tisztasági festést.
A mészégetés alapanyaga a mészkő, kalcium-karbonát.

Apró kalcitkristályokból állsz, anya. Ezer Celsius-fok körüli
hevítés hatására szén-dioxidra és kalcium-oxidra esel szét.

A szén-dioxid a lelked. Apával úgy döntöttünk, hogy
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szép gyöngén megfogjuk az elégett csontjaidat,
az elégett véredet, és a mészhabarcs közé keverünk,

noha már abban is te voltál. Aztán amit estig raktunk,
leomlott reggelre.” (Závada 2015, 10)

Az anyagok és a hozzájuk kapcsolódó folyamatok (kicsapódás, kiválasztódás, oldódás, hevítés, 
bomlás stb.) párhuzamba kerülnek az emlékezéssel, valamint az anya elvesztésének feldolgozá-
sával. Az építkezés alapját ez a szó szerinti és átvitt értelmű ábrázolás adja. 
A jelenség legdrámaiabb megnyilvánulása a fenti versben figyelhető meg, ahol az anya hamvai 
a mészhabarcsba kerülnek (P. Simon 2017). Ez a kép a már korábban említett balladát idézi. 
Itt azonban nem az emberfeletti munkának emléket állító Kőmíves Kelement, hanem a művét 
áldozat árán is befejező építészt ismerhetjük fel (Pál–Újvári 1997, 107).
Az Anyaméh lírai elbeszélője olyan falak között mozog, melyeket az emlékezés által, az anya 
hiányából hozott létre. Ehhez viszonyítva a Mész emlékezője „kötőanyagként” definiálja az el-
vesztett anyát. Sajátos allegória ez, melyben a mészkő felhasználásával kapcsolatos folyamatok 
kerülnek párhuzamba az emlékezéssel és a veszteség feldolgozásával (P. Simon 2017).
A „prima materia” itt is visszavezet minket az anyához, az ősanyag forrásához. A test és a szobák 
összefonódó ábrázolása itt is sejteti a makro-mikrokozmosz kapcsolatát. Az emlékek a testen 
keresztül válnak elérhetővé, a test hordozza az emlékeket.
A makrokozmosz magát az emberi testet, a házat jeleníti meg. Itt lakozik a szellem és a tudat. 
Emiatt érdemes megfigyelni a versekben megjelenő test és különösen a nedvek építőanyagok-
ra emlékeztető mivoltát. A testi jelenlét hangsúlyozása fontos összefüggésekre hívja fel figyel-
münket (P. Simon 2017). A nedvesség, vagy valamilyen testnedvhez kapcsolódó kép esetenként 
„masszaszerűen” tartja össze a gondolati és emlékezeti anyagokat.

„Te is kőolajból vétetsz, de én nem tudom,
Milyen lehet egy elhalt szervezet bomlás-
termékének lenni. Kisebb mennyiségben

az anyakőzetben is megtalálható vagy,
mikor onnan bányásznak, a színed sötét.

Bár az esetek többségében lepárlással
nyernek vissza. Mikor apával vissza akarunk
nyerni, mi is mindig a lepárlással kezdjük.

Halálodban is sokféleképpen hasznosulsz:” (Závada 2015, 69)

A tapintás és a fizikai érzékelés által felfogott ingerek a bőrrel, a legfelső burokkal vannak köz-
vetlen kapcsolatban. Ez az ember védőburka, az identitást biztosító külső réteg (Bihary 2015, 
65). A fizikai sérülések elsősorban ezen a felületen hagynak nyomot. Megújuló szövet, ami az 
ember regenerációs képességére utal.
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A traumafeldolgozás minden esetben magányos tevékenység. A lírai elbeszélő is zömében maga 
küzd meg az emlékhalmazokkal, de az apa is feltűnik, mint „csendestárs”. Részt vesz ugyan az 
eseményekben, érzékeljük, hogy az elbeszélő nincs magára utalva, de az apa képe nem támasz-
ként, nem vigasztaló tényezőként jelenik meg. Ez arra utal, hogy az anya hiánya akkora hézagot 
okozott, amit senki más nem tud mérsékelni. 
Az így keletkezett lékek befoltozásához végig kell menni az emlékezés folyosóján. Ehhez azon-
ban minden korábbi helyszínt végig kell járni, szobáról szobára, tárgyról tárgyra, illattól illat 
felé haladva (Béres 2015).

„a mozgásod hellyé lassul, anya
itt fekszel egy válasz eleve

elrendeltségében. Gondolatban
parányi, pontszerű részekre 
bontalak, hogy megtaláljam 

a középpontodat.” (Závada 2015, 64) 

A középpontkeresés elsősorban a kezdeti egység, a totalitás szimbóluma. Ez az a pont, ami 
körül az egész világ forog, ami tartalmaz minden lehetőséget (Pál–Újvári 1997, 238). A ház kö-
zéppontjának megtalálása lényeges mozzanat, itt tudatosul a lírai elbeszélőben, hogy a családi 
ház számára az anyát jelenti. 
Nem véletlen, hogy az antik kultúrákban a sírt örökkévaló háznak nevezték (Pál–Újvári 1997, 
158). A kellemes emlékektől hemzsegő ház a biztonság és oltalom helyett a bizonytalanság te-
rületévé vált. Ezektől hol menekülne, hogy beléjük olvadna a lírai elbeszélő. Ha elpusztítja em-
lékei tárházát, talán megszűnik a fájdalom, de az anya emléke is eltűnik.
Az egyik jelenet (Závada 2015, 31) egy szobrászműhely képét vetíti elénk, ahol a lírai főhős mé-
lyen belehatol a hűvös agyagba (P. Simon 2017). Ez a meghatározás mintha „megoldó kulcsot” 
adna az anya–anyag kapcsolatán alapuló trauma feldolgozáshoz. „Könyékig bele.” Tehát először 
minden kézzel fogható dolgot meg kell vizsgálni, és az anya létezését bizonyító helyszíneken 
keresztül teljesen bele kell merülni a múltba. Ezután az ott találtakból összeállítani egy olyan 
konstrukciót, ami által feldolgozható a gyász és újrateremthető az önazonosság (P. Simon 2017).
A nyílászárók Závada kötetében is kiemelt szerepet kapnak. Nála nem az épületbe való bejutás, 
hanem az elvágyódás kap nagyobb hangsúlyt. Ez a hangulat arra utal, hogy a Mész lírai hőse 
a családi ház elhagyásában látja a lezárás lehetőségét. De hogyan lehetne elhagyni egy olyan 
közeget, amivel szinte eggyé váltak az emlékek?

„Sehogy sem tudok szabadulni
az út szélén magukra hagyott

házak gondolatától. A cserepek
saját súlyuk alatt beroskadtak,
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de lehet, hogy csak a falakból
szivárgó szürkületben volt
olyan szokatlan a tárgyak

nehézkedése.” (Závada 2015, 19)

A gyász és a fájdalom magányos házak látványaként, élettelen tárgyak képében jelenik meg. A 
bizonytalanság és a hiány egyik legszomorúbb helyszíne a hideg fürdőszoba (Béres 2015). 
A víz egyszerre romboló és alkotó, valamint elválasztó és egyesítő női princípium. A teremtés-
mítoszok őselemeként az univerzális anyaméh megtestesítője. Forma nélküli alapanyag, amely-
ből minden kiemelkedik, és amelybe minden visszatér (Pál–Újvári 1997, 409).
A vízbe merítkezés, az eredethez való visszatérés, a forma elvesztése egyaránt magába foglalja 
a halálnak, a régi élet megszűnésének és az újjászületésnek a lehetőségét. Ez a felfogás képezi 
a megtisztulási rituálék alapját. Az, hogy a haldokló anya képe egy kádban ülve jelenik meg, a 
bűntől való megszabadítást, a múlttól való felmentést fejezi ki (Pál–Újvári 1997, 409).

„A kiteregetett ruhákról
a kádba csöpög a víz, úgy történt tehát, 

ahogy ígérted: az első napon elválasztottad
a földi vizeket az égi vizektől, én meg
a belsőket próbálom a külsőktől, míg

a méhedben egy komp próbál a hullámra
a hullámfronttal párhuzamosan ráállni” (Závada 2015, 20)

A térmetafora (fürdőszoba, fal, lépcső, konyha) itt is fontos szervezőelve az emlékezés rendszere-
zésének. Egy belső hiányt tárnak elénk, konkrét és absztrakt térségeket jelképezve (Balogh 2015).
Az ablak az evilági és a túlvilág közötti kapcsolat kifejezője. A fény, átvitt értelemben a szimbo-
likus megvilágosodás ezen keresztül képes eljutni hozzánk. A vakablak pedig pontosan e fény-
forrás leromboltságára utal, tehát a sötétség és gyász közvetítője. Ebben a formában az ablak az 
ismeretlenbe való kilépés, a halál és a lezárás jelképe is (Pál–Újvári 1997, 12).

„Most mégsem ezt. Hanem hogy a régi lakásunk
Ajtaját befalazták. A bejárati ajtó helyén

Azóta üres, vakablakszerű boltív, ha néz is
Valahova, csak a saját szájába.” (Závada 2015, 49)

Ez a jelenet arra utal, hogy a lírai elbeszélő végül elhagyta a gyásszal azonosított otthont. A „régi 
lakás” ajtaja lett befalazva, tehát az elbeszélő már egy távolabbi idősíkból beszél, már nem olyan 
éles és közeli a tragédia. A befalazott ajtó az emlékekkel való szembenézés nehézségével függ 
össze, de már utal arra, hogy a gyászfolyamat befejeződött.
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Összegző gondolatok

A két kötet közti legalapvetőbb különbség az, hogy az Anyaméh lírai elbeszélője egy heroikus 
építész, aki új életteret próbál teremteni az anya hiányából. Egyfajta „továbblépő” pozíciót vesz 
fel. A Mész központi alakja viszont megpróbálja befalazni az anya emlékét. Ezt a traumafel-
dolgozást hozza a szerző párhuzamba a kalcium-oxid bomlásfolyamatával egy „Kőmíves Kele-
men-i helyzetben” (Valuska 2015). Az építkezés tehát balladaibban jelenik meg Závada Péter 
kötetében.
A kőműves-költő lírai hangja határozott álláspontot képvisel, Závada lírai főhőse sokszor küzd 
az önazonosságért. Az egyik kötet építkezik, a másik a bomlási folyamatok köré szervezi gondo-
latmenetét. Mégis a két kötet arról tanúskodik, hogy a továbblépéshez és a lezáráshoz sokszor 
pont az kell, ami a legfájdalmasabbnak tűnik az adott szituációban: rengeteg emlékezés.
Az alkotási folyamat pedig hol dopaminfelszabadító hatását fejti ki, hol sebeket tép fel. A cél 
azonban minden esetben a fejlődés, a teremtés. Nem tekinthetünk el attól sem, hogy ezek a 
folyamatok olykor hatalmas áldozatokat kívánnak meg.
Nem véletlenek az analógiák. Kőmíves Kelemen balladája az építkezésért hozott nehéz és fáj-
dalmas áldozatba vetett hiten alapszik. 
A szerzők bemutatják, hogy az egyén személyisége hogyan képes belakni egy képzeletben épí-
tett házat. Hogyan képes egy alkotó kötőanyagként használni az emlékeket. És hogyan képes 
egy gyászmunkából létrehozott konstrukció menedékké válni. 
Egy épület felhúzása lényegében az isteni teremtés megismétlése - a halandók szintjén. És hogy 
a falak valós, vagy képzeletbeli téglákból készülnek-e, az már mellékes. Az eredmény egy do-
logban egyforma: a teremtett mű – ha csak egy kicsit is sikeres, mindig visszatükrözi alkotóját.
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THE ROLE OF CONSTRUCTION AS THE SYMBOLS’ SYSTEM
IN THE WORKS OF TAMÁS CELLER KISS’S UTERUS (ANYAMÉH)

In my paper, I write about the definition of construction and about the symbols which are connected to it. I examine
these in Tamás Celler Kiss’s Uterus (Anyaméh) and Peter Závada’s Whitewash (Mész).
This analysis focuses on the correlation between the construction and the work itself while it focuses on the overlaps
between volumes, differences and on similar symbols. First of all, my work doesn’t analyse the symbols in term of 
poetics, but on the tropes level. Psychology, ethnography, art history, mythology and religious history are all part of 
this paper’s professional literature.
The works feature poetry narratives that seek to make up for the mother’s absence. These memories are used as the
craftsmen’s bricks. The authors organize their thinking around the processing of trauma. And while the lyricist of 
Uterus wants to build a new living space through the absence of the mother, the central figure of Whitewash tries to 
“masonise” the mother’s memory.

Keywords: mother, construction work, destruction, wall, symbol, lack
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Tóth Johanna

„a semmi ágán ül szívem…”
József Attila borderline személyiségzavara műveinek tükrében 

József Attila, az őrület és a zsenialitás vékony határán táncoló, a kicsit „csodagyerek”, kicsit „árva” költő kétségkívül 
a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja. Munkássága felbecsülhetetlen szépirodalmi értékkel bír, azonban 
kevesek előtt ismeretes költészetének azon oldala, melyet a dolgozatom során szándékozom bemutatni.
Skizofréniával diagnosztizálták, ám a tudomány jelenlegi álláspontja szerint egy akkor még ismeretlen betegségben, 
a borderline személyiségzavarban szenvedett. Műveiben tisztán felismerhetőek a BPD (Borderline Personality Disor-
der) karakterisztikus tünetei, az effajta torzult személyiségre jellemző gondolkodásmód. A tanulmányban verselemzé-
seken keresztül mutatom be a tipikus borderline-tüneteket; munkámban külön figyelmet szentelek a költő terápiára 
írt naplójának (Szabad-ötletek jegyzéke).

Kucsszavak: József Attila, borderline személyiségzavar, költészet, pszichológia

Bevezető

„Minden, ami költészetünkben addig volt,
 beleolvadt József Attilába; 

minden, ami azóta van, vele kezdődik”
(Hegedűs Géza)

József Attila költészete intenzív, átitatva fájdalommal, szenvedéllyel, végletekig menő, ambi-
valens érzésekkel. Versei szenvedést tükröznek, s ezt a képet az élettörténete is alátámasztja. 
Ha azonban elmerülünk sorsa apró és szomorú részleteibe, ha egy másik szemszögből vizsgál-
juk meg a verseit, új dimenziók nyílhatnak meg előttünk.
A dolgozat célja részletesen tanulmányozni a költő mentális betegségének tüneteit. Verseiben 
a jellegzetes borderline-megnyilvánulásokat kutatom és elemzem, hogy ezek által megértsem, 
mit érezhetett, gondolhatott az Ember, azaz ő maga, József Attila. 

A borderline személyiségzavarról, röviden

Borderline, azaz határeseti zavar. Ezzel a kifejezéssel jellemezte ezt a jellegzetes, intenzív tüne-
tegyüttest Louis Stern, amerikai pszichoanalitikus az 1930-as évek végén (Atkinson–Hilgard 
2005). Azért választotta a „borderline” elnevezést, mert ennél a betegségnél mind a neurózis, 
mind a pszichózis tünetei megfigyelhetők, viszont egyik kategóriába sem sorolható igazán. A 
tudomány jelenlegi állása szerint ugyan a borderline nem a pszichózis és a neurózis határán 
lebegő jelenség, a modern orvostudományban továbbra is fennmaradt a határeseti zavar elne-
vezés. A WHO (World Health Organization) által kidolgozott kódrendszer szerint a borderline 
az érzelmileg instabil személyiségzavarok közé tartozik. 
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A borderline személyiségzavar súlyos identitászavarral, kínzó érzelmi állapotokkal, a saját szük-
ségletek felismerésére való képtelenséggel, a hangulat szélsőséges ingadozásaival, önkárosító 
viselkedésmódokkal jellemezhető kórkép” (Rösel 2015). A szélsőséges hangulatingadozás elle-
hetetleníti az igényeink felismerését, ami azt vonja maga után, hogy a borderline személyiség 
felelősséget sem képes vállalni érzéseiért, tetteiért, szükségleteiért – ezért állandó konfliktus-
ban áll önmagával és a környezetével is. A borderline személyiségzavart a teljes tehetetlenség 
állapota jellemzi, ez belső frusztrációhoz vezet, amit, mivel szükségleteit felismeri, kielégíteni 
képtelen, kénytelen valamilyen más módon levezetni. Ez általában öndestruktív viselkedésmó-
dokban nyilvánul meg.
A DSM-V (Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders-V, 2013) szerint a borderli-
ne személyiségzavar diagnózisának felállításához az alábbi 9 tünet közül legalább ötnek kifeje-
zésre kell jutnia az adott személynél:
1. „Kétségbeesett erőfeszítés a valós vagy vélt elhagyás elkerülésére.
2. Intenzív, instabil viselkedésminta az interperszonális kapcsolatok terén, a másik idealizálá-

sának és leértékelésének extrém váltakozása.
3. Identitászavar: markáns, tartós énkép- és önészlelési zavar.
4. Impulzív, potenciálisan önkárosító viselkedés legalább 2 különböző területen: költekezés, 

szexualitás, szerhasználat, felelőtlen vezetés, falásrohamok.
5. Ismétlődő öngyilkossági kísérletek, fenyegetések vagy önbántalmazó viselkedés.
6. Hangulatingadozás következtében fellépő érzelmi instabilitás: intenzív diszfórikus epizó-

dok, ingerlékenység, szorongás, amely legtöbbször pár óráig, legfeljebb pár napig tart.
7. Krónikus ürességérzet.
8. Aránytalanul intenzív, inadekvát harag és az indulatok gyakori kontrollálatlan kitörése: a 

temperamentumosság sűrű kifejezésre jutása, állandó harag, ismétlődő fizikai konfliktusok.
9. Átmeneti, stressz által kiváltott paranoid elképzelések, illetve súlyos disszociatív tünetek” 

(2013: 663).

József Attila biográfiája – áttekintés

1905 április 11-én született Budapesten, születésnapján ünnepeljük a magyar költészet napját. 
Édesanyja, Pőcze Borbála Szabadszállásról Budapestre emigrált vidéki lány, aki mosónőként 
dolgozott élete végéig. Édesapja, József Áron bánáti szappanfőző 1908-ban elhagyta a családot 
– úgy tudták, Amerikába megy szerencsét próbálni, valójában Romániába költözött. József At-
tilát ekkor nővéreivel, Etelkával és Judittal együtt próbálta eltartani az egyedülálló édesanyjuk, 
ám minden igyekezete ellenére sem tudott megfelelően gondoskodni róluk. Végül 1910-ben két 
kisebb gyermekét, Attilát és Etelkát a Gyermekvédő Liga gondozásába adta. A gyermekek innen 
Öcsödre kerültek nevelőszülőkhöz. Édesanyjukkal nem volt kapcsolatuk ez idő alatt, és József 
Attila keservesen emlékszik vissza az itt eltöltött két évre. Nevelőszülei, azzal az indokkal, hogy 
„Attila név márpedig nem létezik”, Pistának szólították. Végül 1912-ben egyesült újra a csonka 
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család, de továbbra is mélyszegénységben éltek a Ferencvárosban. A fiatal József Attilát nagyon 
megviselték ezek a megpróbáltatások. Már korai gyermekkorában is az érzelmi labilitás jeleit 
mutatta: csupán kilencéves volt, mikor először öngyilkosságot kísérelt meg. Anyjuk állapota ro-
hamosan romlott. Eközben Jolán előbb Makai Ödön ügyvéd alkalmazottja, majd felesége lett. 
Édesanyjuk 1919 decemberében hunyt el. József Attila, a félárva gyermek életében ez olyan trau-
ma volt, amely egész további életére rányomta bélyegét. Etelka és Attila ekkor nővérük gyámsá-
ga alá kerültek. A költő sokat maradozott ki az iskolából, csavargott, problémás gyerek volt. Lel-
kiállapota a későbbiekben sem javult, gimnáziumi évei során több ízben is megpróbálta kioltani 
életét. Azonban mégis jelentős időszak volt ez az életében: ekkor kezdett el komolyabban foglal-
kozni a költészettel. Publikálási kísérleteit fiatal kora miatt sokáig nem tudta sikerre vinni. Meg-
ismerkedett többek között Ady Endrével, Babits Mihállyal, Kosztolányi Dezsővel, Szabó Lőrinc-
cel. Mikor végre megjelentek a művei, tragikus fordulat következett: istenkáromlással vádolták 
meg, az ügy bírósági perrel fejeződött be. A gimnázium után a szegedi Magyar Királyi Ferenc 
József Egyetem magyar–fancia–filozófia szakán tanult tovább, ám irodalmi munkássága itt is 
bajba sodorta: Tiszta szívvel című verséért Horger Antal professzor eltanácsolta az egyetemről, 
így nem is folytathatta tanulmányait. Eközben 1925-ben megjelenik az első kötete Nem én kiál-
tok címmel. Már az egyetemen eltöltött idő alatt elkezd szimpatizálni a kommunista nézetekkel, 
nem sokkal később hatalmas támogatója lesz ennek az eszmének. Egész életében szegénységben 
él, legtöbbször alig van mit ennie. Pszichés állapota változatlan. Kapcsolatai hevesek, intenzívek, 
ám rövid ideig tartanak; négy szerelmét emelhetjük ki. Az első Vágó Márta, akivel 1927-ben is-
merkedik meg. Házasságot fontolgatnak, ám a lány szülei ezt hevesen ellenzik, Mártát Angliába 
küldik tanulni. Szántó Judittal 1930-ban ismerkedik meg. Judit 1930-ban Attila féltékenységi 
rohama során öngyilkosságot kísérel meg, nem sokkal ezután szakítanak. Gyömrői Edit József 
Attila pszichoanalitikusa élete utolsó szakaszában, 1936-ban több vers múzsája lesz. A költő sze-
relme viszonzatlan. Kozmutza Flórával élete utolsó évében ismerkedik meg, 1937-ben. József 
Attila mindössze két hét ismeretség után megkéri a nő kezét, aki azonban visszautasítja. Ez volt 
talán az „utolsó csepp a pohárban számára”. Összeroppan, szanatóriumba kerül. A tragikus halál 
Balatonszárszón éri; 1937 december 3-án elüti a vonat. A mai napig vita tárgya, hogy vajon bal-
eset volt-e, esetleg öngyilkosság. Mindössze harminckét évesen távozik a világból, ugyanannyi 
fájdalmat és űrt hagyva maga mögött, mint amennyit a sírba vitt.

Szakirodalmi háttér

A továbbiakban József Attila versei, valamint Manuela Rösel Ha fáj szeretni című könyve alap-
ján   kísérlem meg kitapintani e költészet borderline-ról árulkodó mozzanatait. A BPD-vel nem-
csak annak nehéz megbirkóznia, aki szenved tőle, hanem annak is, aki ilyen egyénnel kapcso-
latban van, kommunikál… Mindenkinek hatalmas kihívás ez, és az élhető, minőséges kapcsolat 
fenntartásához mindennél fontosabb, hogy megértsük, mi játszódik le a borderline személy 
fejében. Felhasználtam még Sigmund Freud Bevezetés a pszichoanalízisbe című könyvét is. 
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Bár Freud nem említi a borderline-t, hasznos lehet kutatásairól olvasni a fejlődéslélektani, bi-
zonyítottan helyes elméletei miatt (ami jelen esetben igen fontos, lásd József Attila hányatott 
gyerekkora, és ennek lehetséges következményei); valamint az sem mellékes, hogy József Attila 
tévesen feltételezett skizofréniáját pszichoanalízissel kezelték – Freud könyvét olvasva tehát 
betekintést nyerhetünk a költő terápiájába is.
A Szabad-ötletek jegyzékéből is ihletet merítettem. Meglátásom szerint ez a legőszintébb mű, 
amit a magyar irodalom területén valaha alkottak. Gyömrői Edit, József Attila pszichoanaliti-
kusa adta azt a „házi feladatot” a költőnek, hogy szabadon, asszociációkkal írjon tele egy naplót. 
Ez tulajdonképpen a terápiájának egy része, ezért még ma is felmerül a kérdés, hogy etikus-e 
ezt a naplót kívülállóként olvasni, tartalma orvosi titoknak számít. Azonban annak, aki iga-
zán közel akar kerülni József Attilához, kötelező elolvasnia, mert itt szofisztikált, finomított, 
rímekbe öntött, sokszorosan átgondolt szavak helyett a költő nyers, meztelen érzéseivel találjuk 
szemben magunkat.
Atkinson és Hilgard (2005) Pszichológia című könyvében általános tudnivalókat olvashatunk 
a borderline személyiségzavarról, orvosi megközelítésből – ezt is felhasználtam, általános átte-
kintés céljából.

Elhárító mechanizmusok

Az elhárító mechanizmusok olyan eszközök, amelyek alkalmazásával a tudattalanba próbáljuk 
száműzni a számunkra kellemetlen, fájdalmas, szorongással járó érzéseinket. Tulajdonképpen 
önvédelemre szolgálnak: a szociális adaptációt hivatottak elősegíteni. Elsődleges funkcióját te-
kintve nem egy negatív folyamat. Azonban, ha az egyén olyan információk elfojtására használja, 
amelyek nélkül nem valósítható meg a pszichoszociális igényeink kielégítése (az érzelmeink, a 
szükségleteink egészséges kifejezése), a frusztráció és a szorongás csak tovább fokozódik. Ezen 
érzések hiányában nem lehetséges az egészséges, stabil énkép formálása, emberi kapcsolatok 
kialakítása, stb. Fontos szem előtt tartanunk, hogy az elhárító mechanizmusok nem kínálnak 
valós megoldást az inter- és intraperszonális konfliktusokra. Amennyiben a velük való meg-
küzdés helyett, a tudattalanba zárjuk az érzéseinket, azok nem szűnnek meg; lappangó, látens 
módon okoznak pszichoszomatikus tüneteket.
A borderline kórképpel rendelkezőkre jellemző az elhárító mechanizmusok halmozott haszná-
lata. Ez részben oka, részben következménye annak, hogy az instabil önképüknek köszönhető-
en nem tudják felismerni a szociális igényeiket, sem pedig kezelni az ezek hiánya miatt kelet-
kező frusztrációkat. Intenzíven igyekeznek megóvni magukat minden külső, negatív hatástól, 
ezzel még nagyobb fájdalmat okozva maguknak. Sokszor kombináltan, egyszerre több elhárító 
mechanizmust is alkalmaznak, ezzel egyre mélyebbre lökve a tudatalatti felé a konfliktusok 
igazi forrását.
József Attila verseiben könnyen felfedezhetjük az elhárító mechanizmusok nyomait. 
A téma kapcsán fontos kiemelni és definiálni a következő fogalmakat: 
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Elfojtás: Elfojtás során az érzelmeket, még mielőtt felismernénk őket, a tudattalanba zárjuk.
Projekció: A projekció, azaz kivetítés során a már elfojtott érzelmeinket másokra vetítjük 
ki, tartalmukat nekik tulajdonítjuk, majd ezt másokban kritizáljuk, így mi sértetlenek mara-
dunk, hiszen a másiknak tulajdonítjuk a saját érzéseinket. Például, amikor az idősebb, már 
nem attraktív nő beleszeret egy jóval fiatalabb férfiba, aki nem viszonozza az érzéseit, a nő – 
miközben nem meri bevallani magának, hogy érzelmei egyoldalúak –, szentül meggyőződve 
állítja, hogy a férfi halálosan szerelmes belé, csak nem meri bevallani neki, és ezért nevetsé-
gesnek tartja őt.
Hasítás: Avagy a fekete-fehér gondolkodásmód. A borderline személyek egyik legjellegze-
tesebb elhárító mechanizmusa. A racionális gondolkodásra, érzelmek integrálására képtelen 
borderline impulzívan, intenzíven szeret és gyűlöl – nem tud a két véglet közötti szürke skálán 
mozogni. Nemcsak az én-percepciója irracionális, de eltorzulva észleli az környezetében élő 
személyeket is, különösen azokat, akikhez gyengéd szálak fűzik. Egy ember a borderline sze-
mében soha nem teljes ember, jó és rossz tulajdonságokkal – vagy a legjobb a világon, ilyenkor 
idealizál, rajong a másikért; vagy a legrosszabb, és ilyenkor eltávolodik, elhidegül, vagy extré-
mebb esetekben akár az életét is kioltaná annak, akire épp haragszik. Fontos megjegyezni, hogy 
a másik félnek legtöbbször fogalma sincs, mivel idézi elő ezeket az állapotokat, mert általában 
teljesen jelentéktelen okok állnak a háttérben (sőt, néha bármilyen ok nélkül is előfordulnak 
ezek a váltások): akár egy rossz szó, egy csúnyább pillantás is elég a borderline-nak, hogy 180°-
ban képes legyen megváltoztatni az érzéseit valaki iránt.
Tünetképzés: Az általunk elfojtott érzések nem szűnnek meg, és valamilyen úton kiutat ke-
resnek a külvilágba, ezért sokszor pszichoszomatikus betegségek (gyomorfekély, kardiovasz-
kuláris rendellenességek, cukorbetegség, immunelégtelenség…), viselkedészavarok, mentális 
betegségek stb. formájában nyilvánulhatnak meg.
Szublimáció: Sigmund Freud szerint a legegészségesebb elhárító mechanizmus. Ilyenkor a 
társadalom vagy a saját magunknak felállított normákkal nem összeegyeztethető, ösztönös, 
általában agresszív vagy szexuális vágyainkat a társadalom vagy egy számunkra elfogadható 
formába öntjük, és így vezetjük le. Általában ilyen motivációt tulajdonítanak a művészi alko-
tásnak.
Reakcióképzés: Reakcióképzés során az általunk félelmetesnek, társadalmilag vagy a saját 
normáink szerint elfogadhatatlannak ítélt érzéseinket, vágyainkat elfojtjuk, és ezzel teljesen 
ellentétesen cselekszünk. Például, ha nagyon szerelmesek vagyunk valakibe, de ezt félünk be-
vallani magunknak, akkor agresszívan bánhatunk a másik féllel; esetleg épp ellenkezőleg, ha 
dúl bennünk a harag valaki iránt, a végtelenségig kedvesek lehetünk vele. 
Racionalizáció: A racionalizáció alkalmával az érzéseinket, gondolatainkat, cselekedeteinket 
számunkra elfogadható, ám hamis indokokkal próbáljuk megmagyarázni, ezzel elkerülve azt, 
hogy viselkedésünk valódi okát tudatosítsuk. Az önigazolás egyik leggyakoribb módja.
Tehetetlenségnyilvánítás: Jellegzetes borderline elhárító mechanizmus. Az egyén felveszi 
az áldozat szerepét, elhiszi, hogy egyáltalán nem áll módjában változtatni valamin, tehát a tu-
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dattalanba küldi a saját felelősségvállalási kötelezettségét. A szenvedő alany szerepe mögé búj-
va „mossa kezeit”, másoktól várja a megoldást, persze anélkül, hogy bárki felelősségre vonná őt 
a „tehetetlenségéért”.

Az érzelmi zsarolás

Az érzelmi zsarolás alkalmazása „szorult helyzetekben” a borderline személyiségzavarban szen-
vedők egyik legkedveltebb eszköze arra, hogy vélt vagy valós szükségleteiket kielégítsék, ezzel 
kerülve el a visszautasítást, csalódásokat. A zsarolás hátterében az az elviselhetetlen félelem áll, 
hogy a másik fél egyszerűen „nemet mond ránk”. A gyengén fejlett önészlelés és stabil, integrált 
énkép hiányában a borderline ezt úgy érzékelheti, hogy tulajdonképpen egész lényét tagadták 
meg, emiatt fejvesztve menekül az ilyen helyzetekből, bármit megtesz, hogy elkerülje őket. Az 
érzelmi zsarolás széles skálán juthat kifejezésre: konkrét követelőzés, finom utalgatások, mimi-
ka, testbeszéd, esetleg teljes elhidegülés, elzárkózás. 
Az érzelmi zsarolás fogalmát Susan Forward amerikai pszichológus vezette be, valamint felál-
lította ennek a jelenségnek az alapvázát, kezelési technikáit. Susan Forward (1998) nyomán az 
érzelmi zsarolás négy arcát különböztetjük meg:
1. A büntető: Amikor a borderline szükségletei nem teljesülnek, agresszív követelőzésbe 

kezd. Az ilyenkor elhangzó frázisok általában a következőek: „ha nem figyelsz rám / nem 
foglalkozol velem / nem teszed meg amire szükségem van…”. Ezzel biztosítja a másik felet 
arról, hogy a beláthatatlan következményekért az ő viselkedése, cselekedetei a felelősek. 
Ennél kifinomultabb módszer a szavak nélküli harc, amikor a borderline elhidegül, duzzog, 
megvonja a szeretetét és figyelmét a másik féltől, ezzel „bünteti” a másikat a számára nem 
megfelelő viselkedéséért; tehát, amiért nem tesz eleget követeléseinek. A másik fél így egy 
tehetetlen helyzetbe kerül.

2. Az önbüntető: Ebben az esetben a zsaroló magára veszi az elveszett áldozat szerepét: ő 
kerül a kiszolgáltatott gyermek szerepébe.1 Az áldozatot a „felelősségteljes felnőtt” szerepé-
be kényszeríti, olyan elvárásokat támaszt a másik felé, amelyeket muszáj teljesítenie, mert 
a borderline, a tehetetlensége miatt képtelen erre. A szükségletei kielégítésének felelősségét 
a másikra hárítja, és következményekkel fenyegetőzik, ha az nem tesz eleget a szükséglete-
inek. „Csak te tudsz rajtam segíteni, és ha nem teszed, szomorú/ csalódott leszek / meg-
ölöm magam”. 

3. A szenvedő: A csendes, alattomos érzelmi hidegháború. A szenvedő alany ilyenkor leg-
többször nem fejezi ki igényeit, inkább finoman a következőket közvetíti a másik fél felé: 
„ha igazán szeretsz / ismersz / törődsz velem, tudnod kell, mit érzek, mire gondolok, mire 
van szükségem; nem foglalkozol velem, téged nem érdekel, hogy én hogy érzem magam, 
akár meg is halhatnék, fel sem tűnne…”. Áldozatát nem fenyegeti következményekkel, nem 

1 Susan Forwars és Donna Fraizer közös könyve 1997-ben jelent meg. József Attila Gyermekké tettél című versét 
1936-ban írta. Ekkor az érzelmi zsarolás aspektusairól még semmit sem tudtak. Érdemes ezen elgondolkodni.
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követelőzik, csak passzívvá válik, saját szenvedésének burka alá húzódik, miközben a másik 
ezt tehetetlenül szemléli, kétségbeesetten próbál rájönni arra, hogy mire van szüksége.

4. A mézesmadzag-húzogató: „Ígérem, hogy most minden más lesz, megváltozom, csak 
tedd meg még ezt nekem / bocsáss meg most utoljára…” – ezekkel a mondatokkal manipu-
lálja  az áldozatát a borderline, hogy az kielégítse szükségleteit. Ezek az ígéretek legtöbbször 
nem teljesülnek; ekkor a zsaroló a másik félre tereli a felelősséget, azzal, hogy „nem volt 
elég az, amit érte tett, elrontotta a dolgokat.” Igen hatásos formája az érzelmi zsarolásnak, 
mert fenntartja a reményt az áldozatban, hogy a helyzete javulhat, amennyiben meghozza 
ezeket a számára kicsit sem kedvező kompromisszumokat.

Utószó

József Attila hányatott élete kihatással volt egész létére. Tragédiája, belső háborúi a költésze-
tében csapódtak le. Megváltoztatta a magyar irodalmat; ahogyan Hegedűs Géza fogalmazott: 
„Minden, ami költészetünkben addig volt, beleolvadt József Attilába; minden, ami azóta van, 
vele kezdődik”. Verseinek értékelése viszont nem szabad, hogy csak irodalmi szemszögből tör-
ténjen, ugyanis, meglátásom szerint, sokkal több van bennük ennél. A költő életében két óriási 
törés volt: az első kétségkívül a traumákban nem szűkölködő gyerekkora, legfőképp édesanyja 
halála. A második a nála tévesen diagnosztizált skizofrénia, ami a nem megfelelő terápia alkal-
mazását vonta maga után. A pszichoanalízis csak ronthatott a költő mentális állapotán. József 
Attila esete tökéletesen bemutatja, mekkora károkat okozhat egy rossz diagnózis. A pszicholó-
gia, csaknem száz évvel később, már sokkal magasabb fejlődési szintet ért el, de sajnos ma is 
megszámlálhatatlan esetben állítanak fel téves diagnózisokat. Ez teljes életeket tehet tönkre, és 
a történet akár olyan tragikus véget is érhet, mint József Attila esetében.
Alapfeltételezésem, miszerint a Szabad-ötletek jegyzéke alapján kimutathatóak a borderline 
személyiségzavar tünetei, beigazolódott.  A kutatás folytatásában a József Attila-i napló elem-
zése alapján egy teljesen új, minden eddigi ismerttől eltérő pszichológiai kérdőívet szeretnék 
összeállítani, ami a borderline diagnosztizálását segítené elő, ugyanis még ma sem létezik olyan 
kérdőív, amely elfogadható pontossággal megfelelne ennek a célnak. 
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MELLÉKLET
Elemzés − a borderline személyiségzavar tünetei József Attila verseiben

Érzelmi zsarolás

A Gyermekké tettél című versben az érzelmi zsarolás két aspektusa is felfedezhető.
Önbüntető:  
Gyermekké tettél. Hiába növesztett
harminc csikorgó télen át a kín
(...)
Hozzád vonszolnak, löknek tagjaim.
(...)
Etess, nézd - éhezem. Takarj be - fázom.
Ostoba vagyok - foglalkozz velem.
(...)
Mondd, - távozzon tőlem a félelem.
(...)
Tedd, hogy ne legyek ily kérlelhetetlen;
hogy tudjak élni, halni egymagam!

Szenvedő: 
Anyám kivert - a küszöbön feküdtem -
magamba bujtam volna, nem lehet -
alattam kő és üresség fölöttem.

A töredékek között is találhatunk érzelmi zsarolásra utaló jeleket. Egy másik aspektus, a bün-
tető zsarolás is feltűnik itt:
s ha nem szeretsz úgy, mint tenmagadat,
én meg fogom majd ölni magamat,
de jobban fájna elsorvadni lassan,
s árnyék leszek, melytől szorongva félsz,
bíró, kitől büntetést nem remélsz:
Vigyázz! Ne hagyj meghalnom, amíg élsz!

Erre még kiváltképp jó példa a Majd megöregszel című vers is.
Majd megöregszel és bánni fogod,
hogy bántasz
(...)
A lelkiismeret majd bekopog
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s nem lesz emlék, melyben magadra hagyna.
(...)
mert éjjel félni fogsz majd egyedül.
(...)
Mert ha elalszol, ugrál majd az ágy,
mint a csikó, hogy a hámot levesse.
(...)

Az Olyan bolond vagy című versben az érzelmi zsarolás egy újabb aspektusa tűnik fel, a mé-
zesmadzag-húzogatás:
(...)
Pedig lesikáltam kis asztalomat
(...)
No gyere vissza, ha akarod
Veszek takarót vaságyamra
(...)
És nagyon szépen néznek majd terád
Ha visszajössz
Vigyázva foglak megcsókolni
Nem tépem le rólad a kabátot
És elmondom mind a sok tréfát
(...)

Elhárító mechanizmusok

A szublimációt, a hasítást és a reakcióképzést megfigyelhetjük a Szerelmes versben. 
Hegyes fogakkal mard az ajkam,
Nagy, nyíló rózsát csókolj rajtam,
Szörnyű gyönyört a nagy vágyaknak.
Harapj, harapj, vagy én haraplak.
Ha nem gyötörsz, én meggyötörlek,
Csak szép játék vagy, összetörlek, (szublimáció)
Fényét veszem nagy, szép szemednek.
- Ó nem tudom. Nagyon szeretlek. (reakcióképzés)
(...)
Hiába minden álszemérem, (szublimáció)
(...)
Ölbe kaplak: (hasítás)
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A hasítás feltűnik még a Szerelmes kiszólásban is, amely irracionális, szinte félelmetes gyűlö-
lettel van átitatva. A borderline személyiségzavar egyik tünete, az inadekvát harag is feltűnik 
ebben a versben. A töredékek között is találkozhatunk a hasítással.
Kegyetlen bánat marja meg szivét,
Mosolygó, mély szemét apassza, törje,
Dús bronzhaját a vágy cibálja szét,
Lelkét sorvasztó forróság gyötörje,
Ajkát a kín harapja össze, még
Imás, kulcsolt kezét is ejtse ölbe!
Magányos éj gázolja át eszét
És jajgató szerelmi őrületben (hasítás és inadekvát harag)
Az én nevem sikítsa vad beszéd: (inadekvát harag)
(...)

*Segítsetek, hogy meg ne öljem, (hasítás)
(...)

Szeretem s ezért megölöm,
hogy jön ahhoz, hogy én szeressem? (hasítás és inadekvát harag)
(...)

A projekcióval találkozhatunk a Mért hagytál el, hogyha kívánsz című versben, ahol a lírai én 
a heves szerelmét a másikra vetíti ki; ugyanakkor felfedezhetjük benne a hasítás lebecsmérlő 
jeleit is.
(...)
Mért hagytál el, hogyha kívánsz,
Ha bennem lehetsz csak ünneplőben?
Mért nem csókolsz, ha úgy esik jól? (projekció)
(...)

Tudom, hogy jössz majd. Úgy esel belém,
Mint szép, szikrázó mennykő a tóba! (projekció)
(...)

Ó asszonyom, te balga, te bolond,
Játszót-játszó, ostoba, semmi játék! (hasítás)

A tehetetlenségnyilvánítás, az érzelmi zsarolás szenvedő aspektusával együtt kifejezésre 
jut a Gyermekké tettél című versben. A költő, amellett, hogy szenvedéseiért pszichoanalitiku-
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sát, Gyömrői Editet teszi felelőssé, igyekszik elhitetni a nővel, hogy a költő egymaga képtelen 
ezen változtatni, enyhíteni saját fájdalmán. Ezért − a költő kinyilatkoztatásai szerint − ha Edit 
nem segít rajta, „megnézheti magát”, hiszen a költő szenvedéseinek kizárólag ő vethetne véget.
Nem tudok járni és nem ülhetek veszteg
Hozzád vonszolnak, löknek tagjaim. 
(...)
Etess, nézd - éhezem. Takarj be - fázom.
Ostoba vagyok - foglalkozz velem.
Hiányod átjár, mint huzat a házon.
Mondd, - távozzon tőlem a félelem. 
(…)
Tedd, hogy ne legyek ily kérlelhetetlen;
hogy tudjak élni, halni egymagam! 
Óh, hogy alhatnék! Nálad zörgetek. 

A racionalizáció jeleit fedezhetjük fel a Születésnapomra című versben (a vers megírása nem 
figyelemelterelés a problémákról, hanem ajándék; nem azért nincs pénze, mert nem dolgozik, 
az ország a hibás; a kimaradásáért az egyetemről a „fura”, bolond Horger a felelős, ezért szem-
telenül gúnyolódik tanárán; ez az eltanácsolás nem is kudarc, mert az egyetem nem fontos az 
élethez).
(...)
meglepetés e költemény
(...)
ajándék, mellyel meglepem
(...)
s még havi kétszáz sose telt.
Az ám,
Hazám!
(...)
eltanácsolt az egyetem
fura
ura.
(...)
a hont
kivont
szablyával óvta ellenem.
(...)
gagyog
s ragyog.
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(...)
Én egész népemet fogom
nem középiskolás fokon
taní-
tani!

Tünetek

A borderline személyiségzavar klinikai kórképe olyannyira szembeötlő József Attila munkássá-
gában, hogy szinte lehetetlen lenne bemutatni az összes verset, amelyben a tünetek előfordul-
nak. A továbbiakban a leginkább kifejezésre jutó tüneteket mutatom be.
Az inadekvát harag a Szerelmes kiszólás című versben kristálytisztán felfedhető. 
A disszociáció, az ambivalencia kifejeződését figyelhetjük meg a Milyen jó lenne nem ütni 
vissza és az Óda című versben.

MILYEN JÓ LENNE NEM ÜTNI VISSZA
(...)
Lelkeimmel pörölnöm kéne
S élvén is vagyok most a béke. (ambivalencia)
(...)
Fölemelnek a napsugarak,
Isten megcsókolja minden arcom
És nagy, rakott szekerek indulnak belőlem
A pusztaság fele. (disszociáció)

Az elhagyástól való félelmet és az integrált énkép hiányát, és a fentebb említett ambi-
valencát fedezhetjük fel az Ódában.
2
(...)
Ki mint vízesés önnön robajától,
elválsz tőlem és halkan futsz tova, (elhagyástól való félelem)
(...)
édes mostoha! (ambivalencia)
4
Óh, hát miféle anyag vagyok én,
hogy pillantásod metsz és alakít? (integrált énkép hiánya)
(...)

A krónikus üresség érzésére figyelhetünk fel a Reménytelenülben.



46

PHILOS/ LOGOS

(...)
A semi ágán ül szivem,
kis teste hangtalan vacog,
köréje gyűlnek szeliden
s nézik, nézik a csillagok.
(...)
Óh, zajtalan csillagzatok!
Szikrát vet fogam közt a szó - -
Bennem a mult hull, mint a kő
az űrön által hangtalan.
Elleng a néma, kék idő.
(...)
Fáj a szívem, a szó kihül.
Dehát kinek is szólanék - - 

Az Ülni, állni, ölni, halni című versben találhatunk impulzív és önkárosító viselkedésre, ag-
resszióra és indokolatlanul heves reakciókra, valamint énképzavarra utaló sorokat is.
(...)
Vonat elé leguggolni, (impulzív, önkárosító viselkedés)
(...)
Fenekén ruhástul ülni,
Csengő habok közt pirulni, (impulzív, önkárosító viselkedés)
(...)
Tükröm közepébe köpni,
Elleneimmel kibékülni, (énképzavar)
Hosszú késsel mind megölni,
Vizsgálni, a vér hogy csordul, (agresszió, indokolatlan heves reakció)
(...)
Fölgyújtani Budapestet, (impulzív, önkárosító viselkedés)
(...)
Rossz kenyerem földhöz vágni, (agresszió, indokolatlan heves reakció) 
(...)
S ha világ a számadásom,
Úgy itt hagyni, hogy ne lásson- (impulzivitás)

Szabad-ötletek jegyzéke

A Szabad-ötletek jegyzékében is számos tünet, illetve elhárító mechanizmus jelenlétét figyel-
hetjük meg. A továbbiakban ezek kerülnek bemutatásra.
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Tünetek

Inadekvát harag, agresszió:
„a Judit dögöljön meg!”
„csavarogni akarok
hozzám ne legyen jó senki mert megölöm
leölöm
legyilkolom”
„a nők fulladjanak meg”
„én gyilkos leszek”
„ugy pofon vágom kétszer
aztán majd kérdezheti, hogy mi jut erről az eszembe”
„miért verik a gyerekeket
én az enyémnek kitörném a nyakát”
„seggbe ruglak, hogy az anyád picsájába esel
aki agressziv, boldogul”

Impulzív, önkárosító viselkedés:
„coito ergo sum”
„ha nő lennék kurva lennék”
 „elmegyek stricinek
homoszexuálisnak”
„ugy kell baszni, mint ahogy a légy lerakja a petéit és megy tovább”
„mikor elsül az ember farka, olyan, mintha leharapták volna
ugy szeretnék baszni, mint pancsolni”
„nem tudtam magam visszatartani az onániától”
„sokszor behunytam a szememet és ugy mentem az uccán, hogy vajjon tudok-e irányt tartani”

Kétségbeesett félelem az elhagyástól, ennek elkerülésére tett kísérletek:
„fizess a Gyömrőinek s ne menj el
Palira vesz
szélhámos
becsap
kibaszik velem”
„ő mellette végtelenül féltékeny lennék, mint a gyermek, aki tudja, hogy ő nem nyujthatja a nő-
nek azt, amit felnőtt férfi tud nyujtani, aki tehát attól retteg, ha egy uj férfi föltünik a láthatáron”

Krónikus ürességérzet:
„dehát kinek is szólanék”
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Énképzavar: 
„összevissza kuszálódna minden a fejemben, mint most az érzelmeimben és az egész lényem-
ben”
„vajjon arányos-e hozzám most minden, ami van”
„talán még jobban gyülölöm mint amennyire szeretem magam”
„én másoktól tanultam szégyellni magam”
„hozzá kell szokni, hogy felnőtt vagyok”
„mért nem beszélhetem ki minden butaságomat egyszerre”

Paranoid elképzelések, disszociatív tünetek:
„mikor elsült a konyhában, megvizsgáltam az ondót: ugy véltem, fölfedeztem benne a gyere-
ket, az „embriót””
„a legény az anya szívét kivette és megette
levágta a fejét
megszólal a halott anya
megütötted magad, fiam?”

Öngyilkossági kísérletek, fenyegetések:
„az éjjel elképzeltem, hogy 1-én, amikorra határidőt szabott a Gyömrői, számba veszem a 
gázcsövet, nagyot szippantok, huzok belőle, aztán vége lesz”

Elhárító mechanizmusok

Hasítás:
„Gyömrőit ejtsd ki a szivedből, mint a szart”
„azt mondja, szeretem is, gyülölöm is, holott már a szeretetben magában benne foglaltatik az 
ambivalencia, hogy hogyan azt nem tudom, de talán rá lehet jönni a gyülöletből”
„a gyülölet megforditott szeretet, tehát szintén ambivalens
a gyülöletben az ambivalenciát a megsemmisitésre irányuló vágy s az ezt visszatartó tehet-
lenség jellemzi
tehát a szeretet ambivalenciáját a megsemmisülésre irányuló vágy s az ezt feloldóaktivitás 
jellemzi”
„amit keresel, nincs
magadat keresed másban
magadat szereted- ilyet nem találsz s ha találsz nincs az ismert nők között”
„az, hogy erre rájössz, te, aki rajongtál érte és nem tudtad elképzelni az életet nélküle, mert 
lassan az a buta meggyőződés alakult ki benned: hogy no most, ő az, akit szeretek − az, hogy 
rájössz arra, hogy még ő is megcsal” 
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Érzelmi zsarolás:

Szenvedő:
„ő mindig azt mondja: ezt szeretném, azt szeretném, dögöljön meg
és mindegy, hogy mit teszek, a fontos csak az, hogy fizessen neki”

Büntető:
„hogy lehetne dühbe guritani a Gyömrőit, ugy hogy kivágjon és visszakönyörögjön
…..
a lényeg az, hogy én guritom őt dühbe és mégis ő kérjen tőlem bocsánatot, hogy beszüntessem 
az ellenségeskedést”
„Gyömrői előtt megölöm magam”

MY HEART, SITTING ON THE BRANCH OF NOTHINGNESS…”

Attila József, the poet who was partly a “gifted child”, partly an “orphan”, who’d danced on the thin line between 
being insane and being a man of genius, is one of the most outstanding figures of Hungarian literature. His work is 
extremely precious for literature, but only a few know about those parts of his poetry that I will present to you in my 
essay. He was diagnosed with schizophrenia, but by today’s point of view, he was suffering from Borderline Person-
ality Disorder – an illness unknown back then. In his whole work, the symptoms of BDP are clearly recognizable, the 
train of thoughts that are characteristic for the malformed personality of this kind. In my thesis, while analysing his 
poems, I’ll be focusing on the typical Borderline symptoms expressed in his poetry, paying special attention to his 
diary written for the purpose of psychotherapy (Szabad-ötletek jegyzéke). 

Keywords: Attila József, Borderline Personality Disorder, poetry, psychology
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Deák Iréna

Szülőfölddel kapcsolatos asszociációk kognitív 
nyelvészeti elemzése

A Szerbia északi részén elhelyezkedő Vajdaság egy multietnikus közeg, amelyben a magyar a legnagyobb nemzeti ki-
sebbség. A vajdasági magyarság és szerbség hozzáállása a szülőfölddel kapcsolatban eltérhet, hiszen az egyik nemzeti 
kisebbségként él az országban, a másik viszont többségi nemzetként. Jelen kutatás keretében a SZÜLŐFÖLD fogal-
mával kapcsolatos asszociációkat gyűjtöttünk, kategorizáltunk és elemeztünk. 
A kísérletben a vajdasági magyarok szülőfölddel kapcsolatos asszociációit hasonlítjuk össze vajdasági szerb adatköz-
lők, valamint magyarországi magyar adatközlők asszociációival. Az adatgyűjtés magyar és szerb nyelvű internetes 
kérdőív segítségével történt. E kérdőív segítségével az adatközlők szülőfölddel kapcsolatos attitűdjeit vizsgáltuk, és 
ezekhez kétfajta feladattal jutottunk: egy elicitációs teszttel, melynek keretén belül asszociációkat gyűjtöttünk, vala-
mint egy olyan feladattal, amelyben (várhatóan metaforikus) hasonlatot kellett alkotni valamilyen forrástartomány 
párosításával a SZÜLŐFÖLD céltartományhoz, majd az e fogalmak közti kapcsolatot el kellett magyarázni, illetve a 
forrástartomány választását indokolni.
Az elemzés megmutatta, hogy az adatközlők túlnyomórészt pozitív tartalmakat asszociálnak a szülőföld fogalmával 
kapcsolatban a nemzeti hovatartozásuktól függetlenül. Továbbá az asszociációk természete a feladat típusától is függ: 
az elicitációs teszt elsősorban olyan asszociációkat eredményezett, amelyek rész-egész viszonyban állnak a szülőföld 
fogalmával, míg a hasonlaton alapuló feladat túlnyomórészt metaforikus asszociációkat. Mindhárom csoport asszoci-
ációi arra utalnak, hogy régiónkban a szülőföld fogalmának legjelentősebb tényezői az otthon, a család és a különböző 
meghittséget sugalló érzelmek. 

Kulcsszavak: szülőföld, attitűdvizsgálat, asszociációk, kognitív nyelvészet

1. Bevezető

A szülőföld szó hallatán mindannyiunknak különféle dolgok jutnak eszünkbe: legyen az a csa-
ládunk; a ház, amelyben felnőttünk és a régi szobánk; egy finom étel, amelyet az édesanyánk 
készített nekünk vagy egy gyerekkori barát, akivel sok játékos órát töltöttünk el. Az az egy biz-
tos, hogy mindenkiben valamiféle érzést kelt ez a szó; legyen az pozitív vagy negatív. Manapság 
egyre gyakoribb jelenség világszerte és így régiónkban is a gazdasági migráció a jobb élet remé-
nyében. Előfordulhat ugyan, hogy ezek az egyének egyszer visszatérnek oda, ahol születtek és 
felnőttek, de az esetek nagy részében ezt csak egy rövid látogatás erejéig teszik meg, és egy új 
helyet választanak ki állandó lakhelyként. Egy ilyen társadalmi helyzetben lényeges a nemzeti 
hovatartozás relevanciájára rákérdezni: fontosabb-e most, mint valaha, hogy hova tartozunk 
valójában, mi az anyanyelvünk, amikor nagy valószínűséggel elhagyjuk szülőföldünket és ha-
zánkat; vagy talán egyre kevésébé releváns a nemzeti identitás a globalizáció korában, amikor a 
kultúrák lassan egybefolynak az emberek megnövekedett lakhelycseréjéből adódóan.
Magyarország és Szerbia ugyan határos egymással, viszont a földrajzi közelség ellenére kulturális 
jegyeik, vallásuk, politikai rendszerük és nyelvük is nagyban különbözik. Érdekes viszont Vajda-
ság helyzete, ahol a magyarság képezi a legnagyobb nemzeti kisebbséget; ez a közösség területileg 
Szerbiához tartozik, viszont a magyar kultúra jegyei határozzák meg, valamint az anyanyelvet is 
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a magyarországi magyarokkal osztja. Felmerül a kérdés, hogy a vajdasági magyarság milyen fo-
galmakat asszociál a szülőföldhöz, valamint hogy ezek a fogalmak inkább a vajdasági szerb vagy 
a magyarországi magyar fogalmi rendszerhez hasonlítanak. Jelen kutatásban a szülőföld fogal-
mával kapcsolatos asszociációkat gyűjtöttem, kategorizáltam és elemeztem három csoportnál: 
vajdasági szerb, vajdasági magyar és magyarországi magyar adatközlőknél. A kutatás hipotézise, 
hogy a nemzeti hovatartozás kihat a válaszadók szülőfölddel kapcsolatos attitűdjeire. 
A dolgozat felépítése a következő: az elméleti háttér után a kutatásban alkalmazott metodológia 
bemutatása, majd ezután az adatok elemzése következik, végül az összegyűjtött válaszok cso-
portosított bemutatása és vizsgálata. A munkát a következtetések zárják. 

2. Elméleti háttér

2.1. A szülőföld jelentősége 

A szülőföldnek kétségtelenül nagy szerepe van az egyén életében. Nemcsak az átlagembert fog-
lalkoztatja ez a fogalom, hanem a tudósokat, filozófusokat és írókat is. Nem egy költemény vagy 
regény tematizálja a szülőföldet és dicsőíti szépségét. E szónak a magyar nyelvben két jelentése 
van. Egyrészt azt a helyet, tájat és környéket jelöli, ahol születtünk: legyen az akár egy kis falu 
vagy egy nagyváros; másrészt viszont az országot, ahol születtünk, illetve a hazánkat (Lakó 
1981, 3). Ilyen értelemben a szülőföld és a haza akár szinonimaként is értelmezhető, viszont az 
utóbbi mégis egy tágabb fogalom, amely magába foglalja az előbbit. Míg a szülőföld szűkebb, 
intimebb, és azt a helyet jelöli, ahol születtünk és/vagy ahol gyermekkorunkat töltöttük, és bár 
indítványoz az életben, a haza mégis felsőbbrendű és jobban meghatározza az egyéniségünket. 
A viszonyunk a hazához kétirányú, hiszen „a haza alakítja ki számunkra azokat a [...] körül-
ményeket, amelyek közt élünk, másrészt nekünk feladatunk dolgozni a hazáért [...]” (Lakó 
1981, 4). A szülőföldhöz tehát egyénibb és intimebb viszonyok kötnek: a családunk, a családi 
ház, a szomszédok, a környék, a táj és az idekötő emlékek. Ellenben ezzel a hazához való viszony 
kevésbé intim és egy nagyobb embercsoporttal köt össze: a politikai rendszer, a közös kultúra 
és talán a legfontosabb, a közös anyanyelv. 

2.2. Asszociációelmélet

A mentális lexikon az emberi agyban található „szótár”, melynek működésével és felépítésével a 
pszicholingvisztika foglalkozik (Libárdi 2017, 9). Pinker (2006, 83) szerint a következőképpen 
lehet definiálni: „A nyelv tehát úgy működik, hogy minden ember agyában van egy szótár és egy 
fogalomtár, melynek tagjaira a szavak vonatkoznak (mentális lexikon), valamint egy szabály-
halmaz, mely meghatározza, hogy a szótár elemei hogyan kapcsolódnak össze, és miként fejezik 
ki a fogalmak közötti viszonyokat (mentális grammatika)”. Egy dinamikus rendszeről van szó, 
amely három egymással érintkező területből áll: az aktív részből, amelyet az egyén gyakran 
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használ, a passzívból, amelyet ismer, de ritkán használ, valamint az aktivált szókincsből, ame-
lyet az egyén az adott beszédhelyzetben felhasznál (Libárdi 2017, 11). A mentális lexikon egy 
hálózat, amely csúcspontokból és az azokat összekötő kapcsolatokból áll (Kovács–Orosz–Poll-
ner 2012, 699).
Asszociációnak nevezzük a mentális lexikonban előforduló ötletek, fogalmak vagy szavak közti 
kapcsolatot. Úgy működik, hogy az egyik elem megjelenése előidézi a másik elem megjelenését 
az elmében (Istifçi 2010, 360). A mentális lexikonban zajló asszociációs szerkezetek működé-
sét leggyakrabban szóasszociációs tesztek segítségével vizsgálják. Ez a módszer a 19. századból 
származik és Sir Francis Galton nevéhez fűződik, aki szólisták segítségével fedett fel tudatalatti 
gondolkodási folyamatokat (Séguin 2015, 83). A legegyszerűbben elemezhető típusa a szabad 
szóasszociáció, amely során a kisérleti személyek egy adott szólistára szabadon asszociálják 
az első szót, ami eszükbe jut. Ezzel a módszerrel tudomást szerezhetünk arról, milyen módon 
szerveződik az agyban a tudás. Ezenkívül az ilyen típusú kutatások azt is megmutatják, hogyan 
szerveződik az egyén mentális lexikonában a szókincs és betekintést nyújt a szavak közti szin-
taktikus és szemantikus kapcsolatok működésébe is (Istifçi 2010, 360, 362).

2.3. Kognitív nyelvészet – A metonímia és a metafora

A nyelv és az emberi kogníció olyan összetett jelenségek, amelyek hatással vannak egymásra és 
meghatározzák egymást. A kogníciót úgy definiálható mint az ember összes mentális struktúrá-
ját és folyamatát. A beszédképesség a kogníció részét képezi, és az emberekre jellemző mentális 
képességként lehet definiálni. A kognitív nyelvészet egy olyan tudományos irányzat, amely a 
nyelvvel foglalkozik a kogníció részeként (Schwarz 1996, 39–40). E tudományág a jelentéssel és 
a megismeréssel foglalkozik, valamint a nyelv és a kultúra közti kapcsolatokkal, azokkal a kog-
nitív folyamatokkal, amelyek meghatározzák a gondolkodásunkat, és amelyek meghatározzák 
a mindennapjainkat, mint amilyenek az észlelés, a kategorizáció vagy a figuratív gondolkodás. 
A figuratív gondolkodáshoz tartozik a metonímia és a metafora. Mindkettő fontos a megértés 
és a gondolkodás folyamatában (Kövecses–Benczes 2010, 14).
A metonímia a jelentésátvitel egyik formája, amely esetében egy fogalmi kereten belül „helyet-
tesíti” az egyik fogalom a másikat. Két résztvevője van: egy közvetítőfogalom, amely mentális 
hozzáférést biztosít egy célfogalomhoz, amely ugyanahhoz a fogalmi kerethez tartozik (Köve-
cses–Benczes 2010, 63–64). Ilyen lenne például: Szeretem olvasni Goethét. Itt Goethe közve-
títőfogalom áll a Goethe művei célfogalom helyett, a fogalmi keret pedig az ALKOTÁS. A fogal-
mi keretek több különálló elemből összetevődő egészként képzelhetők el, ebből adódóan két 
alapvető kapcsolat állhat fent a közvetítő- és a célfogalom közt, ami metonímiát eredményez: a 
RÉSZ–EGÉSZ és a RÉSZ–RÉSZ viszony (Kövecses–Benczes 2010, 65).
A metonímiával ellentétben a metafora két fogalmi keret között képez kapcsolatot és a hason-
lóság elvén alapszik. A metaforát két fogalmi tartomány képezi: a forrástartomány és a céltar-
tomány. Vegyük például a SZERELEM UTAZÁS metaforát. Ebben az esetben az utazás lenne 
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a forrástartomány, amely konkrétabb, a szerelem viszont a céltartomány, amely elvontabb. E 
két tartomány párosításával jön létre az adott metafora (Kövecses–Benczes 2010, 80–81). A 
kognitív nyelvészet szerint az ilyen típusú metaforikus nyelvi képek azért fordulnak elő a nyelv-
ben, mert maga az emberi gondolkodás is metaforikus természetű, és ezek csak ennek nyelvi 
megnyilvánulásai (Kövecses–Benczes 2010: 84).

2.4. Jelen kutatás relevanciája

A vajdasági magyarság és szerbség szülőfölddel kapcsolatos attitűdjei eltérhetnek egymástól, 
hiszen az egyik nemzeti kisebbségként él az országban, a másik viszont többségi nemzetként. 
Magyarország határossága Vajdasággal és a közelsége is kihathat az itt élő magyarok identitá-
sára. Egyike a kérdéseknek, amelyekre jelen kutatás a választ keresi az, hogy a vajdasági ma-
gyarság milyen asszociációkat fűz szülőföldjéhez, és hogy ezek mennyire hasonlítanak a vajda-
sági szerbség asszociációihoz, akikkel a területet osztja, és milyen mértékben a magyarországi 
magyarságéhoz, akikkel a nyelvet és a kultúrát osztja. A másik kérdés pedig, hogy az adott 
csoportok között (vajdasági szerbek, vajdasági magyarok és magyarországi magyarok) létezik-e 
eltérés vagy hasonlóság.

3. Metodológia

3.1. Kérdőív szerkesztése

Jelen kutatás adatgyűjtési módszere az internetes kérdőív volt, amelyet a Google Forms nevű 
internetes programmal készítettem. A kérdőívnek két verziója volt: egy magyar és egy szerb 
nyelvű. A magyar nyelvű kérdőív címe Szülőfölddel kapcsolatos asszociációk volt, míg a szerbé 
Asocijacije vezane za zavičaj.
A kérdőív első részében az adatközlők szocio-demográfiai adataira kérdeztem rá. Az adatok 
közül a következőket kellett megadni: nem, életkor, legmagasabb végzettség, családi állapot, 
jelenlegi lakhely és az a lakhely, ahol az adaközlők legtovább éltek vagy amelyhez legjobban 
kötődnek, nemzetiség, foglalkozás, munkatapasztalat években mérve, hogy jelenleg munkavi-
szonyban vannak-e és hogy elégedettek-e a munkahelyükkel (amennyiben munkaviszonyban 
vannak). A kísérlet előtti feltevés az volt, hogy a demográfiai tényezők kihatnak a szülőfölddel 
kapcsolatos asszociációkra. 
Az adatközlők szülőfölddel kapcsolatos attitűdjeit egy olyan típusú feladattal vizsgáltam, amely-
ben a válaszadóknak hasonlatot kellett alkotniuk valamilyen forrástartomány párosításával a 
SZÜLŐFÖLD céltartományhoz, majd az ezen fogalmak közti kapcsolatot kellett elmagyarázni-
uk, illetve a forrástartomány választását indokolniuk. A feladat így hangzott: A SZÜLŐFÖLD 
számomra olyan, mint... (Fejezze be a mondatot egy vagy több szóval) Miért? (Röviden indo-
kolja az előbbi kérdésre adott hasonlatát).
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3.1.1. A magyar 'szülőföld' szerb fordítási ekvivalensének meghatározása

A magyar 'szülőföld' szerb fordítási ekvivalensének meghatározásakor szükséges volt olyan szót 
választani, amely jelentésében legjobban megfelel a magyar szülőföldnek. A fogalmak, amelyek 
közel állnak hozzá és amelyek közül választottam a 'dom', 'domovina', és a 'zavičaj' voltak. 
A 'dom' szó szótári meghatározása a következő: „kuća kao mesto gde živi čovek, stanuje sa 
svojom porodicom; porodična kuća” ['ház mint hely, ahol az ember él, lakik a családjával, családi 
ház'] (Vujanić–Gortan–Premk–Dešić et al. 2011, 288). Emiatt a szerb 'dom' a magyar nyelvű 
családi háznak vagy otthonnak felel meg leginkább, aminek ugyan köze van a szülőföldhöz, 
viszont nem kielégítő megfelelője. 
A 'domovina' és a 'zavičaj' jelentése ezzel szemben sokkal közelebb áll egymáshoz és a magyar 
szülőföld fogalmához. A 'domovina' szóra a következő definíciót találjuk a szótárban: „zemlja, 
država u kojoj se neko rodio i odrastao; otadžbina, postojbina” ['ország, amelyben valaki született 
és felnőtt; szülőhaza, haza'] (Vujanić–Gortan–Premk–Dešić et al. 2011, 290), míg a 'zavičaj': „mesto 
sa bližom okolinom gde se neko rodio i odrastao; rodno mesto, rodni kraj; mesto, kraj, odakle 
neko vodi poreklo” ['az a hely és annak közeli környéke, ahol valaki született és felnőtt, születési 
hely, születés vidéke; hely, környék, ahonnan valaki származik'] (Vujanić–Gortan–Premk–Dešić 
et al. 2011, 367). Sternberger (2001, 114) kifejti, hogy a 'zavičaj' az a hely, ahonnan származunk, és 
amelyhez számos személyes emlék és benyomás fűz bennünket, legyenek ezek falusi vagy városi 
jellegűek; a 'domovina' fogalomnak viszont politikai és eszmei dimenziója van. Ezek alapján a 
'domovina' a magyar haza fogalmával egyenlíthető ki, hiszen az egyén nemzeti identitására és arra 
az országra utal, amelyben született és amelyhez politikailag és kulturálisan is kötődik. A 'zavičaj' 
viszont inkább magára a születési helyre vonatkozik, és azok az emlékek határozzák meg, amelyek az 
egyént az adott régióhoz kötik. Emiatt ez a fogalom áll legközelebb a magyar szülőföld fogalomhoz.

3.2. Alanyok

A kísérletben három csoport vett részt: vajdasági magyarok, vajdasági szerbek és magyarorszá-
gi magyarok. Minden kategóriából 50 adatközlőt választottam ki véletlenszerűen.

3.3. Kutatási célok

Jelen kutatás célja a SZÜLŐFÖLD fogalmával kapcsolatos asszociációk gyűjtése, kategorizálása 
és elemzése vajdasági magyar és szerb, illetve magyarországi magyar adatközlőktől. A vajdasági 
magar válaszadók csoportja különösen érdekes, mivel ők olyan egyének, akik Szerbiában élnek, 
viszont nemzetiségük alapján magyaroknak vallják magukat. A részvételük a kutatásban azért 
releváns, hogy kiderítsük, a nemzeti identitásuk alapján a szülőföld-konceptualizálásuk a vaj-
dasági szerb vagy a magyarországi magyar adatközlőkéhez hasonlít-e jobban. A kutatás hipoté-
zise, hogy a nemzeti hovatartozás kihat az adatközlők attitűdjére a szülőföld fogalmát illetően.  
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4. Adatok elemzése

A feladatban összegyűjtött hasonlatokat először szétosztottam metaforikusokra és metoni-
mikusokra. Bár alakra az ilyen jellegű hasonlatok mind metaforikus természetűek, mégis 
szükségesnek találtam megkülönböztetni őket. Mindhárom csoportnál előfordultak olyan 
hasonlatok, amelyek egyértelműen metaforikusak, mint pl. a magyarországi magyar vála-
szoknál a Számomra a szülőföld olyan, mint egy falat friss kenyér. (A biztonság érzését 
adja). Az adatközlő itt egyértelműen két fogalmi keret között képez kapcsolatot, és a SZÜ-
LŐFÖLD céltartományhoz párosítja az EGY ISMERŐS ÉS KELLEMES DOLOG (egy falat 
friss kenyér) forrástartományt, ezzel megalkotva a SZÜLŐFÖLD EGY ISMERŐS ÉS KELLE-
MES DOLOG metaforát. Ezzel szemben mindhárom csoportnál előfordultak olyan válaszok, 
amelyek metonimikusak, mint pl. a vajdasági magyar válaszoknál a Számomra a szülőföld 
olyan, mint az otthonom. (Mert itt élek.). A szülőföld és az otthon nem tartozik két külön 
fogalmi kerethez, mint ahogy az az előző példában volt. Az OTTHON A SZÜLŐFÖLD helyett 
a RÉSZ–EGÉSZ metonímián alapszik, és az otthon közvetítőfogalom a szülőföld célfogalom 
helyett szerepel. A metonimikus hasonlatokat felosztottam aszerint, hogy milyen közvetítő-
fogalomhoz hasonlították az adatközlők a célfogalmat (a szülőföldet), majd szétválasztottam 
őket a motivációjuk szerint.1

A következő fejezetekben találhatóak felosztva sorban a vajdasági magyar, magyarországi ma-
gyar és vajdasági szerb adatközlők metonímikus, majd utána metaforikus válaszai. Azután kö-
vetkeznek egy külön fejezetben a negatív tartalmú asszociációk. Ezek azért képeznek külön cso-
portot, mivel az elemzés során kiderült, hogy a válaszadók túlnyomóan pozitív (vagy semleges) 
asszociációkat fűznek a szülőföld fogalmához, és csak elenyésző számban fordultak elő negatív 
tartalmúak. A válaszok alcsoportokba vannak osztva, és minden válasz mellett zárójelben talál-
ható a magyarázat, amit az adatközlők a válaszaikra adtak.

5. Vajdasági magyar válaszok- metonímiák

Ebben a fejezetben a vajdasági magyar válaszadók metonímikus jellegű válaszait mutatom be. 
A válaszokat aszerint csoportosítottam, milyen közvetítőfogalommal hasonlították össze az 
adatközlők a szülőföld célfogalmát, majd külön alcsoportot képeznek azok a válaszok, ame-
lyeknél a motiváció hasonló vagy akár megegyező. Az alábbi válasz bár metonímikus, de nem 
sorolható be egyik alcsoportba sem.
a. Egy átlagos szó. (Nincs bennem semmiféle felemelkedett érzés, vagy gondolat ennek a szó-

nak a hallatán.) 

1 Egyes válaszoknál előfordult több lehetséges besorolás, mivel az adatközlő vagy több motivációt is megnevezett, 
vagy az nem volt egyértelmű. Az ilyen válaszoknál megemlítem a többi lehetséges motivációt, illetve besorolást is.
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5.1. Egy hely a szülőföld helyett

Az alábbi válaszok a RÉSZ–EGÉSZ viszonyon alapszanak, és a válaszadók HELY (vagy régió) 
közvetítőfogalmat hasonlították a SZÜLŐFÖLD célfogalomhoz. 
 
5.1.1. Visszatérés

Mindhárom válaszban a visszatérés gondolata jelenik meg. A magyarázatok érzelmi hovatartozást 
is sugallnak (a születési és/vagy felnövési hely, valamint a család tartózkodási helyéből adódóan). 
a. A hely, ahova mindig visszatérnék. (Mert ott érzem magam a legnagyobb biztonságban, 

bármivé váljék is a hely, ahol felnőttem. Számomra mindig a legismerősebb hely marad.)
b. Az a hely, ahová bármikor visszatérhetek. (Mivel itt a családom és itt születtem.)
c. Egy hely, ahová szívesen járok haza. (Mert kötődök oda, ahol születtem.)

5.1.2.  Érzelmi hovatartozás 

A válaszok érzelmi kötődést sugallnak az adott helyhez/régióhoz: a) kedves és b) jól ismert 
hely, valamint a magyarázatban a régió iránti szeretet. Az érzelmi hovatartozás az emlékeken 
alapszik, hiszen a személyek itt születtek vagy itt nőttek fel. A c) válasz is érzelmi hovatartozást 
sugall, viszont a magyarázat eltér az előzőktől: a személy csak ezen a helyen látja magát és csak 
itt lehet önmaga.
a. Egy kedves hely. (Az emlékek miatt.)
b. A jól ismert régió. (Mert itt születtem, és szeretem.)
c. Egy hely, ahol önmagam lehetek. (Mert itt találtam meg önmagam, máshol nem tudom 

magam elképzelni.)

5.2. Az otthon a szülőföld helyett

Az otthon a szülőföld részét képezi, ami miatt az alábbi válaszok metonímikus jellegűek, és a 
RÉSZ–EGÉSZ viszonyon alapszanak. Az alcsoportokat aszerint osztottam fel, hogy mi volt az 
adatközlők motivációja az adott hasonlat megalkotásakor: hogy azért olyan számukra a szü-
lőföld, mint az otthon, mert a jelenlegi lakhelyük, mert biztonságot ad nekik, vagy azért, mert 
érzelmileg kötődnek hozzá (és hogy ezt az érzelmi kötődést mi okozza).

5.2.1. Jelenlegi lakhely 

A válasz és a magyarázat nem sugall érzelmi kötődést. A személy azért tartja a szülőföldjét az 
otthonának, mert az a lakhelye. 
a. Az otthonom. (Mert itt élek.)
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5.2.2.  Biztonságot fejez ki

A személy az otthont biztonságosnak találja, valamint érzelmileg kötődik hozzá.
a. A biztonságot adó otthon. (Fontos nekem.)

5.2.3. Érzelmi hovatartozás

Az alábbi válaszok mind érzelmi hovatartozást sugallnak. Külön alcsoportot alkotnak azok a vá-
laszok, amelyeknél az érzelmi hovatartozás a születés, illetve felnövés helyszínéhez kötődik. A 
második alcsoportnál a család, illetve a fontos emberek képezik az érzelmi hovatartozás alapját.
a. Otthon. (Nagyon szeretem a szülőföldem, egyelőre úgy látom, hogy nem tudnék elköltözni 

innen.)
b. Otthon. (Ott vagyok igazán otthon.)
c. Az otthon. (A szülőföldemen érzem magam igazán otthon.)

5.2.3.1  Születési hely és/vagy felnövés helyszíne
Míg az a) válaszadó impliciten utal arra, hogy az adott helyen nőtt fel („Minden eddigi történés 
az életben oda fűz”), addig a többi válaszadó expliciten mondja ezt ki.
a. Az otthon. (Minden eddigi történés az életben oda fűz.)
b. Az otthonom. (Mert itt születtem és nőttem fel.)
c. Az otthon. (Mert itt nevelkedtem.)
d. Az otthonom. (Azért, mert itt születtem és itt nőttem fel.)
e. Ami mindig otthont biztosít. (Mert ott nőttem fel, rengeteg emlékkel.)
f. Az otthon. (Mert ez a házam, ide születtem.)

5.2.3.2. Fontos emberek
a. Az otthonom. (Minden fontos személy a szülőföldemhez köt.)
b. Otthon. (Mindenki, aki fontos velem van mindig.)
c. Az otthon. (Mert ott él a családom.)

5.3. Egy biztos pont/ hely a szülőföld helyett

A következő válaszok a RÉSZ–EGÉSZ viszonyon alapszanak, mivel a szülőföld is önmagában 
egy hely, illetve egy pont. A közvetítőfogalom az EGY BIZTOS PONT/HELY a SZÜLŐFÖLD cél-
fogalom helyett. A következő válaszokban az a közös, hogy mind biztonságot fejeznek ki (mivel 
egy biztos pontot neveznek meg a szülőföld helyett). Külön alkategóriába soroltam azokat a 
válaszokat, amelyek emellett a visszatérés gondolatát is magukban foglalják, meg azokat, ame-
lyek érzelmi hovatartozást sugallnak.
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5.3.1. Visszatérés

A válaszadó magyarázatában a visszatérés gondolata is megjelenik: számára azért biztos hely a 
szülőföldje, mert mindig támaszkodhat rá, és visszatérhet.
a. Biztos hely/pont. (Mert ide mindig visszajöhetek.)

5.3.2. Érzelmi hovatartozás

Az alábbi válaszokban az a közös, hogy amellett, hogy biztonságot fejeznek ki, az érzelmi hova-
tartozás is megjelenik bennük motivációként.
a. Egy biztos pont. (Mert innen viszünk mindent magunkkal bárhova megyünk.)
b. Egy biztos pont az életemben. (Mert ismerem, úgy érzem, velem együtt nőtt fel.)
c. Egy biztos pont. (A szülőföldemen érzem magam a legnagyobb biztonságban, mert tudom, 

oda tartozom.)

5.4. Haza a szülőföld helyett

Az alábbi válaszok metonímikusak, és a HAZA közvetítőfogalmat hasonlították össze a szülőföld 
célfogalommal. Az ilyen típusú válaszok várhatóak voltak, hiszen a magyar nyelvben a haza szó 
magában foglalja a szülőföldet, és ez a két fogalom akár szinonímaként is használható. Ezzel 
ellentétben a szerb válaszadóknál a a 'domovina' ['haza'] nem fordult elő a 'zavičaj' ['szülőföld'] 
helyett egyszer sem.
a. A hazám. (Jó az életlehetőség.)

5.4.1. Érzelmi hovatartozás

Az érzelmi hovatartozás alapja az a) alatt a születési hely és a fontos személyek az egyén életé-
ben, míg b) alatt az, hogy az egyén kötődik a jelenlegi lakhelyéhez. 
a. A haza. (Itt születtem, itt él a családom, és számomra fontos emberek.)
b. A hazám. (Mert itt élek, és nem tudom magamat máshol elképzelni.)
c. 
5.5. A múlt része a szülőföld helyett

Mivel az adatközlő a szülőföldön töltötte életének egy részét, ezért ez egy RÉSZ–EGÉSZ viszo-
nyon alapuló válasz. Az alábbi válasz magyarázatának kognitív alapja OK–OKOZAT viszony: a 
szülőföld „okozta” (befolyásolta) az életet és a személyiséget.
a. Része a múltamnak. (Jelentősen befolyásolta eddigi életemet és személyiségemet.)



59

6. Magyarországi magyar válaszok – Metonímiák

Az alábbi részben a magyarországi magyar metonímikus válaszokat osztottam alcsoportokba a 
közvetítőfogalom alapján és értelmeztem őket a magyarázatokban megjelenő motiváció szerint.
 
6.1. Egy hely a szülőföld helyett

Az alábbi válaszokban az EGY HELY közvetítőfogalommal hasonlították össze a válaszadók 
a szülőföldet. Az egyik válaszban a HELY helyett a TERÜLET jelenik meg, valamint egy má-
sikban elliptikusan kimaradt a szó (Számomra a szülőföld olyan, mint [egy hely] ahová ha-
zatérhetek). A válaszokat aszerint csoportosítottam, hogy az adatközlők mit kötnek ehhez az 
adott helyhez: a jelenlegi lakhelyük, a születési és/vagy felnövési helyük, egy olyan hely, ahova 
visszatérhetnek, illetve érzelmileg kötődnek-e hozzá.

6.1.1. Jelenlegi lakhely

A válasz és a magyarázat nem sugall érzelmi kötődést. A személy csupán a jelenlegi lakhelye-
ként érzékeli a szülőföldet.
a. Hely. (Ott élek.)

6.1.2. Születés és/vagy felnövés helye

Hasonlóan az előző válaszhoz, ez sem sugall érzelmi kötődést, az adatközlő csupán a születési 
helyként tekint a szülőföldjére.
a. A terület, ahol születtem. Se több, se kevesebb. (Az ember értékét nem az mutatja, hova 

született, hanem hogy mit ér el és milyen döntéseket hoz.)

6.1.3. Visszatérés

Mindhárom válasz alapgondolata a visszatérés, viszont a magyarázatok erős érzelmi kötődést is 
sugallnak. Az a) és a c) válaszadó kötődik a születési és/vagy felnövési helyéhez, míg a b) válasz 
a vágyódást is kifejezi a szülőföld iránt.
a. Egy hely, ahová mindig hazajöhetek. (Mert itt születtem, és bárhová is sodorna az élet, itt 

mindig lenne helyem.)
b. Egy hely, ahova vágyok külföldről. (Az első asszociáció, ha kérdezik honnan jövök és azt 

képviselem.)
c. Ahova hazatérhetek. (A nyelv miatt, a családom miatt és mert itt nőttem fel. Nem tudom 

elképzelni, hogy ha majd később más országban fogok élni, tudnám-e azt a hazámnak ne-
vezni.)
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6.1.4. Érzelmi hovatartozás

Az érzelmi hovatartozás alapját az emlékek, illetve a fontos emberek és az adott kultúra képezik.
a. Egy hely, melyhez mindig emlékek fognak kötni az életem során. (Otthon érzem magam.)
b. A hely, ahol otthon érzem magam. (Mert az ember hozzászokik a kulturális élethez, az em-

berekkel kialakított kapcsolat fontos, hogy otthonosan tudjuk érezni magunkat.)

6.2. Otthon a szülőföld helyett

Hasonlóan a vajdasági magyar metonimikus válaszokhoz, a magyarországi magyaroknál is 
megjelent az otthon mint közvetítőfogalom a szülőföld célfogalomhoz. A válaszok itt is aszerint 
vannak csoportosítva, mi a fő motiváció az adott hasonlat választásakor.

6.2.1. Visszatérés 

Az a) válasz a visszatérés gondolata mellett az érzelmi hovatartozást is kihangsúlyozza, mivel 
számára a szülőföld nyomot hagy a szívben.
a. Egy otthon, ami mindig hazavár. (A szüleim külföldön dolgoznak, ebből kifolyólag nagyon 

is tudom, hogy a szülőföld az, ami mindig is nagy nyomot hagy az emberi szívben.)
b. Az otthon, ahova bármikor hazatérhetek. (Mert mindig szívesebben látnak, mint máshol.)
c. Otthon, ahova hazatérek. (A szülőföld is egyfajta otthon.)

6.2.2. Érzelmi hovatartozás

Az a) válaszban az érzelmi hovatartozás csupán a jelenre terjed ki, míg a b) válaszban a jövőre 
is. A c) válaszban ezzel ellentétben a múltra vonatkozik. Az érzelmi hovatartozást tehát külön-
böző dolgok motiválhatják: emlékek (c), érzelmek (a, b) és a jövőkép (b).  
a. Az otthon. (Jól érzem magamat itt.)
b. Az otthon. (Mert itt szeretek élni, ide szeretnék letelepedni, itt érzem jól magam.)
c. Az otthonom. (Itt születtem, itt nőttem fel.)

6.2.3. Biztonságot fejez ki

Az otthonnak érdekes lélektani vonatkozásai vannak az egyén számára. E fogalom nemcsak fizi-
kai helyre vonatkozik, hanem a kognitív elképzelésére is. „Az otthon az emberi lét gyökere, létezé-
sünk központi helye, a biztonság, az elindulás és visszatérés szimbóluma. Az otthon, [...] jelentős 
hatással van a későbbi élményeire” (Szabó 2000). A jungi pszichológusok szerint az otthon egy 
kollektív tudatalatti fogalom az emberekben, és a „kezdetleges ház a kunyhó, formájában az anya-
méhre hasonlít, amely megvéd, szorosan körbevesz bennünket, biztonságot nyújt” (Szabó 2000). 
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a) Az otthonom. (Mert itt jól kiismerem magam, megszokott és biztonságos számomra.)

6.3. Haza a szülőföld helyett

A HAZA A SZÜLŐFÖLD HELYETT metonímiában két alcsoport (és egy-egy válasz) jelentkezik: 
az, amely a visszatérés gondolatát tartalmazza, valamint az, amely kiindulópontként tekint a 
szülőföldre.

6.3.1. Visszatérés

Az alábbi választ kétféleképpen lehet értelmezni. Egyrészt megszemélyesítésként, ami me-
taforikus. Másrészt pedig az is lehet, hogy a válaszadó metonímiának gondolta a hazavárást, 
amennyiben a hazán a családot, baráti kört stb. értette, akik valóban hazavárják őt.
a. Egy haza, ami mindig hazavár. (Mert ez a hely, amit otthonnak lehet nevezni, és ahol az 

ember nem érzi idegennek magát.)

6.3.2. Kiindulópont

A válasz metaforikus ugyan, viszont fellelhető az adatközlő magyarázatában az ÉLET UTAZÁS 
metafora, hiszen a hazát élete kiindulási pontjaként értelmezi.
a. Hazatérni. (Mert ez az életem kiindulási pontja.)

6.4. Családi ház/kör a szülőföld helyett

A CSALÁDI HÁZ/KÖR A SZÜLŐFÖLD HELYETT metonímiás csoport két alcsoportra oszlik: az 
érzelmi hovatartozást kifejező és a biztonsásérzetre alapozó válaszokra. 

6.4.1. Érzelmi hovatartozás

Az alábbi válasz érzelmi hovatartozást sugall: a válaszadó a szülőföldet a családi házzal hason-
lítja össze, ami az othonosság érzését kelti benne.
a. Családi ház. (Itthon érzem magam.)

6.4.2. Biztonságot fejez ki

A család jelenti a válaszadónak a biztonságot, valamint ott érzi magát szeretve, ez a megállapí-
tás érzelmi hovatartozást is sugall.
a. Egy biztonságos családi kör. (Mert itt születtem és ahol a családom él, és velük érzem biz-

tonságban, szeretve magam.)
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6.5. Egy biztos pont a szülőföld helyett

A vajdasági magyar metonimikus válaszoknál is megjelenik ez a kategória, viszont a magyaror-
szági magyar csoportnál csupán egy választ lehet ide sorolni.

6.5.1. Érzelmi hovatartozás

Az érzelmi hovatartozás mellett a visszatérés gondolata is megjelenik, mivel a válaszadó mindig 
visszatér a szülőföldjére. 
a. Egy biztos pont. (Mert ide tartozom, ide mindig „haza” jövök.)

6.6. A múlt része a szülőföld helyett

Az adatközlők a magyarázatokban kifejtik, hogy már máshol élnek, tehát a szülőföldet múltként 
konceptualizálják. Saját gyerekkorukról, múltjúkról és emlékeikről beszélnek, ami metonimi-
kus viszony a szülőföldhöz képest, ahol ezek az emlékek valóban megtörténtek, viszont a) és b) 
alatt a visszatérés a múltba már metaforikus viszony. Ennél a két válasznál tehát kölcsönhatás 
áll fent egy metafora és egy metonímia közt. 
a. Ha újra gyermek lennék. (16 éves koromig ott éltem.)
b. Visszamenni a múltba. (Azok az emberek jutnak eszembe, akik nekem fontosak. Ha haza-

utazom, találkozom velük.)
c. Egy régi szép emlék. (Mert idővel csak a szép marad meg.)

6.7. Önmagam a szülőföldem helyett

Az adatközlő a szülőföldjén tud önmaga lenni, és az érzelmi hovatartozás alapját az emlékei, 
illetve a múltja képezik.

6.7.1. Érzelmi hovatartozás

a. Önmagam lenni. (Ide kötődik minden emlékem.)

7. Vajdasági szerb válaszok – Metonímiák

A harmadik metonimikus csoportot a vajdasági szerb adatközlők válaszai képezik. Minden vá-
lasz alá feltüntettem a magyar nyelvű fordítást.
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7.1. Hely a szülőföld helyett

A vajdasági szerb válaszadóknál sűrűn előforduló metonimikus hasonlat a HELY A SZÜLŐ-
FÖLD helyett. Az alábbi válaszok továbbá feloszthatóak aszerint, hogy a visszatérés gondolatát 
magukba foglalják-e; hogy kiindulópont-e számukra a szülőföld; hogy biztonságérzetet kelt-e 
bennük vagy érzelmileg kötődnek hozzá; illetve hogy olyan helyként konceptualizálják-e, ahol 
meg tudnak pihenni.

7.1.1. Visszatérés

A a) válaszadó a szülőföldjén érzi, hogy leginkább elfogadják, amiért szívesen látják, míg a b) 
válaszadó a fontos személyeket és emlékeket köti a helyhez, és ezért tér szívesen vissza.
a. Mesto na kom sam uvek dobrodošla. (Zato što je to mesto gde sam najviše prava ja 

i prihvaćena baš tako.) ['Egy hely, ahol mindig szívesen látnak. (Mert ez az a hely, ahol 
leginkább önmagam vagyok és ahol pont ilyennek fogadnak el.)'] 

b. Mesto kome se uvek rado vraćam. (Zbog poznatih lica, mesta sa kojima povezujem 
određena sećanja.) ['Egy hely, ahová szívesen jövök vissza. (Az ismerős arcok, helyek miatt, 
amelyekhez meghatározott emlékeket kötök.)']

7.1.2. Kiindulópont

A válaszadó kiindulópontként tekint a szülőföldre, és a családot köti hozzá.
a. Neko selo/mesto. (Kao zavičaj zamišljam neko selo odakle je potekla nečija ili moja 

porodica.) ['Egy falu/hely. (Szülőföldként egy falut képzelek el, ahonnan valakinek a 
családja vagy az enyém származik.)']

7.1.3. Biztonságot fejez ki

Az adatközlők számára a szülőföld egy olyan hely, ahol biztonságban érzik magukat. 
a. Mesto gde si uvek zaštićen. (Zato što su tu svi tvoji, nisi sam...) ['Egy hely, ahol mindig 

védve vagy. (Mert itt vannak a tieid, nem vagy egyedül...)']
b. Jedno sigurno i bezbrižno mesto. (Jer mi pruža takav osećaj.) ['Egy biztonságos és gondtalan 

hely. (Mert nekem ilyen érzést nyújt.)']

7.1.4. Érzelmi hovatartozás

Az a) és a b) adatközlőnél az érzelmi hovatartozás mellett a visszatérés gondolata is megjelenik 
a magyarázatban. A c) válaszban a szülőföld kellemes érzéseket kelt az adatközlőben, és a d) 
válaszadónál az érzelmi hovatartozás alapját a gyerekkor és az emlékek képezik. 
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a. Mesto gde sam svoj na svome. (Gde se osecam kao da pripadam, gde sam sa svojim 
najblizim, gde sam uvek spremna da se vratim.) ['Egy hely, ahol önmagam vagyok. (Ahol 
úgy érzem, hogy odatartozok, ahol a legközelebbi hozzátartozóimmal vagyok, ahova mindig 
készen állok visszatérni.)']

b. Mesto gde se osećam spokojno. (Jer je zavičaj za mene mesto kome se uvek vraćaš, negde 
gde si slobodan.) ['Egy hely, ahol békésen érzem magam. (Mert a szülőföld számomra egy 
hely, ahová mindig visszatérsz, ahol szabad vagy.)']

c. Mesto gde se osećam najbolje. ("Samo jedno mjesto na svijetu se zove dom") ['Egy hely, 
ahol legjobban érzem magam. ("Csak egy helyet neveznek a földön otthonnak.")']

d. Mesto gde sam srećna. (Jer me za to mesto vezuje detinjstvo kao i neka od najlepših 
sećanja.) ['Egy hely ahol boldog vagyok. (Mert a gyerekkorom, valamint néhány legszebb 
élmény köt ahhoz a helyhez.)']

7.1.5. Megpihenés

Az adatközlők a pihenést kapcsolják a szülőföldhöz: számukra ez egy hely, ahol nyugodtak le-
hetnek, mivel ott vannak a számukra fontos személyek (az első válaszadó) vagy mert a szünide-
jüket töltik ott ( a második válaszadó):
a. Mesto za najbolji odmor. (Mesto u kom se osećam najmirnije, mesto u kom su najčešće 

moji najbliži.) ['A legjobb pihenés helye. (A hely, ahol a legnyugodtabbnak érzem magam, a 
hely, ahol leggyakrabban a közeli hozzátartozóim vannak.)']

b. Mesto za odmor. (Tamo sam samo kada je raspust i ne povezujem stres sa zavičajem.) ['A 
pihenés helye. (Szünetben vagyok ott és nem kötődik a szülőföldemhez stressz.)']

7.2. Otthon a szülőföld helyett

Hasonlóan a vajdasági és magyarországi magyar metonimikus válaszokhoz, a vajdasági szerb 
adatközlők között is többen összehasonlították az otthont a szülőfölddel. A válaszok csopor-
tosíthatóak aszerint, hogy az adatközlők azért tekintenek a szülőföldre otthonként, mert az a 
születésük és/vagy felnövésük helyszíne; mert érzelmileg kötődnek hozzá vagy mert a biztonság 
érzetét kelti bennük. 
a. Dom. (To mi je glavna asocijacija sa tim pojmom.) ['Az otthon. (Ez a fő asszociációm erre 

a fogalomra.)']

7.2.1. Születési hely és/vagy felnövés helyszíne

a. Dom. (Tu sam odrasla i provela najlepši deo svog života – detinjstvo.) ['Az otthon. (Itt 
nőttem fel és itt töltöttem életem legszebb részét – a gyerekkort.)']

b. Dom. (Mesto gde sam odrasla je mesto gde su moji najbliži, a to je moj zavičaj/ dom.) ['Az 
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otthon. (A hely, ahol felnőttem az a hely, ahol a legközelebbi hovatartozóim vannak, és az a 
szülőföldem/ otthonom.)']

7.2.2. Érzelmi hovatartozás

Az érzelmi hovatartozás egyik alkategóriáját jelentik a fontos emberek, akiket az adatközlő az 
otthonához köt.
a. Dom. (Tu pripadam.) ['Az otthon. (Ide tartozom.)']
b. Moj dom. (Osećam se slobodno i svoje kada sam tamo.) ['Az otthonom. (Szabadnak és a 

sajátomnak érzem magam, amikor ott vagyok.)']

7.2.2.1. Fontos emberek, akik ide kötnek
a. Dom. (Dom podrazumeva prijatelje i porodicu, tj. drage ljude.) ['Otthon. (Az otthon magába 

foglalja a barátokat és a családot, illetve a kedves embereket.)']

7.2.3. Biztonságot fejez ki

a. Zavičaj je za mene isto što i dom. (Dom predstavlja sigurnost, mesto gde sam zaštićena, 
zavičaj isto tako.) ['A szülőföld számomra ugyanaz, mint az otthon. (Az otthon biztonságot 
jelent, egy helyet, ahol védve vagyok, a szülőföld szintúgy.)']

7.3. Családi/ szülői ház a szülőföld helyett

Az alábbi válaszban az adatközlő a szülői házat választotta közvetítőfogalomként, amelyet a 
szülőföldhöz hasonlít. A válaszadó kellemes érzéseket köt hozzá, amiből adódóan a válasz az 
érzelmi hovatartozáson alapszik.

7.3.1. Érzelmi hovatartozás

a. Roditeljska kuća. (Jer se tu osećam prijatno, slobodno.) ['Szülői ház. (Mert itt kellemesen, 
szabadnak érzem magam.)']

7.4. A múlt része a szülőföld helyett

Ez a kategória megegyezik a magyarországi magyar metonimikus csoport azonos nevű kategóri-
ájával, tehát az adatközlők múltként tekintenek a szülőföldre, és már máshol élnek. A múltjukról 
beszélnek, ami metonimikus viszony, viszont az a) alatt a múltba való visszatérés metaforikus.
a. Povratak u detinjstvo. (Detinjstvo je najlepši period života.) ['Visszatérés a gyerekkorba. (A 

gyerekkor az élet legyszebb időszaka.)']
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b. Nešto iz prošlosti. (Zbog prethodnog mesta stanovanja.) ['Valami a múltból. (Az előző 
lakhely miatt.)']

c. Uspomena. (Zavičaj se za mene odnosi na prostor i vreme, selo u kom sam provela detinjstvo, 
te je s toga on za mene uspomena.) ['Emlék. (A szülőföld számomra tér és idő, a falu, ahol a 
gyerekkoromat töltöttem, emiatt számomra emlék.)']

d. Vremenski period koji je prvenstveno vezan za detinjstvo. (Dete provodi svoje detinjstvo u 
zavičaju.) ['Egy periódus, amely elsősorban a gyerekkorhoz kötődik. (A gyerek a szülőföldön 
tölti a gyerekkorát.)']

8. Vajdasági magyar válaszok – Metaforák

A következő fejezetben azok a vajdasági magyar válaszok találhatóak, amelyek metaforikus vi-
szonyban vannak a szülőfölddel. Külön alcsoportot képeznek azok a válaszok, amelyek: meto-
nímiára épülnek; birtokviszonyon alapuló analógiák; térbeli és időbeli viszonyban állnak a 
szülőfölddel; biztonságot fejeznek ki; amelyekben a szülőföld birtokként konceptualizálódik és 
amelyekben érezhető az érzelmi hovatartozás. 

8.1. Metonímián alapuló metafora

Ez a válasz azért különleges, mivel metonimikus, illetve metaforikus és metonimikus is egyben. 
Azért metonimikus, mivel az adatközlő szereti a pizzás burekot és a szülőföldjén eszi és vele 
asszociálja, és ezt AZ ÉTEL AZ ÉTKEZÉS HELYSZÍNE HELYETT metonímiaként lehet meg-
fogalmazni. A magyarázatból viszont egyértelmű, hogy a hasonlatot metaforikusan használja, 
hiszen a burek tulajdonságát (azt, hogy isteni) leképezte a szülőföldjére. Ez megfogalmazható A 
SZÜLŐFÖLD EGY ISMERŐS ÉS KELLEMES DOLOG metaforaként.
a. Egy meleg pizzás burek a Lipából. (Mert isteni.)

8.2. Birtokviszonyon alapuló analógia

Az analógia a dolgok, illetve a relációk összehasonlítása egymással. Az egyik alfaját képezik a 
relacionális hasonlóságokon alapuló analógiák, amelyekben két relációrendszert hasonlítunk 
egymáshoz. Ezt a viszonyt a következőképpen lehet szemléltetni: [a1: a2 :: b1: b2] (Máthé 2013, 
179). Az alábbi válaszok ilyen típusú analógiák, amelyek nyelvtanilag birtokviszonyban állnak 
egymással. Az analógia a következőképpen jelenik meg (pl. az első válaszban): számomra [a1]: 
szülőföld [a2]: csigának[b1]: ház[b2].
Az a) és a b) válasz érzelmi hovatartozást sugall: a csigának szüksége van a házára, mivel az 
biztonságot nyújt neki és védi a külvilágtól, a méhnek pedig szüksége van a virágporra ahhoz, 
hogy túléljen. A c) válasz ok-okozati viszonyon alapszik: a szülőföld határozta meg a válaszadó 
személyiségét, pont úgy, ahogyan egy anya a gyermekéét.
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a. A csigának a háza. (Mert nem hagynám el, ha nem muszáj, és szeretem.)
b. A méhnek a virágpor. (Nem tudok elválni tőle.)
c. Gyermeknek az anya. (Miatta vagyok az, aki.) 

8.3. Térbeli (és időbeli) viszonyt fejeznek ki

Az alábbi válaszokban térbeli és/vagy időbeli viszony áll fent a szülőföld és a megfogalmazott 
forrástartomány közt. Egyes válaszokban a visszatérés gondolata is megjelenik, míg egyeseknél 
az adatközlők kiindulópontként tekintenek a szülőföldre.  

8.3.1. Hely

A sziget egy olyan hely, amely el van zárva a külvilágtól, tehát csak ez a hely tartalmazza a békét. 
A béke alapját pedig a család és az otthon képezik a magyarázat szerint, és az adatközlő érzelmi 
hovatartozást érez vele kapcsolatban. A metafora, amelyet az adatközlő megfogalmazott a SZÜ-
LŐFÖLD A BÉKE SZIGETE.
a. A béke szigete (Mert a szülőföldemen van a családom és az otthonom.)

8.3.2. Visszatérés

Az a) válaszban nem létezik egyértelmű kapcsolat metafora és a magyarázat között. Feltételez-
hető, hogy az adatközlő önmagát értelmezte madárként, amelynek megadatott a szabadság és 
a lehetőség, hogy elhagyja a szülőföldjét, viszont bármikor visszatérhet. A b) válaszban a SZÜ-
LŐFÖLD FÉSZEK metaforát fogalmazta meg az adatközlő. A fészek nemcsak kiindulópont az 
egyén életében, hanem egy olyan hely is, ahova bármikor visszatérhet.  
a. A madár. (Mert elmész és bármikor visszajöhetsz.)
b. A fészek. (Mert mindig van hova hazajönni/visszatérni.)

8.3.3. Kiindulópont

a. Egy alapkő. (Melyre jó visszagondolni más országból. [honnan is kezdtem])
Az előző válasz két metaforán alapszik. Egyrészt AZ ÉLET UTAZÁS (mivel visszagondol, hogy 
honnan kezdte), másrészt pedig AZ ÉLET EGY ÉPÜLET ÉPÍTÉSE (az alapkő miatt). Mindkét 
metafora alapja a kiindulópont/kezdet és a haladás a cél felé, a szülőföld pedig a kiindulópont-
nak felel meg.
b. Egy bölcső. (Elindít az életben, de a 21. században már nem tartom feltétlenül olyan fontos-

nak [hello globalizáció]) 
E válasz AZ ÉLET UTAZÁS metaforán alapszik: a szülőföld az a kiindulópont, amely elindít 
az életben.
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c. A kezdet és a vég. (Itt születtünk, s majd egyszer talán ide is térünk vissza.)
AZ ÉLET UTAZÁS metafora van jelen itt is, hiszen a magyarázatban a születést a kezdettel 
azonosítja. A magyarázatban megjelenik a VÉGPONT is (ide térünk vissza), amely szintén me-
taforikus viszonyban áll a véggel, amennyiben az adatközlő az élet végére gondol. 
d. Fa. („Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága.”)
AZ ÉLET UTAZÁS metaforán alapszik ez a válasz is, és az adatközlő a szülőföldet kiindulópont-
ként konceptualizálja. Az idézet Radnóti Miklós: Nem tudhatom... című verséből származik, 
amelyben a költő a szülőföldjét írja le. 

8.4. Biztonságot fejeznek ki

Az a) válasz és a hozzá tartozó magyarázat biztonságot fejez ki, míg a b) és a c) válasznál a visz-
szatérés gondolata is megjelenik a magyarázatokban (ahová mindig visszatérhetek / mindig 
tárt karokkal fogad). A c) válaszban ezenkívül egy gesztus is megjelenik (tárt karokkal). 
a. Egy széf. (Mert biztonságot ad.)
b. Egy erőd. (Mert itt biztonságban érzem magam, miközben fejlődöm és tanulok. Mert egy 

hely, ahová mindig visszatérhetek.) 
c. Egy mindig tárt karokkal fogadó biztonságérzet. (Jól érzem magam itt.) 

8.5. Birtok

Az a) és b) válaszból levonható, hogy azokat a dolgokat, amelyeket szeretünk, kincsként lehet 
konceptualizálni. A három példából pedig az ÉRZELMILEG FONTOS DOLOG, BIRTOK meta-
fora vonható le. 
a. Egy kincs. Nem adnám semmiért sem. (Szeretek itthon lenni.)
b. Egy kincs. (Szeretem a népviseletet a falusi életet, nyugodt, mindenki ismer mindenkit.)
c. Egy testrész. (Mert a részem.) 

8.6. Érzelmi hovatartozás 

Az alábbi metaforák érzelmi hovatartozást sugallnak. Két alcsoport különíthető el: az egyik-
ben az adatközlő egy gesztussal hasonlítja össze a szülőföldet, a másikban pedig egy érze-
lemmel.
Az alábbi válasz nem tartozik egyik alcsoporthoz sem. Az adatközlő a szülőföldre álomként 
tekint, tehát mint valamire, ami elmúlt és mintha meg sem történt volna. Az érzelmi kötődést 
már nem a szülőföldje, hanem egy új hely iránt érzi.
a. Egy régi álom. (Mert már más helyet tartok annak, ahova úgy érzem, tartozok.)
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8.6.1. Gesztus

A metafora, amely a válasz alapján megfogalmazható a SZÜLŐFÖLD EGY ISMERŐS ÉS KEL-
LEMES DOLOG. 
a. Az ölelés. (Mert ide tartozok, itt nőttem fel, itt van a családom.)

8.6.2. Érzelem

a. A hovatartozás. (Mert úgy érzem, oda tartozok.)

9. Magyarországi magyar válaszok – Metaforák

A magyarországi magyar metaforikus válaszoknál hasonló kategóriák jelentkeznek, mint a vaj-
dasági magyaroknál. 

9.1. Birtokviszonyon alapuló analógia

Az alábbi válaszok ugyanazon az elvre épülnek, mint a vajdasági magyar metaforikus válaszok 
azonos elnevezésű csoportjában levők (l. 8.2. fejezet)
a. A talaj a fa gyökerének. (Van hova kötődnöm.)
A válasz érzelmi hovatartozást sugall a szülőföld iránt (van hova kötődnöm).
b. Halnak a víz, nélkülözhetetlen. (Mert az életemet határozta meg a kezdeti feltételeivel.)
E válasz és a magyarázata között egyrészt OK-OKOZATI viszony áll fenn (mert az életemet 
határozta meg), másrészt pedig kiindulópontként tekint a szülőföldre (kezdeti feltételek), 
habár a halnak élete végéig szüksége van a vízre a túlélés szempontjából. 
c. Az anya és gyermeke kapcsolata. (Kötődik hozzám és meghatározza az életemet és kultúrámat.)
A válasz ok-okozati viszonyon alapszik: a szülőfold határozza meg az adatközlő életét és kultú-
ráját, pont úgy, mint egy anya a gyermekének.

9.2. Térbeli és időbeli viszonyt fejeznek ki

Hasonlóan a vajdasági magyar metaforikus válaszoknál levő azonos nevű csoportnál, itt is tér-
beli és időbeli viszony áll fenn a szülőföld és a metafora között. E válaszok két alcsoportját kü-
löníthetjük el: a szülőföld mint hely és mint kiindulópont.

9.2.1. Hely

a. Munkahely vagy nyaralás. (Mert dolgoztam külföldön is.)
Az adatközlő számára a szülőföld a személyes életének különböző fázisaiban különbözőképpen 
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konceptualizálódik: amikor külföldön dolgozik nyaralásként, amikor viszont a hazájában, ak-
kor munkahelyként. 
b. Egy apró meleg, színes sziget, a szürke, hideg világ óceánjában. (Az ott körbeölelő szeretet, 

és gyermekkori emlékek miatt.)
A SZÜLŐFÖLD SZIGET metafora2 jelenik meg a válaszban.
c. A Balaton. (Sok ember.)

9.2.2. Kiindulópont

a. A gyerekszoba. (Ott születtem, meghatározza a jelenemet, jövőmet.)
A válasz OK-OKOZATI viszonyon alapszik: a szülőföld határozza meg az élet további részét, vi-
szont a szülőföld csak egy átmeneti hely, ahol tartózkodunk: életünk egy pontjában elhagyjuk, pont 
úgy, mint a gyerekszobát, ami miatt ebben a válaszban AZ ÉLET UTAZÁS metafora jelenik meg.
b. Eredet. (Akárhová költözöl, akármelyik állam polgára leszel, a születési helyed mindig 

ugyanaz marad.)

9.3. Biztonságot fejeznek ki

A válaszokban A SZÜLŐFÖLD EGY ISMERŐS ÉS KELLEMES DOLOG metafora jelenik meg, 
az a) alatt specifikusabban A SZÜLŐFÖLD EGY ISMERŐS ÍZ. Az ismert és kedvelt dolgok biz-
tonságérzetet sugallnak az adaközlők számára. A b) adatközlőnek a szülőföld ezenkívül a múlt 
része (mivel emlékeket idéz fel).
a. Egy falat friss kenyér. (A biztonság érzését adja)
b. Egy régi, jó ismerős. (Mindig visszavár, néha kicsit változik, de igazából ugyanolyan marad, 

ezzel biztonságot nyújt és emlékeket idéz fel.)

9.4. Birtok

Az alábbi válaszokban AZ ÉRZELMILEG FONTOS DOLOG, BIRTOK metafora jelenik meg.
a. A tenyerem. (Ismerem minden kis utcáját.)
b. Az életem. (Fontos számomra.)
c. Ha a részem lenne. (Befolyással van rám, kihat a személyiségemre.)
Az első három válaszban az adatközlő a saját részével azonosítja a szülőföldet. A c) válasz 
OK-OKOZATI viszonyon alapszik (befolyással van rám, kihat a személyiségemre).
d. Mint a mindennapi kenyér. (Az egyik legnagyobb kincs.)
Ebben a válaszban ezenkívül A SZÜLŐFÖLD EGY ISMERŐS ÍZ (a mindennapi kenyér3) meta-
fora is megfogalmazható.

2 4.3.1. Hely alatt a. válasz.
3 A mindennapi kenyérnek ezenkívül vallásos konnotációja is van, hiszen a Miatyánkban, a keresztény világ legis-

mertebb imájában jelenik meg: „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma...”
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e. A legnemesebb érték. (Ezek az értékek határozzák meg többé-kevésbé, hogy milyen ember-
ré válunk.)

AZ ÉRZELMILEG FONTOS DOLOG, BIRTOK metafora jelenik meg, és a válasz OK-OKOZATI 
viszonyon alapul: a szülőföld egy olyan érték, amely meghatározza a személyiségünket. 
f. Egy jó ismerős. (Könnyen eligazodom, ismerem a nyelvet, a szokásokat, a kultúrát.)
Két metafora jelenik meg: AZ ÉRZELMILEG FONTOS DOLOG, BIRTOK, valamint A SZÜLŐ-
FÖLD EGY ISMERŐS ÉS KELLEMES DOLOG.

9.5. Érzelmi hovatartozás

Az alábbi válaszoknál csak tárgyként jelenik meg olyan forrástartomány, amellyel az adatközlők 
érzelmi hovatartozást fejeznek ki. A válaszokban A SZÜLŐFÖLD EGY ISMERŐS ÉS KELLE-
MES DOLOG metafora jelentkezik.

9.5.1. Tárgy

a. Egy kényelmes fotel, ami az otthon érzést adja. (Mert emlékek és emberek kötnek hozzá.)
b. Az ágyam. (Komfortos, megszokott, puha, meleg.)

9.6. Egyéb válaszok

Az alábbi válaszok nem sorolhatóak egyik korábbi kategóriába sem, ami miatt egy külön alfeje-
zetben soroltam fel és értelmeztem őket egyenként.
a. Babgulyás. (Van benne mindenféle.)
E metafora lehetne a SZÜLŐFÖLD EGY ISMERŐS ÍZ, mivel a babgulyás hagyományos étele a 
magyar konyhának, viszont a magyarázat semleges, nem sugall semmiféle érzelmi hovatarto-
zást, csupán a szülőföld sokszínűségére ad utalást.
b. A levegő... (...Nem léteznék nélküle.)
A válasz érzelmi hovatartozást sugall, az adatközlő a levegővel egyenlíti ki a szülőföldet, ami 
nélkülözhetetlen az emberek túléléséhez.
c. Én magam. (Itt nevelkedtem, ennek a társadalomnak a normáihoz szoktam, itt érzem ott-

hon magam.)
Az adatközlő önmagával egyenlíti ki teljes mértékben a szülőföldjét, míg az előző válaszokban 
csupán olyanok találhatóak, amelyek részükként (pl. testrész, a részem) konceptualizálták.

10. Vajdasági szerb válaszok –Metaforák 

Ebben a fejezetben a vajdasági szerb metaforikus válaszok különböző fajtáit mutatom be a ko-
rábbiakhoz hasonló módon. 



72

PHILOS/ LOGOS

10.1. Birtokviszonyon alapuló analógia

Az alábbi példa a SZÜLŐFÖLD FÉSZEK metaforán4 alapszik: az adatközlő ebben az esetben 
nem kiindulópontként vagy olyan helyként konceptualizálja a szülőföldet, ahová visszatérhet, 
hanem az otthonának tekinti. 
a. Za pticu gnezdo. (Jer je tu moj dom.) ['A madárnak a fészek. (Mert itt van az otthonom.)']

10.2. Térbeli és időbeli viszonyt fejez ki

Az alábbi válaszokban is (hasonlóan a vajdasági és magyarországi magyar azonos kategóriához) 
térbeli és időbeli viszony jelenik meg a szülőföld és a megalkotott metafora között. Két fő alka-
tegória figyelhető meg: a szülőföld mint hely és mint kiindulópont.

10.2.1. Hely

a. Sigurna luka. (Mesto gde uvek mogu da dođem i da se osećam lepo i ispunjeno sa ljudima 
koji su mi dragi.) [‚Biztos kikötő. (Egy hely, ahová mindig eljöhetek és ahol jól és teljesnek 
érzem magam az emberekkel, akik kedvesek számomra.)’]

b. Sigurna luka. (Zato što se tamo osećam srećno, bezbedno i ispunjeno.) [‚Biztos kikötő. 
(Azért, mert ott boldognak, biztonságosan és teljesnek érzem magam.)’]

c. Mirna luka. (Osećam se sigurno, zadovoljno i srećno, tu sam „pustila korenje”.) [Nyugodt 
kikötő. (Biztonságosnak, elégedettnek és boldognak érzem magam, itt „eresztettem gyöke-
ret”.)’]

d. Mirna luka. (Nešto gde se čovek oseća sigurno.) [‚Nyugodt kikötő. (Valami, ahol az ember 
biztonságban érzi magát.)’]

A válaszok alapján megfogalmazható A SZÜLŐFÖLD KIKÖTŐ metafora. A kikötő egy olyan 
hely, amely biztonságot nyújt a hajóknak a viharos tengeren, ami miatt ezek a válaszok erősen 
biztonságot fejeznek ki. Érdekesség, hogy a magyarországi, valamint vajdasági magyar adat-
közlőknél csak a SZÜLŐFÖLD SZIGET metafora jelenik meg: mindkét metafora a biztonsá-
gon és a külső viszályoktól való elzártságon alapszik. Lehetséges, hogy a földrajzi helyzet miatt 
választották az adatközlők az adott metaforát (Vajdaság is egyfajta „szigetként” értelmezhető 
Szerbiában, Magyarország is Európában, míg Szerbia a történelme során rendelkezett kijárat-
tal a tengerre, ami megmagyarázná a vajdasági szerb adatközlők válaszait.) Ezenkívül az a) 
válaszban a visszatérés gondolata is megjelenik. 
e. Zelena pustinja. (Jer se nalazi u planinskom predelu u kome sam provela detinjstvo.) ['Zöld 

sivatag. (Mert hegyvidéki övezetben található, ahol a gyerekkoromat töltöttem.)']
f. Raj na zemlji. (Zbog lepote.) ['Paradicsom a földön. (A szépség miatt.)']

4 Lásd: 5.3.2. Visszatérés alatt b) válasz
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10.2.2. Kiindulópont 

a. Majka. (Tu sam se rodila. Ali ne baš kao rođena majka, ali ga volim.) [‚Anya. (Itt születtem. 
Nem pont úgy, mint a saját anya, de szeretem)’]

b. Koren. (Uz rečenicu...vratiti se svome zavičaju... – svoj na svome, topli dom, okruženje, 
dobra zemlja i ljudi, mesto (prostor) odakle potičemo, dedovina!) [‚Gyökér. (Azzal a mon-
dattal, hogy... visszatérni a saját szülőföldre... – önmagam a sajátomon, meleg otthon, kör-
nyezet, jó föld és emberek, hely (tér), ahonnan származunk, nagyapáink helye!)’]

Mindkét válaszban az adatközlő kiindulópontként konceptualizálja a szülőföldet. Az első vá-
laszban az adatközlő a szülőföldet az anyával hasonlítja össze. Az anya az a személy, akit el-
sőként látunk meg születéskor és ő „indít el” minket az életben. A második válaszban pedig a 
szülőföldet a gyökérrel hasonlítja össze a válaszadó, ami a növényeknek az alapja, amelyből 
továbbnőnek. Az a) válaszban ezenkívül megjelenik az érzelmi hovatartozás is (szeretem), míg 
a b) válaszban a visszatérés gondolata (visszatérni a saját szülőföldre).
c. Gnezdo. (Određeno vreme provedemo u njemu i većinom sve devojke pre ili kasnije odlete 

(odselimo se) iz njega.) ['Fészek. (Egy meghatározott időt benne töltünk és többnyire 
minden lány előbb vagy utóbb elszáll (elköltözünk) belőle.)']

A SZÜLŐFÖLD FÉSZEK metafora jelenik meg. A vajdasági magyar metaforikus válaszoknál is 
megfigyelhető ugyanez a metafora (l. 9.3.2. Visszatérés), viszont annak a válasznak a magya-
rázatában a visszatérés gondolatát fogalmazza meg az adatközlő, míg itt a válaszadó kiinduló-
pontként értelmezi a fészket. 

10.3. Birtok

Az alábbi válaszokban az adatközlők a szülőföldre valamilyen formában birtokként tekintenek. 
Minden egyénnek van családja, ezért soroltam be ezt a két választ ebbe a kategóriába.  
a. Porodica. (Jer me za zavičaj vezuju drage i lepe stvari.) [‚Család. (Azért, mert a szülőföldhöz 

kedves és szép dolgok kötnek.)’]
b. Porodica. (Neophodan mi je, bez njega se ne bih osećala ispunjeno.) [‚Család. (Nélkülözhe-

tetlen számomra, nélküle nem érezném magam teljesnek.)’]
Két metafora jelenik meg egyszerre: A SZÜLŐFÖLD EGY ISMERŐS ÉS KELLEMES DOLOG és 
AZ ÉRZELMILEG FONTOS DOLOG, BIRTOK. Az adatközlők érzelmileg kötődnek a szülőföld-
jükhöz, pont úgy, ahogyan a családjukhoz.
c. Deo mene. (Poistovećivanje sa rodnim mestom gde sebe pronalazim.) [‚A részem. (Azono-

sulás a születési hellyel, ahol megtalálom önmagam.)’]
d. Deo moga srca. (Zato što gde god da odemo, zavičaj uvek nosimo sa sobom u srcu.) [‚A 

szívem része. (Azért, mert akárhova is megyünk, a szülőföldet mindig visszük magunkkal a 
szívünkben)’]
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e. Mama.5 (Tu se osećam sigurno.) [‚Anya. (Itt érzem magam biztonságban.)’]
AZ ÉRZELMILEG FONTOS DOLOG, BIRTOK metafora jelenik meg a válaszoknál: a c) és d) 
adatközlő a szülőföldet a saját részeként konceptualizálja. Az e) válaszadó az anyával egyenlíti 
ki a szülőföldet: a magyarázat alapján a válasz biztonságot fejez ki.

10.4. Érzelmi hovatartozás

A következő metaforák érzelmi hovatartozást fejeznek ki, és érzelemként, gesztusként és 
tárgyként konceptualizálódnak.

10.4.1. Érzelem

A válaszokban A SZÜLŐFÖLD EGY ISMERŐS ÉS KELLEMES DOLOG, illetve specifikusabban 
A SZÜLŐFÖLD EGY KELLEMES ÉRZÉS metafora jelenik meg: a szülőföld melegség, a teljesség 
érzését kelti a válaszadókban, azt az érzést, hogy szívesen látnak.
a. Toplina u srcu. (Tu su moji koreni.) ['Melegség a szívben. (Itt vannak a gyökereim.)']
b. Nešto drago toplo. (Ni za jedno drugo mesto nemam takav osećaj.) ['Valami kedves és 

meleg. (Semelyik másik helyhez nem köt ilyen érzelem.)']
c. Osećaj dobrodošlice. (Verovatno zato što sam tamo rođen.) ['Az érzés, hogy szívesen látnak. 

(Valószínűleg, mert ott születtem.)']
d. Ispunjenost. (Jer se bez zavičaja biva prazan.) ['Teljesség. (Mert a szülőföld nélkül üresek 

vagyunk)']

10.4.2. Gesztus

A SZÜLŐFÖLD EGY ISMERŐS ÉS KELLEMES DOLOG metaforán alapulnak a következő 
válaszok, még specifikusabban: a SZÜLŐFÖLD EGY ÖLELÉS metaforán.
a. Zagrljaj. (Budi uspomene i dragi ljudi.) ['Ölelés. (Emlékeket kelt és kedves emberek.)']
b. Majčin zagrljaj. (Zato što se u njemu osećam srećno.) ['Anyai ölelés. (Azért, mert boldognak 

érzem magam benne.)']

10.4.3 Tárgy

Az ide sorolt válaszban A SZÜLŐFÖLD EGY ISMERŐS ÉS KELLEMES DOLOG metaforatípus 
fedezhető fel. Az adatközlő a szülőföldet az ággyal asszociálja, és az érzelmi hovatartozás mellett 
biztonságot fejez ki.
a. Udobna postelja. (Zavičaj je mesto gde se osećam spokojno. Gde nema briga, gde sam 

5 A vajdasági szerb válaszadóknál a 10.2.2. alatt is megjelenik az anya mint céltartomány. A két választ azért tettem 
külön csoportba, mert az első esetben az adatközlő a magyarázatában kifejti, hogy az anya számára kiindulópont 
az élet további részében, míg ebben az esetben az anya egy birtok, amely biztonságérzetet kelt a válaszadóban.
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potpuno opušten i siguran.) ['Egy kényelmes ágy. (A szülőföld egy hely, ahol békésen érzem 
magam. Ahol nincsenek gondol, ahol teljesen nyugodt vagyok és biztonságban.)']

10.5. Egyéb

Az ebben a fejezetben levő válaszok olyan egyedi metaforák, amelyeket nem lehetett másik 
csoportba sorolni. Emiatt egy külön kategóriába tettem őket és külön is analizáltam.
a. Fudbal. (Jer dok igram futbal, i kad sam u zavičaju ista me radost obuzme.) ['A futball. 

(Mert ugyanaz az öröm fog el, amikor futballozok és amikor a szülőföldemen vagyok.)']
b. Topao čaj pod kišovitom danu. (Jesen me asocira na zavičaj.) ['Egy meleg tea egy esős 

napon. (Az ősz a szülőföldemre asszociál.)']
A SZÜLŐFÖLD EGY ISMERŐS ÉS KELLEMES DOLOG metafora jelenik meg a válaszokban: 
a) a futball az adatközlőben az öröm érzését kelti, és ezt egyenlíti ki a szülőföldjével, b) alatt 
pedig az őszt.
c. Knjiga. (...iskustva iz detinjstva i rani utistci utiču na odrastanje i formiranje osobe.) 

['Könyv. (...a gyerekkori tapasztalatok és a korai benyomások befolyásolják a felnövést és a 
személyiség kialakulását.)']

Az előbbi válasz az OK-OKOZAT viszonyon alapszik. A könyvek, amelyeket életünk során 
elolvasunk befolyásolják és formálják a személyiségünket. Hasonlóképpen a szülőföld is hat 
ránk, mivel ott töltjük el életünk egy jelentős és meghatározó részét, méghozzá a gyerekkorunkat.

11. „Negatív” tartalmú asszociációk 

A kutatás hipotézise az volt, hogy a nemzeti hovatartozás kihat az adatközlők szülőfölddel kap-
csolatos attitűdjeire. Az összegyűjtött válaszokból viszont bebizonyosodott, hogy ez a hipotézis 
téves, hiszen a válaszadók többsége pozitív tartalmakat kapcsolt az adott forrástartományhoz, 
nemzetiségtől függetlenül. Csupán néhány olyan válasz fordult elő, amelyek nem voltak pozití-
vak vagy semlegesek, és azokat ebben a fejezetben mutatom be.

11.1. Vajdasági magyar válaszok

11.1.1. Metaforikus hasonlatok

a. A magyar narancs. (Kicsit savanyúbb, kicsit sárgább, de a miénk.)
Bár az adatközlő nyilvánvalóan kritikus szemmel tekint a szülőföldjére, hiszen megnevezi a 
hiányosságait, mégis érezhető a válaszban az érzelmi hovatartozás és a büszkeség érzése is: 
akármilyen is az a hely, mégis az övé.
b. Egy soha el nem szakadó rablánc. (Nem szeretem a szülővárosomat, Szabadkát, szököm 

onnan, mégis visszahúz néha a város.)
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A válaszadó nyíltan kimondja, hogy nem szereti a szülővárosát, viszont az érzelmi kötődés 
mégis érezhető a válaszán: hiszen mégis visszahúzza őt.

11.2. Magyarországi magyar válaszok

11.2.1. Metaforikus hasonlatok

a. A magyar egészségügy. (Sok a hibája, de mégis valahogy működik a végén minden és 
megbocsátjuk a korábbi hiányosságokat.)

A 11.1.1. a) alatti adatközlőhöz hasonlóan ez az adatközlő is kritikával illeti szülőföldjét, viszont 
mégis érezhető az érzelmi hovatartozás a magyarázatából.
b. A pestis. (Mert magyar ember kirekeszt magyar embert, a születési helye alapján.)
Ez az adatközlő egyértelműen negatív érzéseket társít a szülőföldjéhez, ahogyan a következő is. 
c. Ami visszahúz. (Kevés a lehetőség.)

11.2.2. Metonímiás hasonlatok

a. Bármi más hangzatos szó, azaz kicsit egyetértek, de kicsit túlzottnak is érzem a felhajtást 
körülötte. (Túl sokat hallom propagandajellegű narratívában.)

b. Nagyanyám lakhelye. (Elvették a románok.)
Az a) válasz nem egyértelműen negatív, az adatközlő csupán nem érez akkora érzelmi kötődést 
a szülőföldje iránt. A b) válaszadó negatív érzéseinek az okozója pedig a történelmi háttér, 
amely a szülőföldjéhez kapcsolódik.

11.3. Vajdasági szerb válaszok

11.3.1. Metonímiás hasonlatok 

a. Tužna i nesrećna priča. (Dešavanja iz 1991–1995...) ['Szomorú és szerencsétlen történet. 
(1991–1995 közti történések...')]

A metonímia A MÚLT RÉSZE A SZÜLŐFÖLD HELYETT típusba tartozik, hiszen az adatközlő 
az adott periódus eseményeit azonosítja a szülőföldjével.

11.3.2. Metaforikus hasonlatok 

a. Zatvor. (Ljudi.) ['Börtön. (Emberek.)']
Az adatközlő egyértelműen negatívan érzékeli a szülőföldjét és az odatartozó személyeket, ezért 
konceptualizálja börtönként. A börtön olyan hely, ahonnan nem lehet szabadulni, és ahol nem 
azokkal az emberekkel vagyunk, akikkel szeretnénk, hanem akikkel muszáj együtt élnünk. 
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Továbbá egy olyan hely, ahol korlátozva van a szabadságunk. Az adatközlő a magyarázatában 
azt írja, hogy az emberek miatt érzékeli a szülőföldet börtönként, tehát az ott élők tartják vissza 
és keltenek negatív érzéseket benne.

12. Következtetések

A jelen kutatásban vajdasági szerb, vajdasági magyar és magyarországi magyar adatközlők szü-
lőfölddel kapcsolatos attitűdjeit vizsgáltam egy internetes kérdőív segítségével. A válaszadók-
nak egy olyan feladatot kellett megoldaniuk, amelyben metaforikus hasonlatot rendeltek a szü-
lőföld fogalmához. Az összegyűjtött válaszok elemzésekor kiderült, hogy a feladat formálisan 
ugyan metaforikus hasonlatokat eredményezett, jelentésre mégis előfordultak metonimikusak 
is, amelyeket érdemes volt különválasztani. A kutatás azért jelentős, mert a szülőfölddel kap-
csolatos attitűdöket vizsgálja régiónkban két különálló, de egymással határos nemzetcsoport-
nál, valamint egy olyannál, amely egyszerre mindkét nemzethez is kapcsolódik.
Az alábbi két táblázatban találhatóak a válaszok összesítve. Az első táblázatban a metonimi-
kus válaszokat mutatom be mindhárom csoportnál. Külön kategóriát képeznek az adatközlők 
által megfogalmazott metonímiák, valamint minden kategóriában feltüntettem az előforduló 
motivációkat, illetve jelentéskategóriákat (amennyiben előfordultak ilyenek). A metaforikus 
válaszoknál az adatközlők által megfogalmazott metaforák képezik a kategóriákat, az alkategó-
riákat pedig szintén az előforduló jelentéskategóriák azoknál a válaszoknál, amelyeknél ilyen 
előfordult. 

1. táblázat. Metonimikus válaszok

MOTIVÁCIÓ/JELENTÉS Vajdasági 
magyar

Magyaror-
szági magyar

Vajdasági 
szerb ÖSSZES

1. OTTHON A SZÜLŐFÖLD HELYETT

2.1. Jelenlegi lakhely 1 0 0 1

2.2. Biztonságot fejez ki 1 1 1 3

2.3. Érzelmi hovatartozás 3 3 2 8

2.3.1. Születés és/vagy felnövés helye 6 0 2 8

2.3.2. Fontos emberek 3 0 1 4

2.4. Visszatérés 0 3 0 3

ÖSSZES 14 7 6 27

2. EGY HELY A SZÜLŐFÖLD HELYETT

1.1. Visszatérés 3 3 2 8

1.2. Érzelmi hovatartozás 3 2 4 9

1.3. Jelenlegi lakhely 0 1 0 1

1.4. Születés és/vagy felnövés helye 0 1 0 1

1.5. Kiindulópont 0 0 1 1

1.6. Biztonságot fejez ki 0 0 2 2
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1.7. Megpihenés 0 0 2 2

1.8. Egyéb 0 1 0 1

ÖSSZES 6 8 11 25

3. A MÚLT RÉSZE A SZÜLŐFÖLD HELYETT

ÖSSZES 1 3 5 9

4. EGY BIZTOS PONT/HELY A SZÜLŐFÖLD HELYETT

3.1. Visszatérés 1 0 0 1

3.2. Érzelmi hovatartozás 3 1 0 4

ÖSSZES 4 1 0 5

5. HAZA A SZÜLŐFÖLD HELYETT

4.1. Érzelmi hovatartozás 2 0 0 2

4.2. Visszatérés 0 1 0 1

4.3. Kiindulópont 0 1 0 1

ÖSSZES 3 2 0 5

6. CSALÁDI HÁZ/KÖR A SZÜLŐFÖLD HELYETT

6.1. Érzelmi hovatartozás 0 1 1 2

6.2. Biztonságot fejez ki 0 1 0 1

ÖSSZES 0 2 1 3

7. ÖNMAGAM A SZÜLŐFÖLDEM HELYETT

7.1. Érzelmi hovatartozás 0 1 0 1

ÖSSZES 0 1 0 1

ÖSSZES METONÍMIA 28 24 23 75

2. táblázat. Metaforikus válaszok

MOTIVÁCIÓ/JELENTÉS Vajdasági 
magyar

Magyaror-
szági magyar

Vajdasági 
szerb ÖSSZES

1. A SZÜLŐFÖLD EGY ISMERŐS ÉS KELLEMES DOLOG

1.1. Metonímián alapuló metafora 1 0 0 1

1.2. Érzelmi hovatartozás 0 0 0 0

1.2.1. Gesztus 1 0 2 3

1.2.2. Tárgy 0 2 1 3

1.2.3. Érzelem 0 0 4 4

1.3. Biztonságot fejez ki 0 2 0 3

1.4. Birtok 0 2 2 4

1.5. Egyéb motiváció 0 1 2 3

ÖSSZES 2 7 11 21

2. AZ ÉRZELMILEG FONTOS DOLOG BIRTOK

ÖSSZES 3 6 5 14

3. AZ ÉLET UTAZÁS

2.1. Kiindulópont 4 1 0 5

2.2. Birtokviszonyon alapuló analógia 0 0 1 1
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ÖSSZES 4 1 1 6

4. A SZÜLŐFÖLD KIKÖTŐ

5.1. Hely 0 0 4 4

ÖSSZES 0 0 4 4

5. A SZÜLŐFÖLD FÉSZEK

4.1. Visszatérés 1 0 0 1

4.2. Kiindulópont 0 0 1 1

4.3. Birtokviszonyon alapuló analógia 0 0 1 1

ÖSSZES 1 0 2 3

6. A SZÜLŐFÖLD SZIGET

6.1. Hely 0 1 0 1

ÖSSZES 0 1 0 1

7. A SZÜLŐFÖLD A BÉKE SZIGETE

7.1. Hely 1 0 0 1

ÖSSZES 1 0 0 1

8. A SZÜLŐFÖLD MADÁR

8.1. Visszatérés 1 0 0 1

ÖSSZES 1 0 0 1

9. A SZÜLŐFÖLD EGY SZÉF

9.1. Biztonságot fejez ki 1 0 0 1

ÖSSZES 1 0 0 1

10. A SZÜLŐFÖLD EGY ERŐD

10.1. Biztonságot fejez ki 1 0 0 1

ÖSSZES 1 0 0 1

11. A SZÜLŐFÖLD EGY MINDIG TÁRT KAROKKAL FOGADÓ BIZTONSÁGÉRZET

11.1. Biztonságot fejez ki 1 0 0 1

ÖSSZES 1 0 0 1

12. A SZÜLŐFÖLD EGY RÉGI ÁLOM

12.1. Érzelmi hovatartozás 1 0 0 1

ÖSSZES 1 0 0 1

13. A SZÜLŐFÖLD A HOVATARTOZÁS

13.1. Érzelem 1 0 0 1

ÖSSZES 1 0 0 1

14. A SZÜLŐFÖLD MUNKAHELY VAGY NYARALÁS

14.1. Hely 0 1 0 1

ÖSSZES 0 1 0 1

15. A SZÜLŐFÖLD BALATON

15.1. Hely 0 1 0 1

ÖSSZES 0 1 0 1

16. A SZÜLŐFÖLD EREDET

16.1. Kiindulópont 0 1 0 1

ÖSSZES 0 1 0 1

17. A SZÜLŐFÖLD LEVEGŐ
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17.1. Érzelmi hovatartozás 0 1 0 1

ÖSSZES 0 1 0 1

18. A SZÜLŐFÖLDEM ÉN VAGYOK

ÖSSZES 0 1 0 1

19. A SZÜLŐFÖLD ZÖLD SIVATAG

19.1.  Hely 0 0 1 1

ÖSSZES 0 0 1 1

20. A SZÜLŐFÖLD PARADICSOM A FÖLDÖN

20.1. Hely 0 0 1 1

ÖSSZES 0 0 1 1

21. A SZÜLŐFÖLD ANYA

21.1. Kiindulópont 0 0 1 1

ÖSSZES 0 0 1 1

22. A SZÜLŐFÖLD GYÖKÉR

22.1. Kiindulópont 0 0 1 1

ÖSSZES 0 0 1 1

23. A SZÜLŐFÖLD KÖNYV

ÖSSZES 0 0 1 1

24. AZ ÉLET EGY ÉPÜLET ÉPÍTÉSE

25.1. Kiindulópont 1 0 0 1

ÖSSZES 1 0 0 1

25. A SZÜLŐFÖLD MAGYAR NARANCS

ÖSSZES 1 0 0 1

26. A SZÜLŐFÖLD SOHA EL NEM SZAKADÓ RABLÁNC

ÖSSZES 1 0 0 1

27. A SZÜLŐFÖLD A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

ÖSSZES 0 1 0 1

28. A SZÜLŐFÖLD PESTIS

ÖSSZES 0 1 0 1

29. A SZÜLŐFÖLD AZ, AMI VISSZAHÚZ

ÖSSZES 0 1 0 1

30. A SZÜLŐFÖLD BÖRTÖN

ÖSSZES 0 0 1 1

31. Birtokviszonyon alapuló analógiák

31.1. A SZÜLŐFÖLD OLYAN, MINT 
A CSIGÁNAK A HÁZA 1 0 0 1

31.2. A SZÜLŐFÖLD OLYAN, MINT A 
MÉHNEK A VIRÁGPOR 1 0 0 1

31.3. A SZÜLŐFÖLD OLYAN, MINT 
GYERMEKNEK AZ ANYA 1 0 0 1

31.4. A SZÜLŐFÖLD OLYAN, MINT A 
TALAJ A FA GYÖKERÉNEK 0 1 0 1

31.5. A SZÜLŐFÖLD OLYAN, MINT 
HALNAK A VÍZ. 0 1 0 1
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31.6. A SZÜLŐFÖLD OLYAN, MINT AZ 
ANYA ÉS GYERMEKE KAPCSOLATA 0 1 0 1

31.7. A SZÜLŐFÖLD OLYAN, MINT A 
MADÁRNAK A FÉSZEK 0 0 1 1

ÖSSZES 3 3 1 7

ÖSSZES METAFORA 23 26 30 79

A metonimikus válaszok a RÉSZ–EGÉSZ viszonyon alapszanak. A leggyakrabban előforduló 
közvetítőfogalmak a következőek voltak: az otthon (VM: 50%, MM: 29%, VSZ: 26%), egy hely 
(VM: 21%, MM: 33%, VSZ: 47%), a múlt része (VM: 4%, MM: 12%, VSZ: 21%), a haza (VM: 
10%, MM: 8%, VSZ: 0%) és egy biztos pont (VM: 14%, MM: 4%, VSZ: 0%) a szülőföld helyett. A 
múlt része közvetítőfogalom főként a vajdasági szerb csoportra volt jellemző, míg ugyanebben 
a csoportban a haza és a biztos pont egyszer sem fordultak elő. A vajdasági magyarság fele az 
otthont választotta közvetítőfogalomként, míg a saját országukban többségként élőknek csupán 
a harmada (magyarországi magyar), illetve negyede (vajdasági szerb). A motivációt illetően 
hasonlítottak az adatközlők válaszai: a leggyakrabban előforduló gondolat az érzelmi hovatar-
tozás volt, amelynek az alapját a szülőföldhöz kötődő emlékek képezték; a tény, hogy a születési 
és/vagy felnövési helyről van szó, valamint a fontos emberekről (főként a családról). Ezenkí-
vül sűrűn előfordult a visszatérés gondolata, azaz a lehetőség, hogy bármikor visszatérjünk a 
szülőföldünkre. A biztonság érzése is megjelent a válaszadóknál, és ezt a biztonságot főként a 
család légköre biztosítja. A metaforikus alapú utazás a múltba is jelen volt, mivel a szülőföldet 
az adatközlők a gyerekkorukkal és az egykori idetartozó emlékekkel társítják. 
A metaforikus válaszoknál hasonló motivációk jelentek meg, mint a metonimikusaknál. Az 
érzelmi hovatartozás gondolata megjelent egy érzelemként (mint például a melegség vagy a 
hovatartozás), gesztusként (pl. az ölelés) vagy tárgyként (pl. az ágy). A szülőföldet sokan egy 
birtokkal hasonlították össze – ez a birtok egyrészt az adatközlők része (pl. egy testrész), más-
részt pedig tárgyként jelent meg (pl. egy kincs). A magyar válaszadóknál a helyek közül a sziget 
fordult elő, míg a szerb válaszadóknál a kikötő volt jelen. A leggyakrabban előforduló metafo-
rák a következőek voltak: A SZÜLŐFÖLD EGY ISMERŐS ÉS KELLEMES DOLOG (VM: 9%, 
MM: 27%, VSZ: 37%), ami főként a vajdasági szerb és a magyarországi magyar csoportra jel-
lemző; AZ ÉRZELMILEG FONTOS DOLOG, BIRTOK (VM: 13%, MM: 23%, VSZ: 17%); és AZ 
ÉLET UTAZÁS (VM: 17%, MM: 4%, VSZ: 3%), ami főként a vajdasági magyar válaszadóknál 
fordult elő. Ez azzal magyarázható, hogy az adatközlők a szülőföldjükhöz olyan dolgokat tár-
sítanak, amelyek kötődnek hozzá vagy amelyek kellemes érzéseket keltenek bennük: legyen az 
egy ismerős íz, egy kedves gesztus vagy egy komótos bútordarab. Ezenkívül birtokként koncep-
tualizálják szülőföldjüket, amelyet kincsként vigyáznak, vagy magukon viselnek. Mivel sűrűn 
előfordul, hogy elhagyják születésük helyét, sokan kiindulópontként tekintenek rá a további 
utazásukban, azaz az életük további részében. Kiemelendő, hogy a magyar válaszoknál 9%-ban 
fordult elő A SZÜLŐFÖLD SZIGET, míg a vajdasági szerb válaszoknál 13%-ban a SZÜLŐFÖLD 
KIKÖTŐ metafora. 
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A kutatás eredményei rámutattak arra, hogy az adatközlők nemzeti hovatartozása nem hat ki az 
adatközlők szülőfölddel kapcsolatos attitűdjére. A válaszadók túlnyomóan pozitív tartalmakat 
társítottak az adott céltartományhoz, csak elvétve fordult elő semleges, ennél még ritkábban 
pedig negatív tartalmú asszociáció. A motivációt illetően sem fordultak elő lényeges különbsé-
gek a három csoport között: a régiónkban a szülőföld fogalmának a legjelentősebb tényezői az 
otthon, a család és a különböző meghittséget sugalló érzelmek. A kutatás hipotézise, miszerint 
a nemzeti hovatartozás hat a szülőfölddel kapcsolatos attitűdökre, tehát nem bizonyosodott be.
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COGNITIVE LINGUISTIC ANALYSIS OF ASSOCIATIONS RELATED 
TO THE CONCEPT OF HOMELAND

Vojvodina, the northernmost part of Serbia, is a multiethnic region, with Hungarians being the largest national mi-
nority. Their attitudes regarding the idea of a homeland may differ for Hungarians and Serbs in Vojvodina, because 
one group is living as an ethnic minority in the country, while the other represents the majority. The current research 
aims to collect, categorize and interpret associations that relate to the concept of HOMELAND. 
In the framework of this research, we analyze the homeland-related associations of Hungarians from Vojvodina, and 
compare them to those of Serbs from the region, as well as Hungarians from Hungary. The data collection tool for this 
research was an internet questionnaire in Serbian and Hungarian. The associations were collected using two types of 
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tasks: an elicitation test within which associations were collected, and a task in which the participants had to make an 
(expectedly metaphorical) simile by pairing a source domain of their choice to the target domain HOMELAND, while 
also explaining the connection between these two, i.e. justifying the choice of the source domain.
The analysis showed that the participants had mostly positive associations regarding the concept of HOMELAND, 
independently of their nationality. Furthermore, the type of the associations also depended on the type of the task: 
the elicitation test resulted in associations that are primarily in a part-whole relationship with the concept of HOME-
LAND, while the simile creation task resulted mostly in metaphorical associations. The associations of all the three 
groups suggest that in our region one’s home, one’s family and other feelings that imply a sense of belonging represent 
the most central elements of the concept of HOMELAND.

Keywords: homeland, attitude research, associations, cognitive linguistics 
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