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Előszó

A nyolc tanulmányt összegyűjtő kötet, amit most közreadunk, a Boldog Terézia 

Katolikus Egyetemi Feminine Studies Szakkollégium 2010-2011-es szemeszterei-

nek termése. A „Világ Női Szemmel – Az érzékeny szívű nő” című szümpoziomunk 

anyagát egészítettük ki néhány – számunkra fontos, inspiráló – előadással. A ta-

nulmányokat alapvetően a férfi-női identitás, szemlélet, világlátás szempontja köti 

össze, amiből az egyes témákra tekintenek a szerzők. A kötet zárótanulmánya in-

tegráló nézőpontot állít elénk a vizsgálódás utolsó állomásaként. 

Bár Magyarországon több, kisebb-nagyobb szellemi műhelyben folyik hasonló 

munka, a katolikus egyházon belül,  az ökumenikus szellemben működő Boldog 

Terézia Szakkollégiumban egyedülálló módon, sajátos irányban zajlik ez a kere-

sés: női szemmel nézünk a szellemi(tudományos) és emberi világ különböző te-

rületeire, s e szemléletben gyökerétől fogva jelenlévőnek tartjuk a spirituális vo-

natkozást. Olyan integrált látásra törekszünk, amelyben a tudományos és művé-

szi igényesség, valamint az alapvető emberi létkérdések érintkeznek, összekapcso-

lódnak és utat mutatnak azoknak, akik a saját felelősségüket-elkötelezettségüket 

keresik, és az emberi létet transzcendens távlatokban értelmezik. 

A kötet illusztrációit D. Nagy Judit zománcművésznek köszönjük. 

Foreword

This volume published by Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies 

Szakkollégium (Blessed Theresa Catholic University College specialised in 

Feminine Studies) includes eight essays written during the academic years of 2010 

and 2011.  The book is based on the material of the symposium organised by the 

college – entitled The World from a Womans Point of View – A Woman with a 

Sensitive Heart – also completed by some presentations considered essential or 

inspiring.

The essays are connected by the theme of gender identity, corresponding 

viewpoints and approaches discussed and developed by the individual authors in 

different aspects. The last essay provides a holistic, integrating view as the final 

stage of our examination.



Bodó Márta
Az érzékeny, erős nő 

Néhány gondolat  
az Árpád-házi Szent Erzsébet-közvetítette  
szentségmodellről

There are several workshops on this spiritual quest all over Hungary Boldog Te-

rézia Szakkollégium operating on ecumenical basis, however, takes a look at the 

question in a very unique way. We consider the academic, spiritual and human 

world with the specific approach of a woman – an approach in which spirituality 

has been present from the very beginning. We are trying to see the world in a way 

that unites both academic and artistic qualities with reference to fundamental 

human questions to present a way  how to find ones  responsibilities, commitments 

comprehending, interpreting human existence from a transcendental perspective.

The illustrations were made by D. Nagy Judit enamel artist.
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Beilleszkedés, társadalmi, családi, nemi szerepek

Az emberi együttélés lehetetlen, ha a kölcsönös alkalmazkodás nem jellem-

zi: egyéni, társas, csoportos, nagyközösségi szinten. Az alkalmazkodás, egymás 

elviselése, sőt, egymás terheinek hordozása altruizmus kérdése (is), ennek leg-

magasabb szintje a kereszténység által meghirdetett szeretet. De ha nem áll is 

mindenki azon a szinten, hogy önként legyen hajlandó a másikért tenni, neki 

engedni, ezáltal végső soron önmagának is könnyíteni az életét, azért az em-

berek csoportjainak valamilyen módon együtt, vagy legalábbis egymás mellett 

kell élni. Különben – és erre számtalan példával szolgál a történelem – folyto-

nos harc és egymás pusztítása őrli fel a nemzedékeket.

A minimális szintű együtt és egymás mellett élés feltétele egy konszenzussal 

kialakított szabályrendszer felállítása, amely mindenkire nézve kötelező, amely-

nek betartása lehetővé teszi a fennmaradást, s amelynek áthágása szankciókat 

von maga után. Az alapvető minimumon túl minden társadalom, minden em-

bercsoport további szabályokat állít fel, normákat, amelyek a hétköznapokat, a 

társas érintkezés különféle szintjeit meghatározzák. „A társadalmi programo-

zás hagyományos, rituális vagy félrituális érintkezéseket eredményez. Fő kri-

tériuma a helyi elfogadhatóság. A köznyelv ezt nevezi jó modornak. A szülők a 

világ minden táján megtanítják utódaikat viselkedni, azaz a gyermekek meg-

tudják, melyek a helyes üdvözlési, étkezési, ürítési, udvarlási és gyászrituálék, 

valamint azt is, hogyan beszélgessenek valamilyen témáról a megfelelő tompí-

tásokkal és erősítésekkel.”1 Eric Berne a társadalmi alkalmazkodás egész rítu-

sairól s játszmáiról beszél, amelyek a legkevésbé sem jelentenek játékot a szó-

rakozás értelmében, inkább afféle (színházi vonatkozásban értendő) halálosan 

komoly megjelenítést. Ebben az értelemben van szó szerepekről is, amelyeket 

az egyének a társadalomban a különböző szinteken és helyszíneken, szituáci-

ókban magukra öltenek aszerint, hogy éppen mit várnak el tőlük s ők mit vár-

nak el maguktól. Ilyen értelemben tehát valóban szerepjátékról van szó, még-

pedig olyanról, amelyhez a szerepek kereteit a társadalmi együttélés szabályai 

adják. Ezeket pedig a társadalmi konszenzus határozza meg, hogy milyen ala-

pon és milyen hatáskörrel, az külön tematika. A társadalmi konszenzus, nor-

1. BerNe, eric: 
emberi játszmák. Bu
dapest. 1984. 22.
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és ellenérvek sorakoztathatóak, hosszasan el is vitalkozhatunk arról, hogy ak-

kor a biológiai adottság-e a meghatározó a későbbi „lányos”–„fiús” viselkedés-

módok és szerepek választásában vagy a szoktatás és a környezeti elvárás. Ma 

egyes „jó vallásos” körök szeretnék erőltetni azt a nézetet, hogy Isten mindent 

előre eldöntött, s hogy egyéntől független általános nemi szerepminták van-

nak, amelyeket kötelező követni, ellenkező esetben szankciók sújtják a deviáns 

egyént, a megvetés enyhébb formáitól a kiközösítésig. Tudományos igénnyel 

tekintve minderre lehetetlen nem tettenérni a társadalmi befogadás/kirekesz-

tés formáit, illetve a közgondolkodás alakítására, meghatározására tett, hatal-

mi pozícióból történő befolyásolás kísérletét és folyamatát. Amikor társadalmi 

szinten a születési számot alacsonynak ítélik, a vezetők mindig jobban hang-

súlyozzák a nők anyai szerepét, amikor pedig a társadalmi egyensúly, a gazda-

sági érdek azt kívánja, a nő kenyérkereseti, netán katonai szolgálata propagá-

lódik erőtelje sebben. Daniel Goleman szerint: „Az elutasítás az elemi fenyege-

tettséggel rezonál, amely az agyban nagy erővel csatolódik vissza. Lieberman és 

Eisenberger emlékeztet rá, hogy az előember történetében a csapathoz való tar-

tozás alapvető jelentőségű volt a fennmaradás szempontjából; a kirekesztettség 

egyenlő volt a halálbüntetéssel, s ez ma is igaz a vadon élő újszülött emlősök-

nél. A kutatók szerint a fájdalomközpontban alakulhatott ki ez a fajta érzékeny-

ség a társas kirekesztéssel szemben, felhíva a figyelmet a számkivetettség lehe-

tőségére és arra ösztönözve, hogy a veszélyeztetett kapcsolatot helyrehozzuk.”3

Beilleszkedni és különbözni merni
Szent Erzsébet, az önmagához  

és meghívó Istenéhez hű, érzékeny, ihletett nő

Árpád-házi Szent Erzsébet, ez a 13. századi nő, bár időben távol áll a 21. szá-

zad emberétől, modellje lehet a mai érzékeny nőnek és férfinak, elsősorban ab-

ban, ahogyan életét élte, isteni meghívását felfogta, feladatát teljesítette. Tit-

ka a belső szabadság hatalmas foka, az igazság felismerése és a felismert igaz-

ság minden nehézség ellenére való követésének szabadsága. „Nagy csodálat-

tal tölt el a szentségben rejlő nemesség, de nem kevésbé lep meg az emberben 

levő gyöngeség” – fogalmaz az Erzsébettel kortárs Magdeburgi Mechtild.4 A lá-

3. GolemAN, 
Daniel: Társas intelli
gencia. Az emberi kap
csolatok új tudománya. 
Nyitott Könyvműhely. 
Budapest. 2007. 152.

4. mAGDeBurGi 
mech   tild: Az istenség 
omló fényárja (részle
tek). in: PuSKelY má
ria: ezer év misztikájá
ból. Szent Gellért egy
házi Kiadó. Szeged. 
1990. 96–97.

marendszer elsajátítása egy életen át tartó folyamat, alapjait már az újszülött 

elkezdi tanulni és növekedése során folyamatosan sajátítja el szüleitől, család-

jától, társaitól, az iskolában és a többi társadalmi intézménytől, amellyel érint-

kezésbe kerül, amelynek része lesz. 

Hogyan illeszkedik e végső soron társadalmi, emberi kontextusba a nemi 

szerepek, a nemeknek megfelelő viselkedés és szerepválasztás? Hiszen az em-

ber fogantatásakor eldől, hogy hím- avagy nőnemű egyed születik majd. Azaz 

a kromoszómák szintjén meghatározott biológiai különbség van a két nem kö-

zött. Ez a különbözőség aztán a megszületés utántól a nevelés során alakul, hi-

szen a csecsemőt szülei, szűk környezete, majd a társadalom egyre táguló kö-

rei arra irányítják, hogy miközben felnövekszik, be is illeszkedjék az adott vi-

szonyok közé. Ezek közt a nemi szerepek is ott vannak: a család, a közösség, a 

társadalom kialakított szabály- és elvárásrendszere értelmében vannak fiús és 

lányos, férfias és nőies reakciók, viselkedésmódok, amelyeket a gyermek sor-

ra megtanul, elles, követ, azokhoz igyekszik alkalmazkodni. A társadalom pe-

dig „díjazza” az alkalmazkodást, illetve szankcionálja a túlzott eltérést, kivéte-

leket engedélyez, konformitásra késztet stb.

Lux Elvira szexuálpszichológus így fogalmaz: „A nemi státus pusztán annyit 

jelent, hogy valaki biológiailag nőnemű vagy hímnemű. Az azonban, hogy mi-

lyen »Nő«, illetve milyen »Férfi« lesz, attól függ, hogy egyedfejlődése (ontoge-

nezise) során hogyan sikerül az őt körülvevő minták, példák és modellek segít-

ségével a nemének megfelelő szereppel azonosulnia.”2 Lux Elvira jegyzi meg azt 

a tapasztalatból ismert tényt, hogy a pszichoszexuális fejlődés, a nemi szerep 

tanítása már a megszületés utáni első pillanatokban elkezdődik azzal, hogy kü-

lönböző színű ruhákba bújtatják a lány, illetve a fiú újszülöttet, s szinte ekkor-

tól különböznek a sírásra vonatkozó elvárások, az életben való boldogulás első 

jeleire való visszajelzések, s ezek által az irányítás; a beilleszkedésre, az elvá-

rásoknak való megfelelésre való nevelés jellege. Anélkül, hogy tagadnám a bi-

ológiai nemi adottságokat és ezek meghatározó jellegét, hangsúlyozom, amit 

a szexuálpszichológus állít: már a születése utáni első pillanatokban tanítjuk a 

csecsemőket: a lány karjára rózsaszín, a fiúéra kék szalagon kerül ugyanaz az 

alapvető információ: hány kilóval, mekkora hosszúsággal született. És innen-

től kezdve a szoktatás és a társadalmi megfelelés hosszú sora kezdődik. Érvek 

2. lux elvira: 
Női szerepek a szexuál
pszichológus szemé
vel. Saxum. Budapest. 
2008. 43.
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sáról – természetesen nem a saját kényelem érdekében, hanem egy magasabb 

értékként tételezett cél eléréséért. 

Dümmerth Dezső, az Árpád-házi szentség kutatója is ezt emeli ki: „Erzsébet 

nagy titka, mint a szenteké általában, hogy olyan úton jár, ahol »nem minden-

ki gondolkodik úgy«. Sőt, vele teljesen ellentétesen gondolkodnak. Bármilyen 

nehéz is századokon át dajkált legendáját kivetkőztetni a múltszázadi roman-

tika olykor hamisan édeskés-érzelgős cicomáiból, végül is mindez nem lehe-

tetlen. Éppúgy nem, mint ahogy a legmodernebb idők »deheroizáló« törekvé-

seinek, a »szentek elvetése« divatjának sem engedhetünk.”

Napjainkban éppen egy protestáns szerző (Walter Nigg) hívta fel a figyelmet 

e tényre.”6 Walter Nigg a maga szentéletrajzaiban mintegy dekonstruálja a ko-

rábbi hagyományt a szentkultusz vonatkozásában, miközben nem deheroizál, 

egy, a mai tudományossággal összhangban levő, s példaképet is kínáló, mai 

nyelven megfogalmazott szentség-megközelítést kínál. Dekonstruálja a szent-

ség eszményére ráragadt „édeskés-érzelmes cicomákat”, azaz lehántja mindazt, 

ami nem lényeges, és rekonstruálja a valódi egyéniséget. Ezt teszi Puskely Má-

riának az évfordulóra megjelent Szent Erzsébet-életrajza7 is. Árpád-házi Szent 

Erzsébet esetében szükség van erre, mert alakja köré olyan mértékben fonód-

tak a legendás elemek, hogy bár életpéldája lényeges eleme, a szegények szol-

gálata jól „átjön„, ám a legenda mögötti valódi hús-vér alak szinte elvész. Mi-

közben ma is követhető, hatni képes modell csak akkor lehet, ha a mai ember 

érzi a vele való rokonságot. 

Ezért is olyan nagyon fontos a kritikus olvasás, amelynek során az ember nem 

elégszik meg a másodkézből kapott információkkal, hanem eredeti forrásokat 

keres, ezekben ellenőrzi a közvetett módon hallottakat. A mégoly szép magya-

rázatok is csak interpretációk, a felelősen gondolkodó, érett keresztény szemé-

lyiség az árnyalt, sokoldalúan dokumentált információk alapján tájékozódik és 

neveli lelkiismeretét. Nem éri be mások interpretációinak meghallgatásával, 

hanem maga is keresi azok forrását.

Szent Erzsébetről a kutató, Paul Gerhard Schmidt ezt állítja: „A gyorsan ter-

jedő Erzsébet-kultusz számára a következő [a hivatalos kanonizációt követő] 

időszakban életrajzokat szerkesztettek, amelyek jóllehet a kanonizációs eljárás 

egyes dokumentumain alapultak, megírásuk célja nem annyira az egyéni vo-

6. DÜmmerTH 
Dezső: Az Árpádok 
nyomában. (Negyedik, 
bővített és javított ki
adás). Budapest. 1987. 
415.

7. PuSKelY má
ria: Árpádházi Szent 
erzsébet. Kairosz. Bu
dapest. 2007.

tomásaiban az Úrral társalkodó Mechtildnek a szentségről szóló sorai az átlag 

és a kivételes egyéniség ellentétét fogalmazzák meg. Mondhatni diagnózist is 

állítanak fel sorai az emberi lélek nemességéről és ugyanakkor gyöngeségéről, 

amely nem csak saját kora emberét jellemezte. A rendkívüli és a sokszor kiáb-

rándítóan köznapi, sőt, alantas keveredik az emberi természetben, s különfé-

le tettekre indítja.

Minden történelmi kornak megvan a maga elképzelése, illetve modellje ar-

ról, mi a helyes, tisztességes, illő, nemes: ez az átlag, amelyhez való igazodás az 

előzőekben említett beilleszkedési vágy által motivált. Ugyanakkor pedig min-

den korban vannak belsőleg vezérelt, kiforrott egyéniségek, akik érettségüknél 

fogva különbséget tudnak tenni a pusztán külső társadalmi elvárásrendszer és 

belső igényeik közt, s akik ez utóbbi segítségével akár a beilleszekedés elemi 

késztetésével is szembe mernek menni. 

Az átlagos egyén minden korban megkísérel beférni a külső eszményrendszer 

által irányított szabályok keretébe, amelyeket ilyen-olyan külső fórum mint 

társadalmi modellt a tömegek elé állít. Szent Erzsébet korában, a 13. század-

ban, az európai középkorban az egyház által előírt viselkedésmodell volt érvé-

nyes5 – ezt támogatta a követendő példaként a tömegek elé állított kanonizált 

szentek sora is. 

A katolikus egyházi felfogás Szent Páltól eredően állítja, hogy a szentség elvi-

leg minden megkeresztelt számára lehetséges. A hivatalos szertartás keretében 

oltárra emelt szent ilyenné nyilvánítására valamilyen, az egyház által hirdetett 

erény kiemelkedő, hősies fokban való gyakorlása a kritérium. Azaz az egyház 

hivatalos szentjei az átlagtól eltérő emberek, azok, akik belső késztetésre, az is-

teni hívásra válaszként a rendkívülire vállalkoztak, és azt nemcsak hogy megcé-

lozták, de meg is élték. Mindez természetesen úgy lehetséges, ha kiforrott sze-

mélyiségük saját döntés alapján vállalta az átlagtól elkülönbözés kihívását, oly-

kor kemény megpróbáltatásokkal járó kalandját. Mindebben az az érdekes és 

akár ellentmondásosnak is nevezhető, ugyanakkor elgondolkodtató, hogy mi-

közben minden korban erős szabályrendszer védi a kijelölt átlagos utat, szá-

mon kéri az ehhez szükséges minimum betartását, a beilleszkedést, mégis pél-

daképként propagálja éppen az átlagtól eltérőt, azt az érett személyiséget, aki 

önállóan tud és mer dönteni a szabályok, társadalmi normák olykori áthágá-

5. eCo, umberto: 
A művészet és szépség 
a középkori esztétiká
ban. európa Könyvki
adó. Budapest.  2007. 
10–30.
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Erzsébet megtette, sőt, ott sem csak csendes szemlélőként, hanem saját véle-

ményét vállaló résztvevőként volt jelen; nem kísérhette férjét a háborúba, ám 

Erzsébet lóra szállt és együtt utazott férjével; illetlenség volt a férj iránti szere-

tetét nyíltan kimutatnia, de Erzsébet mégis megtette a férj pedig mint úr és pa-

rancsoló diktált, s nem a feleség minden „esztelen” cselekedetét igazolta, ahogy 

ebben az esetben látjuk. Ugyanakkor Erzsébet feltétlen elfogadása és tetteinek 

folytonos igazolása férjét nem tette bábbá, gyengévé, férfiszerepében bizony-

talanná vagy értéktelenné.

Árpád-házi Szent Erzsébet maga sem csupán nők számára követhető és követen-

dő modell. Ma éppen a magyar gyakorlat ismeretében a pasztorálpszichológiai, 

mentálhigiénés szakemberek azt fogalmazták meg, hogy a nők helykeresése 

eredményeként bizonyos mértékig a férfiak „kiszorultak” az élet különféle te-

rületeiről, emiatt egyesek talajvesztettséget élnek meg, ami pszichésen elbi-

zonytalanítja őket.10 Ám itt egy 13. századi, követhető modell: nem „emancipá-

ciós mozgalom” (ezért nem kell félni tőle vagy eleve elutasítani), ha a nő szűk-

nek érzi és meghaladja a „fakanál, konyha, baba” keretet, s nem férfiatlanító, 

nem megalázó, ha a férj csak „kullog” a felesége szárnyalása nyomában, s iga-

zolja, helyesli őt és a szűk család javán túlmutató, szolgáló tetteit. A nő joga, 

hogy szíve–lelke belső, Istentől jövő késztetései szerint éljen tevékeny, elkö-

telezett életet. A férfi, férje ettől nem talajvesztett, szerepválságban tengődő 

gyenge figura mellette. Nem kell vissza se fognia, korlátoznia a társa lendüle-

tét, ihletett cselekvését, mert az őt nem fenyegeti sem emberi, sem férfiúi mi-

voltában, kiteljesedésében.

Árpád-házi Szent Erzsébet egy változásban, forrongásban levő korban élt. E 

változó kor változó vallásosság- és szentségmodelljét, valamint változásban 

levő nőeszményét jelenítette meg. Már ez a körülmény is hasonló a mi korunk-

hoz, amely szintén forrongó, változóban levő kor, változó eszményekkel, sze-

repmodellekkel, szentségeszménnyel, és értékeket kereső–kutató emberek-

kel. A modell lényege, hogy bármennyire csodáljuk, nem másolható szó sze-

rint. Szerepe az, hogy ihlessen, bátorságot adjon arra, hogy a személyi és kö-

zösségi kiteljesedést a belső, isteni hangra hallgatva a külső elvárásoktól füg-

getlenedni merő szabadságban keressük és találjuk meg, 21. századi érzékeny, 

ihletett férfiak és nők.

10. mentálhigiénés 
szem pontú Fe reN CZi 
enikő: A nemek köz
ti különbség: biológi
ai vagy szociálisan ta
nult? című írása. in: 
Korunk 2007/3, 4–7. 
A nemek közti hagyo
mányos szerepelosz
tás változásáról, s en
nek egyes következmé
nyeiről ld. CoDoBAN, 
Aurel: A Nyugat nő
iesedése. in: Korunk 
2007/3, 8–18. A ma
gyar férfiak magas ha
lálozási arányairól be
szélnek a kutatók, s en
nek okait a párkap
csolatok mai felfogá
sában látják és láttat
ják. ld. SKrABSKi Ár
pád–KoPP mária: A 
boldogságkeresés út
jai és útvesztői a pár
kapcsolatokban. Szent 
istván Társulat. Buda
pest.  2010.

násokra irányult, hanem inkább az épületes és csodás elemekre.”8 Tehát, bár 

tényeken alapul, egy kor interpretációja hagyott nyomott az Erzsébet-képen, 

amely ugyan erőteljes és termékenyítő lehet a mai kor embere számára is, de 

csak akkor, ha képes a középkor vallásosságának jegyeit, az akkori eszmények 

jegyében szerkesztett példázat-jelleget lefejteni, és meglátni a valódi, egyéni 

vonásokat, a küzdő, a maga útját kora társadalmi kötöttségei közt/ellenére ke-

reső és megtaláló egyéniséget.

A középkor elvárása, vallásossága, szentség-eszménye szinte beszívta a maga 

korában kirívónak számító kivételes egyéniséget olyannyira, hogy az életéből 

egyszerűsített–általánosított egy-két elem lett immár széles körben propagált 

eszmény. Ez a kultuszelem összefonódott más társadalmi elvárásokkal, tovább 

sematizálódott. Így az Assisi Szent Ferenccel kortárs Árpád-házi Szent Erzsé-

bet szegénység-szolgálata szinte a kontextusból kihámozva lett eszmény. De 

Árpád-házi Szent Erzsébet még ennél is több! Sokszínű egyénisége a róla szó-

ló forrásokból egyértelműen és erősen sugárzik. 

Ezt azért is állíthatjuk kétség nélkül, mert a korában jelentős mértékű és az 

időbeli távolság miatt még erősebben érvényesülő uniformizáló hatás ellené-

re bekerültek a róla szóló feljegyzésekbe sajátos egyéniségének viselkedésé-

ben megnyilvánuló jegyei. Erzsébet életében különböző és egyenként is erő-

sen konformizáló erők hatottak.9 Ezek közül meghatározó jellegű királyi szár-

mazása, majd főúri környezete, életvitele, az ebből fakadó kötelességek és el-

várások (kimért viselkedés; a feltűnésmentes, az alattvalók számára példaadó, 

csendes vallásosság; a vagyonos élettel kötelezően együtt járó pompa gyakor-

lása; a dinasztikus érdekeket szolgáló, szerelem nélküli házasság). Erzsébet 

azonban sorra lépte át a számára adott korlátokat, társadalmi elvárásokat. Ám 

mindezt nem pusztán az elkényeztetett, kényelemben elpuhult lány szeszélyé-

ből! Ellenkezőleg: minden határátlépése mögött komoly filozófia, megfontolás 

húzódik, és mindenik egyben kiváló és segítő példa a figyelmes követők szá-

mára. Erzsébet házas, mégpedig nem kényszerből, hanem szerelemből, férjé-

vel való kapcsolata minden zavaró beavatkozás ellenére felhőtlen és lelket me-

lengető. Ugyanakkor olyan vallásgyakorlatokat vállal és végez, amelyek kolos-

tori mértékű buzgóságot feltételeznek. 

A kor nőeszménye szerint a feleség nem vehetett részt a férfiak társaságában, 

8. SCHmiDT, Paul 
Gerhard: Szent erzsé
bet életére és szentté
avatására vonatkozó 
korabeli források. in: 
J. HorVÁTH Tamás–
SZABÓ irén (szerk.): 
magyar ország virá
ga. 13. századi forrá
sok Árpádházi Szent 
erzsébet életéről. Szent 
istván Társulat. Buda
pest. 2001. 11–22. itt: 
11–12.

9. A középkori nők 
közt társadalmi rang 
szerint nagy eltéré
sek voltak, közülük a 
nemeshölgyek lehető
ségei, neveltetése, éle
te kibontakoztatásának 
keretei jóval tágabbak 
voltak, mint alanta
sabb származású, va
gyontalan társaiké. Ta
nulás terén a 13. száza
dig a nemes fiúk és lá
nyok szinte azonos le
hetőségeket kaptak, ké
sőbb ez az egyensúly 
az egyetemi képzés ter
jedésével, a klerikusok 
mellett immár világi 
férfiak számára is nyi
tottá válásával meg
bomlott, felborult. ld. 
SHAKAr, Shulamit: A 
negyedik rend. Nők a 
középkorban. osiris. 
Budapest. 2004. 205–
219.
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A nő mint médium – a nő prófétai hivatása

«A férfi képes arra, hogy elszakadjon az érzésektől,  

hogy lélektelen legyen, mint egy báb.  

A férfi képes rá, hogy hamis örömökben lelje kedvét,  

hogy pénz, siker, hírnév töltse ki az életét. 

 A férfi talán le is élné eképpen az életét,  

s csak a halál pillanatában döbbenne rá,  

hogy valaminek, talán a legfontosabbnak híján volt egész életében.  

A férfi képes erre, de az asszonyok nem.  

A férfiakat az asszonyok kötik a világ teljességéhez.   

Az asszonyok szeretnek és gondoskodnak, és ez a szeretet  

és gondoskodás megóvja a férfiakat attól, hogy hamis életet éljenek.  

minden asszonynak tudnia kell, hogy az ő szeretete  

és gondoskodása nélkül elvadulna a Föld.” 11 

A fenti, mottóul választott idézet archaikus kultúra üzeneteként erős szavak-

kal fogalmaz meg egy világos hívást, amely az asszonyokhoz szól: ők a „legfon-

tosabbnak”, a „léleknek”, „a világ teljességének”, az igaz életnek a hordozói -sze-

retettel gondozói, és a férfiak, sőt, az egész Föld sorsának ez az asszonyi szere-

tet és gondoskodás a kulcsa. 

A szöveg éles különbséget tesz férfi és nő közt: ez a polaritás adja a mondatok 

erejét, élesen, kontúrosan láttatja a két nem közti különbséget. Kísért, hogy ár-

nyaljunk, finomítsunk az állításokon, de akkor eltűnne a szöveg ereje12 Így ma-

rad a világos elkülönítés: vannak, akik elszakadnak az érzésektől, s ezzel együtt 

lélektelenek lesznek, hamis örömökben keresik az élet értelmét, az elvadulás 

képe kapcsolódik hozzájuk: híján vannak a legfontosabbnak, elszakadnak a va-

lamitől, ami a teljesség, igaz élet. Ők a férfiak. És vannak, akik kapcsolatban 

maradnak ezzel a legfontosabbal, sőt, a kapcsolatot más számára is közvetíte-

ni tudják, méghozzá a szeretet és gondoskodás útján. A nők. 

Mielőtt ellenkezésünkre  hallgatnánk, forduljunk a felé a valóság felé, hogy 

mit céloznak ezek a mondatok, milyen tapasztalatról beszélnek? 

11. SCHÄFFer er
zsé bet: Úti batyu. in: 
Tarisznyakönyv. lu
ther Kiadó. Budapest. 
2007. 7.  

12. Tapasztalatból 
mindnyájan ismerünk 
olyan nőket, akik ma
guk is elvadultak, érzé
ketlenek lettek és olyan 
férfiakat, akik nem él
nek hamis életet, ellen
kezőleg, sokak számá
ra eligazítóan sugároz
nak.  ez a szöveg –fel
tételezhetően tudatosan 
 leegyszerűsít és tipi
zál, érezhetően a nőket 
célozza, bennük kíván 
felelősséget ébreszteni
erősíteni. 
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szépség, mint Istenhez vezető út, mint az örök, tiszta, igaz valósághoz nyíló kapu 

jelenik meg: ez pedig az a szempont, ami eligazít a „tettdús élet”midennapjainak 

döntéseiben. 

Madách szövegében a nő mint közvetítő, mint médium szerepel, elsősorban 

a férfi szempontjából: az ő segítője, kiegészítője, biztos eligazító pontja. A nő 

ilyen működése pedig kettős: ő az, aki meghallja a tiszta szót és aki költészetté 

és dallá szűri át azt. Kétfajta belső tevékenységet jelez ez a két kifejezés: egy-

részt a figyelmet, érzékenységet a meghallásra, másrészt egy megkülönbözte-

tő-tisztító munkát, amely során megszűrődik, kitisztul, megnemesedik a meg-

hallott „égi szó”. 

Az érzékeny szívű nő, aki meghall és megkülönböztet, és mindezt esztétikai-

lag igényes formában közvetíti. Ez a feladat, ez a hivatás prófétai, pontosabban 

prófétanői, abban az értelemben, ahogy ezt a Biblia használja: az Úr igaz sza

vának közvetítője és egy adott helyzetben konkrét eligazítást adó isteni kül

dött, isten és ember közötti közvetítő (prohétész: hírnök, beszélő, szóvivő)15 

isten a nabin, a szószólón keresztül szól a népéhez, akiknek ez eligazítást ad 

saját istentapasztalatuk értelmezésében.16 A teológiai irodalom a prófétákat 

kiválasztott emberekként tartja számon.17 A most használt értelemben a nő, 

minden nő kiválasztott, Istentől eredő, a prófétákéhoz hasonlítható küldetés-

sel bír: a női hivatás lényegét tekintve közvetítői: „a jelen pillanat egyediségé-

ben kapcsolja össze”18 Istent és a teremtett, mindennapi világot. 

Női spiritualitás

A nők másként beszélnek, másként tájékozódnak, másként vezetnek, másként 

gondolkoznak – ezekről sok kutatás és tanulmány szól, a női és férfi agyműkö-

dés vizsgálatával együtt. És mindezekhez hasonlóan, érthető módon, más a női 

spiritualitás is, másként élik meg a nők a transzcendenshez, Istenhez való kap-

csolódásukat, másként fejezik ki, másutt vannak a hangsúlyok, mint a férfiaknál. 

Az egyik legalapvetőbb különbségre Erich Neumann hívja fel a figyelmet alap-

vető művében, A Nagy Anya című írásában.19 „Míg a férfirítusokat – (...) – nagy-

mértékben egy elvont spirituális térben hajtják végre, a Nőiség ősi misztériumai 

jobban kötődnek a mindennapi élet testközelibb valóságához.” Náluk „az ősi 

15. A prófétákról, 
sze repükről az Ószö
vetségben HAAG, Her
bert: Bibliai lexikon. 
Szent istván Kiadó. Bu
dapest. 1989. 1494
1506. 38.

16. BuBer, mar
tin: A próféták hite. At
lantisz. 1991. 9.

17. Biblikus Teo
lógiai Szótár. Szerk: 
lÉoNDuFour,  
xavier. Szent istván 
Társulat. Budapest. 
1986. 1111.

18.  uo. 1115.

19. NeumANN, 
erich: A Nagy Anya. A 
magna mater archetí
pusa a jungi pszicho
lógiában. ursus libri. 
2005.

Egy másik, ihletett költői szöveg is ide kívánkozna: Madách sorai Az ember 

tragédiájából. 

Idézem a mű végéről az Úr szavait Ádámhoz: 

„Karod erős  szived emelkedett:  

Végetlen a tér, mely munkára hív,  

S ha jól ügyelsz, egy szózat zeng feléd  

Szünetlenül, mely visszaint s emel,  

Csak azt kövesd. S ha tettdús életed  

Zajában elnémúl ez égi szó,  

e gyönge nő tisztább lelkűlete,  

Az érdekek mocskától távolabb,  

meghallja azt, és szíverén keresztűl  

Költészetté fog és dallá szürődni.”13

Ez a néhány sor nem állítja szembe a két nemet, különbségüket éppen, mint 

egymás kiegészítését fogalmazza meg, a férfi szempontjából. A nő tisztább lel-

kületű, ezért jobban szem előtt tudja tartani az önző érdekektől független vég-

ső célt, amire újra és újra figyelmeztetheti a férfit.

Madách művében az Úr is ismeri a veszélyt, ami abból érzékelhető, hogy el-

némul, nem hallható az eligazító szózat: a „tettdús” élet zajában. Éppen a tevé-

kenység, a munka, a lehetőségek kihasználása és az ezzel járó „érdekek mocs-

ka” az, ami zajt okoz, idővel süketté tehet. És Madách szerint Ádámnak számí-

tania kell erre a süketségre, ez bekövetkezhet. Ilyenkor Ádám számára Éva az, 

aki közvetíteni fog: ő ekkor is meghallja az eligazító szót és „szíverén keresz-

tül” megszűri, és továbbadja azt.

A „szívér” különös kifejezés, hapax legomenon: az érzelmek, az érzések, a in-

tuíciók, empátia világát nyitja meg, de az esztétikai szférához is köze van, hi-

szen költészetté és dallá szűrődik rajta keresztül az égi szózat. 

A szépség és a transzcendencia (az isteni szózat meghallása képességének) szo-

ros kapcsolatát14 állítja a szöveg, s e kapcsolódás történik a nő „szíverén” át.  A 

13. mADÁCH imre: 
A ember tragédiája. 
xV. szín. Szépirodal
mi Kiadó. Budapest. 
1967.197.

14. VoN BAlT HA
SAr, Hans urs: A di
csőség felfénylése. Teo
lógiai esztétika. Az alak 
szemlélése. Budapest. 
Sík Sándor. 2004.
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A „Madárasszony” domborművet Kabay Lizett elemzését alapul véve elemez-

zük,23 most nem foglalkozva azokkal az európai párhuzamokat megjelenítő ér-

telmezésekkel, amelyek mint kísértőt, a főbűnök egyikének megjelenítőjét ér-

telmezik a Szirén-Madárasszony motívumot.24 A két, egymás mellett álló dom-

borművet mondanivalónk illusztrációinak tekinthetjük. A női és a férfi megkö-

zelítése ugyanannak a problematikának: a „rossz” szerepének, a világban való 

helyének és a hozzá való viszonyulásnak a kérdése. 

 A gyerőmonostori figura felsőteste női, alsóteste madár, tollai, karmai van-

nak. A magyar néphagyományban a madár többször lélekszimbólum. Pl. A rossz 

anya balladájában az elhagyott gyermekét kereső asszony visszatérve a tett hely-

színére nem leli a gyermekét. Csak egy madarat - a meghalt gyermek lelkét. Is-

meretesek párhuzamok a finnugor rokonnépeknél (osztjákok, vogulok) is, ahol 

„a halott tovább élőnek vélt lelkét pillangóként vagy madárként képzelték el il-

letve személyesítették meg.”25

23.  KABAY lizett: 
Júlia szép leány halála, 
mentor. marosvásár
hely. 2002. 2539.

24.  pl. GöröG 
Hajnalka: A szirén to
posza a magyar pro
testáns képi és szöveg
hagyományban. Kéz
irat. 2002. Kolozsvár.

25. KuNT ernő: Te
metők népművésze
te. Corvina. Budapest. 
1983. 8. 

misztéritumok lelki szimbolikát vetítenek a való életre, és ezzel átalakítják azt.” 

A nő „alakítja át a természetet egy magasabb rendű, szellemi elvvé, amelyet az 

anyag természetes szubsztanciájából von ki. (...) Így a Nőiség átalakító jellege a 

természetitől a szellemi síkra emelkedik.”20 

 Az idézett megállapítások azért is különlegesen fontosak, mert fogalomhasz-

nálatukban „férfi-nyelven” íródtak.  Vagyis: az író axiómának tartja, hogy a való 

élet, a természet, a természeti sík, az anyag természetes szubsztanciája mind olyas-

valami, amiből hiányzik a szellemi, a spirituális, a transzcendens és azt mintegy 

át kell alakítani, a lelki szimbolikát belé kell vetíteni... Nyilvánvalóan ez a termé-

szet, anyag, mindennapi élet férfi-tapasztalata, amihez képest egészen más a női. 

A női működést a férfi mint spiritualizáló, átlényegítő működést érzékeli, saját, 

ezt hiányoló világából tekintve. Ugyanebből a szemszögből ír Bachofen, aki sze-

rint a nő lelke „fogékony minden természetfelettire, mindenre, ami cáfolja ter-

mészeti törvényt.”21 A megfogalmazásból is látszik, hogy Bachofen szerint a ter-

mészeti törvény önmagában nem, vagy kevéssé természetfeletti jellegű. 

 Női szemszögből azonban mindez nem mint cáfolat vagy átalakítás jelenik 

meg, hanem a természet, az anyag, a mindennapi élet valóságos, igaz látása, szem-

lélete. Lehetséges, hogy ennek kifejeződése a férfiak számára „egészen más”, a 

nők számára azonban ez a természetes.  

 A nők számára a fogalmi nyelv, a tudatos gondolkodás, a reflexió másodlagos. 

Neumann úgy fogalmaz, hogy a „férfivilág különleges teljesítménye a maszkulin 

tudat és a racionális elme kifejlődésében rejlik”22, ennél fogva érthető, hogy a 

nyelv is, az elvont nyelvhasználat különösképpen ezt a férfi-szemléletet tükrözi.  

 Mindehhez illusztrációként hadd álljon itt két kép. 

Magyargyerőmonostoron a XIII. századi templom északi falán több kődombor-

mű látható egymás mellett: a Madárasszony, vagy másképpen nevezve: Madár-

lány, illetve egy Szent Mihályként vagy Szent Györgyként értelmezhető lovas-sár-

kányos kompozíció, valamint egy kettős oroszlán-szoborcsoport. 

A három ábrázolás háromszög-kompozícióban helyezkedik el. A szögével lefe-

lé fordított háromszög felső két szögében, egyforma íves fülkékben két dombor-

mű, Szent György és a Madárasszony így, egymás mellett ábrázolva képi szinten 

mintegy összefoglalja a mondanivalót. Alattuk a két oroszlán egyensúlyt, egyen-

lő erőt ad mindkettőnek.

20.  NeumANN im. 
296300.

21. BACHoFeN, 
Jo hann Jakob: mutter
recht. Gesammelte 
Werke. Vols. ii.iii. Ba
sel. 1948.  i.kötet. 587. 
idézi: NeumANN

22. NeumANN im. 
305.
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Itt, a Madárasszony karmai közt is kétféle megjelenítésben szerepelnek a 

kígyók: egyikük szárnyas, másikuk csupasz, pőre: egyikük lehet bajt hozó, 

másikuk gyógyító. Így szimbólumai a Jónak és a Rossznak, de olyanformán, 

hogy lényegükben nem különböznek: kígyó mindkettő. A Madárasszony kéz-

ben tartja, karmaival fogja és táplálja őket.

Ez a „kígyó-tartás-szoptatás” annak a női működésnek megjelenítője, ami 

nemcsak nem fél a világban lévő rossztól és jótól, hanem biztosan kezében 

tartja ezeket a létezőket. Közel engedi magához, keblére vonja és ezzel nem 

erejüktől, hanem a hozzájuk tapadó félelemtől szabadítja meg őket. Erejük 

ugyanis tápláltatik. 

Kulcsfontosságú a személyiség érésének útján, hogy az a rossz, amivel a nő 

kívül (a világban, másokban) és belül (önmagában) találkozik, milyen fogad-

tatásra talál. A tagadás ebben a tekintetben (elpusztításra irányuló) olyan 

harc, olyan elutasítás, ami az éretlenség gesztusa. A rossz megengedése ön-

magunkban és másban, abban értelemben szerepel itt, hogy létezhet (hiszen 

létezik), és hogy létezése kézben van tartva, vagyis nem félelmetes (kétségbe-

ejtő), hanem felelősséget és a belső erő megtalálását kívánja.

A Madárasszony szimbolizálhatja azt a belső állapotot, női, spirituális érett-

séget, amikor a nő a benne élő férfi és női energiákat, ezeknek jó és pusztí-

tó elemeit egyaránt közel engedi magához, engedi létezni (szoptatja) és erő-

sen, biztosan kézben tartja.

Az eddigiekhez kapcsolódva: a női spiritualitás a valóság, a mindennapi élet 

tapasztalatainak a magához engedése, integrálása révén, ezen keresztül, ez-

zel együtt, egyidejűleg tapasztalja meg a transzcendens valóságot, annyira, 

hogy számára a kettő nem kettő, hanem a „természetes, anyagi, mindenna-

pi világ” lényegénél fogva természetfeletti. 

Szent György – egyes források szerint Szent Mihály angyal26 - sárkány-

ölő domborműve a Madárasszony mellett látható a templom falán. Szent 

György, aki fehér lovon, a Világosság és a Jó szimbólumaként legyőzi a sötét 

sárkányt, a Rosszat, ezáltal lett a nyugat-európai keresztény kultúrkör ked-

velt szimbóluma.27 Az a harc, amit ők folytatnak és a sárkány vesztéhez ve-

zet, biztató s egyben reménytelen is: a szemlélő ugyan a harccal egyetért, de 

saját életében azt tapasztalja, hogy nem lehet megölni a sárkányt: vagy újra- 

26. http://www.
monostor.extra.hu/ 
(utolsó megtekintés dá
tuma 2010. január 21.) 
mihály attributuma is 
a sárkány, a kard, lo
vagi öltözet, Györgyé 
is a sárkány, a zászló, 
a lovagi öltözék és a ló. 
ezért nehéz eldönteni, 
kit ábrázol a dombor
mű. Azonban az alak 
mögötti ívet szárny
ként lehet értelmezni, 
s ekkor csak Szent mi
hály, a főangyal meg
jelenítése lehet.  lásd 
Wimmer, otto: Szen
tek attributumai. Jel 
Kiadó. Budapest. 2008.

27. Szent mihály 
harcának megjeleníté
se a Jelenések könyvé
nek szövegén (Jel 12,7
8) alapszik: „ekkor 
nagy harc támadt az 
égben: mihály és an
gyalai harcoltak a sár
kánnyal. (…) letaszítot
ták a nagy sárkányt, az 
őskígyót, akit ördögnek 
és sátánnak hívnak és 
elcsábítja az egész vi
lágot.”

A vizsgált kalotaszegi figura női alak, 

aki azonban, mivel félig madár alakú 

és tollai, karmai vannak, nem földi asz-

szony, hanem transzcendens, égi való-

ság. Amit megjelenít, az tehát lelki, spi-

rituális síkon jelenül meg. Hiszen egy 

templom falán látjuk, onnan tanít. Haja 

fonatos, kendőzetlen: szűz leányt jelöl. 

Szűzies az öltözete is, magas nyakrész-

szel záródó ing, keleties ujjú felsőruhá-

ja. Felöltözöttsége ellenére, ruhába öl-

tözötten szoptat: ez az ellentmondás 

a tevékenység nem természetes vol-

tára utalhat: aki itt szoptat, az egy-

szerre szűzleány és gondoskodó anya. 

Szoptatása is lelki valóság, hiszen fel-

öltözötten és szűzen táplálja a kezé-

ben tartott két kígyót. Táplál: éltet, életben tart, gondoskodik. Két női élet-

állapotot jelenít meg egyszerre: a szűzit és az anyait. Kabay elemzése itt abba 

az irányba visz, hogy egy nyugati hatás előtti, magyar gyökerű Mária-ábrá-

zolást gyanítson a Madárasszonyban. Ez érdekes, de pillanatnyilag nem re-

leváns feltételezés.

A két kígyó egy pár: hasonlóak, de az egyiknek van szárnya. A magyar ha-

gyományban a kígyó lehet sárkánykígyó, gonosz, veszélyes, rabló és lehet él-

tető füvet hozó jó, gyógyító. A sárkányokkal (egy-három-hét-kilenc fejjel) el-

sősorban éppen a fiatal lányoknak kell vigyáznia: elrabolják és fogolyként há-

zukban tartják őket. A mesék egy részében a kígyó, a sárkánykígyó gonosz: 

nemcsak elrabolja a királykisasszonyt, hanem felfalja a fiatalokat, fenyegető 

a királyságra: meg kell küzdeni vele és el kell pusztítani

A kígyó pozitív szerepére példa a magyar népmesékben a Fehérlófia. Ott 

a főhős halála után a kígyó szájában hozza az élet füvét, amitől a halott hős 

meggyógyul, feltámad.  Van olyan kígyó is, a házikígyó, amit nem szabad bán-

tani, megölni, mert az őrzi az otthont. 
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a kettősség: érzékeny-vérzékeny. Az érzékenység egyszerre jelent figyelmesen, 

rezonálva a valósággal, belső gazdagságot és többszintű kapcsolódást a környe-

zettel, másrészt a külső hatások számára könnyen megközelíthetőséget, védte-

lenséget, sebezhetőséget is felidéz.  Élettel teliséget, intenzitást, elevenséget és 

ugyanennek az életnek a védtelenségét, szenvedésre való képességét. 

Ahol élet van, ott védtelenség is van. Ahol élet van, onnan ered az erő is. Két 

fontos megállapítás ez. Egy fűszálnál megfigyelhető, hogy ahol növekszik: a tö-

vénél milyen gyengéd, világos-halavány, törékeny. Mégis onnan, a tövétől nő fel-

felé, onnan ered, onnan származik az az erő, ami felfelé nyújtja. Látszólag gyen-

ge, valójában azonban a kövön, betonon is győzedelmes erő ez. 

Így tehát a következő antinómia fedezhető fel: az erő, életenergia és a védte-

lenség, szenvedésre való képesség ugyanazon tőről sarjad és szétválaszthatat-

lanul összekapcsolódva jelenik meg.  

Ebből következik, hogy a nők számára saját belső erejük felé vezető út érzé-

kenységük és ezzel együtt: védtelenségük felvállalása irányába vezet. Érzékeny 

szívűnek lenni egyet jelent egyfajta készséggel, bátorsággal, a vele járó szenve-

dés elfogadásával

A „szív” kifejezés ebben a megközelítésben az egész személyiséget, annak mag-

ját, lényegi, legbensőbb részét jelenti. A személyiség központja, maga az ember, 

lelkének belseje, benső világa ez. Érzékeny szívűnek lenni azt jelenti, hogy a nő 

kiteszi magát, egész lényét annak a veszélynek, amit az élet jelent. Emögött fel-

fénylik az a hit, amellyel egyedül képes a teremtmény ilyen egzisztenciális ve-

széllyel egyáltalán szembenézni és a bátorságot és reményt választani. Az a hit, 

amely nekiveti hátát a transzcendens valóság biztos, erőt és reményt adó, örök 

és változtathatatlan támaszának: ez az egyetlen lehetséges háttér, amely előtt 

felnőttként lehet felelősséget vállalnia mindenkinek a saját életéért. 

Ennek a döntésnek költői megfogalmazását adja Corona Bamberg Bingeni 

Hildegárdról szóló tanulmányában: „A dicsőség királya felvett egy apró tollpihét 

a földről és ráparancsolt, hogy repüljön Isten erős szelében. És a toll felrepült,és 

erős szél vitte, hogy ne zuhanjon alá.”31

31. BAmBerG, Co
ro na: Könnyű tollpihe 
isten erős szelében. in. 
Pannonhalmi Szemle. 
2008.xVi/2. 147.

és újra meg kell ölni. A Rossz az emberi 

tapasztalat alapján nem elpusztítható.28 

„Jaj a földnek és a tengernek, mert hozzá-

tok szállt le az ördög nagy haraggal s tud-

ja, hogy csak kevés ideje van.”29

Ez a megközelítés a világ jelenségeinek 

polaritását hangsúlyozza, éles különbsé-

get tesz, lát és állást foglal, harcol az egyik 

(a jó) nevében a másik (a rossz) ellen. 

A Madárasszony alakja nem Szent György-

ként küzd a rossz ellen és ezért reményte-

lenül, újra neki-neki támadva várja az el-

tűnését a világból, hanem elfogadva a világ 

ilyen valóságát, hatalma van felette. Szent 

György rendet kíván tenni ebben a kusza 

világban, ahol a Rossz igazságtalanul teret 

kap és győzni látszik, sőt újra meg újra győz 

is. A Madárasszony alakja másként tekint 

erre a jelenségre: adottnak látja ezt a ket-

tős világot és ezt az adottságot látja rend-

ben levőnek, mivel látja, hogy a transzcen-

dens rend áll minden mögött. És ő is győz, egy másfajta győzelemmel, végle-

gesen elfogadva-uralma alá hajtva-legyőzve a Rosszat.

Az érzékeny szív ereje és erőtlensége

Az érzékeny szívűség a női hivatás velejárója: az a bizonyos képesség, amit Ma-

dách „szívérnek” nevezett. A Magyar Nyelv Szótára szerint az érzékenység „tulaj-

donsága a léleknek, melynél fogva a behatások felfogására hajlama, könnyüsége 

van.” 30 Ugyanakkor az érzékeny, mint jelző már ambivalens értelmű: mert egy-

részt könnyen érző, sőt, különlegesen finom, gyöngéd érző tehetségű, de ugyan-

akkor kényes, ingerlékeny, ijedező, sőt: átvitt értelemben szívreható, keserves.

A magyar nyelv játékosságának köszönhetően egy szópárban is kifejezhető ez 

28. A jungiánus 
pszichológia szerint 
a szörnyet ölő hős 
az individualizáció 
archetipusa is, a tuda
tosulás útjának fontos 
szereplője. A hős szem
befordulása és har
ca a tudattalan elemi/
természeti erejével az 
első lépés a saját „Én” 
megtalálása felé.  lásd 
NeumANN, erich: 
Die psychologischen 
Stadien der weiblichen 
entwicklung. {14} 
www.opusmagnum.de 
(utolsó megtekintés dá
tuma 2010. 06. 12.) 

29. Jel 12,12b

30. CZuCZor 
GergelyFoGArASi 
János: A magyar 
nyelv szótára.  Pest. 
1862.  http://mek.niif.
hu/05800/05887/
pdf/2kotet_1.pdf  ii. 
kötet. 544.
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megkeményedés – ami olyanféle magabiztosságot jelent, mint akinek nincs 

szüksége másra. Így elkerüli a kiszolgáltatódást bárkinek, de elkerüli a kölcsö-

nös kapcsolódás lehetőségét is. Sebezhetetlenséget, pajzsot jelent – de a paj-

zson kívül marad minden, ami boldogságot jelenthetne.

magány – nem kapcsolódik igazán senkihez, az intimitást kerüli, felületes 

emberi kapcsolatokat épít. Így nem csalódik és nem szenved – és nem is él.

Hisztéria – vagyis az az állapot, amikor valaki kilép a helyzetből, nem vállal 

felelősséget: legyen más a felelős, oldja meg más. Örökké gyermek, vagy kis-

lány marad. 

mártíromság – ez a magatartás hasznot húz a helyzetéből: talapzatot épít ma-

gának a tényleges kommunikáció, tényleges szeretet helyett. Hamis világ, ami-

be rengeteg energiát kell fektetni, hogy folyamatosan látsszon.

Virtuális élet – ami elkerüli a valóságot, nehezen leleplezhető műélet. Látszó-

lag minden van benne, csak semmi nem igazi. 

menekülés, pótszerek – változatos formában, a vásárlástól a folyamatos csa-

csogásig, a függések sok fajtája, a könnyed, felületes olvasmányok, filmek, tár-

saságok – mindezek mögött félelem munkál, olyan óvatosság, amely nem nem 

megy bele semmibe igazán és nem kockáztat. Elszalad az élet, mindig csak 

majd… és az a majd soha nem érkezik. 

Tagadás, önállítás – agresszív, nyomuló, önigazoló, vagy ennek ellentéte, sa-

ját magunk ellen fordítása: depresszív, önpusztító életvitel. Alapvetően nem fo-

gadja el a valóságot úgy, ahogy van: vagy tagadja, vagy pusztítja, akár másban, 

kint, akár önmagában, bent. 

egoizmus – zárt világ, amiben nincs helye másnak, más véleménynek, más 

kultúrának, más személynek. Így megőrződhet illúziónk, hogy egyedül mi va-

gyunk jók (legalábbis jószándékúak, akik jót akartak…) és bölcsek, mély em-

berismeretünk van és nincsenek illúzióink…

Érzelmileg bármelyik jelenség kétségbeeséssel, reménytelenséggel, fáradt, 

üres, energiátlan és kilátástalan világlátással, esetleg vádaskodással, keserű-

séggel jár együtt. 

Ez az útja a mesék „Rossz lányának”, aki nem engedi be magához, a szívébe 

azt a hívást, amit akár egy éhező hangya, akár egy száradó virág jelent. 

Az érzékeny szívűség, a „Jó lány”-ság irányában ennek éppen az ellentéte ve-

Úton a belső erő felfedezése felé

Minden nő számára hosszú folyamat, történet az az út, amelyen egyre inkább 

megérti és elfogadja saját női hivatását, kis szójátékkal: belenő abba, amire 

született. Gazdag hagyomány segíti a tájékozódást minden újabb utasnak: ez a 

hagyomány jelen van és működik-átadódik a népmesékben, népszokásokban, 

bizonyos liturgikus eseményekben, a szakrális alkotásokban, családi történe-

tekben, művészi alkotásokban, és sokszor a női találkozások beszélgetéseiben.

Mindenezen közvetítők közül most a népmesék tanításának részletesebb elem-

zése következik.

Antalfai Márta a magyar népmeséket vizsgálta meg abból a szempontból, hogy 

milyen csomópontokat emelnek ki a kislány nővé érésének útjából, milyen be-

avatódási folyamatot írnak le. Antalfai kilenc fontos lépcsőfokot talál az érett 

nővé válás útján.32 

Ezek közül az elsőt külön ki kell emelni: ehhez az első, alapvető fordulathoz 

kapcsolódnak az ún. „jó-kislány-mesék”. Az idetartozó mesékben kalandok so-

rán kétféle választás elé kerül a fiatal lány: vagy segít az útjába kerülő, bajba, ín-

ségbe jutott állatnak, embernek, növénynek, megszemélyesített tárgynak, vagy 

a saját érdekét, kényelmét helyezi előtérbe és elszalasztja a lehetőséget. Ha a 

döntés során jószíve, empátiája, segítőkészsége, részvéte, önzetlensége, odaadá-

sa és figyelmessége győz, akkor rendszerint a mese végén jutalmat érdemel. Ha 

azonban önközpontú, lusta, érzéketlen vagy gyáva, zárkózott-figyelmetlen mó-

don elmegy mások szenvedése mellett, akkor komoly büntetésben lesz része.

Ezek a mesék arra tanítják a fiatal lányt, hogy egész későbbi életének boldog-

sága függ attól, hogy ránevelje magát egyfajta érzékeny-szívűségre, hogy sza-

bad utat engedjen saját bensejéből felfakadó empatikus segítőkészségnek. A 

mesék úgy állítják elénk a két lehetőséget, mint szabad választást, döntéshely-

zetet. A döntés súlyát nagyon komolynak ábrázolják: aki rosszul dönt, az nem 

is tud továbbmenni: szurokkal öntik le, undorítóvá és kivetetté válik, kineve-

tik, megbélyegzik. 

Az érzékenység irányában indulva a következő jelenségek tapasztalhatóak sok-

szor csak átmenetileg, vagy egy-egy területen: 

32.  ANTAlFAi 
márta: A női lélek útja 
a mondákban és me
sékben. Budapest. 
Ú.m.K. 2006. 117122.
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szobor előtt. Gyertyát gyújtanak, vagy nem, letérdelnek, vagy nem, megállnak, 

egy pillanatra, többre. 

Egy nagyon régről jövő biztos, tiszta női tudás hagyományozódik át ezeken 

a helyeken: a szeretett férfi –apa-fivér-férj-fiú – miatti szenvedések, a hozzá-

juk kapcsolódó aggodalmak, félelmek, tehetetlenségek és együtt-szenvedések 

sokévszázados, évezredes női tapasztalata kapott a Pieta-szobrokban formát. 

Az erős, szerető szívű asszony, Mária, a-nyaként tartja halott Fiát, akin segíteni 

nem tud, aki szenvedett és meghalt és testén ott viseli a kínok nyomát. Az Anyja 

azonban nem fél mindentől: nem védi magát a gyötrelmes látványtól, nem siet 

eltemetni. Nem fél a haláltól, nem fél a szenvedéstől. Ismeri. Ölbeveszi és kö-

zel engedi magához mindazt a gyötrelmet, amin fia átment, babusgatja és dé-

delgeti a többé már nem érző testet: elfogadja a halálát és szeretetével pólyál-

ja be, mint gyermekkorában. Nem a maga fájdalmával törődik: csupa részvét 

és irgalom, csupa odaadás és gyengédség. 

Ez az, ami segített évszázadok óta a sváb asszonyoknak: ha a templomba lép-

tek, letették saját aggodalmukat, szenvedésüket, félelmüket, mert Máriában lát-

ták, hogy a szeretet legyőzi mindezt. Megtalálták saját erejüket, amellyel tartani 

tudták a halott-szenvedő férfit, a vígasz és remény biztonsága nélkül, pusztán 

a szeretet erejével. És hitükkel megtalálták a reménytelenségben a reményt is: 

hiszen Mária fia, Jézus, harmadnapra feltámadt. Nem a halálé volt a végső szó. 

A Pieta-szobrok a halálon is győzni tudó női szeretet, női erő szobrai, beavató-

dás abba a misztériumba, amelyben a nő öleli – tartja – szereti a halálon túlra, 

az életre a szeretett férfit.  Éppen, mivel szeretetének nincs vége, ezzel hirde-

ti a halálon győző életet. És ennek látványa, hite adott erőt a betérőknek, hogy 

saját magukban is megtalálják ezt az odaadó, életet adó szeretetet. 

 Szeplőtelen szívű Mária

Van egy különös, első látásra talán riasztó vagy meghökkentő katolikus Má-

ria-ábrázolás típus: a Szeplőtelen Szívű Mária.34 Máriát egyedül ábrázolják, Jé-

zus nélkül, ami önmagában is nagyon szokatlan, és a keblén kivülről ott látható 

a szíve, sokszor virág (liliom, rózsa) koszorúval ékesítve. Az is előfordul, hogy 

a szív tőrrel átdöfve jelenik meg. Fénysugár is körülveszi, néha tűzlángok lo-

34.  Ünnepe június
ban van, Úrnapja utá
ni szombaton. mozgó
ünnep, vagyis a Húsvét 
minden évben változó 
időpontjához kötődik. 
miután xi. Pius pápa 
a 2. világháború alatt 
felajánlotta az emberi
séget mária Szívének, s 
1944től lett általános
sá ez az ünnep. 2000
ben ii. János Pál  püs
pökeivel együtt megis
mételte az egész világ 
felajánlását. Az ünnep 
elterjedésére nagy ha
tással volt a fatimai je
lenés.

zet: kilépés önmaga zárt világából: a kívülről érkező hívás beengedése. Ez je-

lenti az érzékeny szív működésének megengedését: saját belső hang meghal-

lását. A hang meghallása és követése teszi lehetővé, hogy a lány egész lényé-

vel belemenjen a helyzetbe: bátorságra és erőre találjon magában. A belső erő 

megtapasztalása segít, hogy a valóságot közel engedje, megértse saját érzelme-

it, rá tudjon nézni a helyzetre, növekedjen a reflektivitásban. A mesék fontos 

tanítása, hogy ez mindig cselekedethez vezet, konkrét tetthez és a tett követ-

kezményeinek felelős vállalásához. Csak ezek után érkezik a váratlan, de min-

denki számára igazságosnak tűnő jutalom. 

Sem az aktivitás, a kísérlet, a próba, sem a saját tapasztalatok megszerzése, 

sem az ezekre való reflexió, az ezekkel való komoly belső munka, sem a mind-

ebből levonható általános életbölcsesség, az életelvek kialakítása nem maradhat 

el: bármelyik is az egyén erőssége, a többiben is növekednie kell ahhoz, hogy 

saját érzékeny szíve hangját egyre világosabban hallja és egyre bátrabban és 

kreatívabban bontakozzon ki benne. 33 

 

Az érzékeny szívű nő és a halál 
 

 A svábföldi falusi templomok mind-

egyikében a bejárathoz közel hatalmas, 

sokszor az embernagyságot is meghala-

dó Piéta-szobor áll. E szobrok legtöbbje 

igen-igen régi, sokszor a gótika korára 

megy vissza eredetük: évszázadok óta fo-

gadják a templombajáró híveket. Vajon 

miért ez a drasztikus ábrázolás áll az elő-

térben? Mária, a fiát gyászoló anya, ölé-

ben halálra kínzott gyermekével, fájda-

lommal telten és a halál szívbemarkoló 

tudatával, testi közelségével... Mária arca 

meggyötört, s vagy szelíden, vagy kínlódva szomorú, gyakran öreg, néha egé-

szen fiatal...

Az öreg-fiatal sváb asszonyok bemennek a templomba és megállnak a Pieta – 

33.  A Kolbmodell 
a felnőttek fejlődésének 
útját írja le és ezeket a 
fázisokat különbözte
ti meg. Vizsgálatai sze
rint egyéniségünknek 
megfelelően másmás 
ponton van az erőssé
günk és az ellentétes ol
dalon a gyengénk, en
nek ellenére az egész 
kört be kell járnunk a 
tényleges fejlődés érde
kében. Akinek az akti
vitásban van az ereje, 
annak tudatosan kell 
időt szakítania a refle
xióra, aki elméletileg 
biztos, annak saját ta
pasztalatokat kell sze
reznie… David A. Kolb 
(1976, 1981,1984) és 
roger Fry (Kolb and 
Fry 1975) dolgozta ki 
ezt a modellt.

4. ábra
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 Ezen az 1732-ből származó képen40 Má-

ria szíve – Mária monogramjával, rózsako-

szorúval övezve és lobogó lánggal égve - a 

Szentháromság társaságában látszik, ahol 

Jézus és az Atya megkoronázzák. A legna-

gyobb dicsőség illeti, s ennél az ábrázolás-

nál semmi sem állítja nyíltabban a női szív, 

a nő hivatásának felelős, döntő, mindenre 

kiható horderejét. 

Ahogy a kezdő szövegben olvassuk: Minden 

asszonynak tudnia kell, hogy az ő szeretete 

és gondoskodása nélkül elvadulna a Föld.”  
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bognak rajta, esetleg a kereszt is megjelenik felette. Ritkábban a kezében tart-

ja a szívét35, gyakrabban rámutat, vagy csak feltárja. Sőt, olyan kép is létezik, 

amelyen Mária helyett csak Szívének szimbolikus rajza látható, monogramjá-

val és koszorúval ékesítve.36 

A Mária-ábrázolásokon szívek már ko-

rábban is előfordultak díszítményként, 

fölajánlásként: ezt láthatjuk a celldömöl-

ki Mária-kegykép korai ábrázolásán, a 

gyöngyösi, almási, sasvári Mária-kegy-

lépeken. Tőrrel a szívében ábrázolták 

Máriát Szokolócon.37 Mégis: a Szeplőte-

len Szív ábrázolások jellemzően inkább 

későbbiek. 1750 körül már van olyan váci 

barokk szentkép, ahol Mária szíve belő-

le induló sugarakkal megjelenik.38 Az ir-

galmas szeretet jelei ezek a sugarak.

 Elgondolkodtatóak ezek az első látásra 

eléggé direktnek tűnő és néha riasztóan erőteljes, esetleg giccsbe hajló ábrázo-

lások. Erősen hangsúlyoznak egy olyan vonatkozást, amit talán inkább óvato-

sabban közelítenénk meg: Mária szívének belső világát, szenvedését és szere-

tetét. 

 Az ábrázolás alapja több bibliai szöveg: Simeon jóslata a gyermek Jézus 

templomban való bemutatásakor (Simeon így szólt Jézus anyjához, Máriához: 

„a te szívedet is tőr járja majd át, hogy így nyilvánvalóvá váljék sok szív gon-

dolata”) vagy, szintén a gyermekség-történetekben a pásztoroktól hallottakról 

van szó:  „Mária pedig szívében el-elgondolkodott rajtuk”, illetve a 12 éves Jé-

zussal történtek után: Mária „megőrizte szívében mindezeket a szavakat”.39

 Mária szívének tisztelete,  ábrázolása erre a belső működésre irányítja a fi-

gyelmet. A tisztaszívűség, a játszmák nélküli, őszinte és hiteles belső élet szim-

bóluma Mária Szeplőtelen Szíve. Egyben az érzékeny szívű nő örök mintája is. 

Egyszerre viseli a tőrt a szívében és egyszerre nyílnak virágok, lobog tűz, árad 

fény ebből a szívből. 
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Bevezetés
Az érzékenység mint elvárás

Az interneten az „érzékeny szívű férfi” szókapcsolatra rákeresve találatként 

elsődlegesen női honlapokat, fórumokat kapunk. Ezeket olvasva megállapítha-

tó, hogy a nők a férfiak felé az érzékenységet erőteljes elvárásként fogalmazzák 

meg: legyen érzékeny, merthogy valahogy nem az, vagy nem eléggé az. Viszont 

nem pontosan körvonalazódik ennek az elvárásnak a jelentése, hiszen a fóru-

mok szerint a jóból is megárt(ana) a sok. De mi is lenne sok? 

A helyzetet talán jobban megvilágítja egy férfi hozzászólása: „Apámtól ugyan-

úgy a kemény munkát várták el, mint tőlem, de nem vártak tőle ekkora érzel-

mi nyíltságot. Ebben a férfiaknak fejlődnie kellett. Ugyanakkor a falra mászok 

tőle, hogy a nők maguk sem tudják, hogy a régi modellt keresik, vagy már az 

új kell nekik.”41

Talán ebből a távolról induló bevezetőből is látható, hogy van valamiféle fe-

szültség a két nem között, amely az együttélést, kölcsönös megértést bizony-

talanná teszi. Ez a feszültség jól kitapintható az érzékenység-érzéketlenség té-

mája körül. 

Hasznosnak látszik felvázolni a szembenállás néhány formáját melyek társa-

dalmi és személyes szinten egyaránt megjelennek, és az azokból való kilábalás 

lehetőségét. Maga a szembenállás a férfi érzéketlenség apropóján vetődik fel. 

Ennek megváltoztatására is javaslatot teszünk.

A feminizmus szembenállási mintái

A feminizmus gondolatvilágágát nem azért vizsgálom, mert a mozgalommal 

kapcsolatban véleményt szeretnék nyilvánítani. Sokkal inkább a két nem közöt-

ti feszültség egy sajátos társadalmi megjelenését látom benne. A mozgalom há-

rom szintje, mely erősen az én olvasatom, jól mutatja azokat a pozíciókat, ami-

ket fel tudunk venni egymással szemben a fent említett feszültség vonatkozá-

sában. Az alábbiakban ezekre a szembenállási mintákra szeretnék rámutatni.42

41.  Nemi sze
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azzal, hogy jól teljesít és bizonyít a férfiak világában, azzal sem, hogy saját vilá-

got épít a férfivilág mellé. Kijelenti, hogy a jelenlegi társadalom maszkulin, ha-

mis, meg kell semmisíteni, le kell váltani. Egy egészen más világra van  szükség.

A játéktér metaforára visszatérve a nők nem akarják a férfiak játékát játszani 

ugyanazon a játszótéren, nem akarnak egy nőies játszóteret létrehozni, sajátos 

játékokkal, melyek nem hasonlítanak a férfiak játékaira. Le akarják rombolni 

a régi játszóteret, újat építve, új játékokkal. 

Játékaink helyett

A fenti képek szembenálló feleket mutatnak be, küzdelmet, harci pozíciókat, 

vagyis máris férfiasnak tűnnek, pedig elvileg nők hozták azokat létre. A dol-

gok ilyetén látása származhat abból, hogy férfi vagyok, vagyis eleve nem tudok 

másként látni. De származhat abból is, hogy a harc esetleg a női világra is jel-

lemző (lesz).

A görögök óta világos, hogy a harc erőszak nélküli formája a dialógus, mely-

ben a használt fegyver a ráció. Ez a kis írás, és maguk a fenn felvázolt feminista 

hozzáállások is a ráció eszközét használják, hogy a dolgokat kimozdítsák hely-

zetükből. Jelenleg nem találok más eszközt, melynek esélye lenne a hely-zet ja-

vítására, bár látszik, hogy ez is harcos, vagyis férfias eszköz.

Az alábbiakban felvillantok néhány lehetőset arra vonatkozóan, hogy hogyan 

mozdulhatna el ez az állóháború a jelenlegi frontvonalakról olyan irányba, mely 

egy közös építkezés felé mutat. 

Bűnbak keresése helyett felelősség

Az elsőként bemutatott szembenállási mintát tisztán magunk előtt látjuk, ha a 

rabszolgaságra gondolunk. Világos, hogy ki az elnyomó és az elnyomott, világos 

az is, hogy a tisztességes ember ki mellé áll, és ki ellen küzd. Egyértelmű, hogy 

ki a vétkes és ki az ártatlan. A férfiak és az általuk épített társadalom vétkes és 

kirekesztő, a nők és közösségeik az igazságtalanul elnyomottak, az ártatlanok.

Megszokott gondolkodásunk ok-okozati összefüggésekre törekszik, mely alap-

vetően lineáris jellegű. Egy ok-okozati vonalat felgöngyölítve megtalálhatjuk a 

Harc a világodban

Talán a mozgalom első fejezetét jellemezte erősen ez a hozzáállás. A nők azt 

élték meg, hogy ez a társadalom nem róluk szól, nincs igazi helyük benne, ki-

rekesztettek, elnyomottak. A férfiak olyan társadalmat építettek ki, amelyben 

a hatalom teljességgel a kezükben van, a nők feletti hatalom mindenképpen. 

Az vezérelte a mozgalom harcosait, hogy belépjenek ebbe a maszkulin világba 

és megmutassák, ők is megállják ebben a világban a helyüket. Ugyanolyan tel-

jesítményre képesek, mint a férfiak. 

Azt jelenti ez, hogy a harcos nők beléptek a másik nem által felépített világ-

ba, játéktérbe. Ott fölvették a küzdelmet a férfiakkal, a férfivilág játékszabályai 

szerint. A világ, a társadalom maradt férfias. Csak most már a nők is ennek a 

játéknak a játékosaivá akarnak, tudnak válni. Ugyanazt a játékot kezdték ját-

szani a nők, mint a férfiak. 

Más világot építünk

Olvasatom szerint a történet úgy folytatódott, hogy a nők rájöttek: ez a világ, 

bár már nem rekeszti ki őket, de nem is az övék, vagyis nem az ő játékuk. Úgy 

látták, egy női világot kell kiépíteniük, teljesen elhatárolódni a másik nem vi-

lágától. Ki kell építeni egy ellenvilágot. Saját kultúrával, saját értékekkel, mű-

ködésmóddal. 

Mivel ez a világ egy ellenvilág, valójában mégis függő helyzetben van a má-

siktól. Hiszen úgy méri magát a másikhoz, hogy nem vagyok (leszek, akarok)  

olyan lenni, mint a másik, a férfivilág. Ez is egy közös játék. Hogy mennyire az, 

mutatja, hogy ezzel a korszakkal párhuzamosan megjelent a férfikutatás, s a 

kutatásban megjelenik a reflexió a férfivilágra. Ennek egyik eredménye, hogy 

a férfiak próbálják tudatosan megfogalmazni sajátos értékeiket, saját kultúrát 

építenek. Merészen fogalmazva ellen-ellen világot hoznak létre.

Leromboljuk a világodat
 

A feminizmus harmadik szintje túllép az előző szinteken, nem elégszik meg 
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sikról gondol. 

Két fontos mozzanatot fontos kiemelni ebből a szemléletből. Az egyik az, hogy 

megszakítja a párbeszédet a másik féllel. A másik az, hogy valójában azzal küzd, 

amit a másikról gondol, és nem azzal, aki a másik valójában. 

Ezeknek a mozzanatoknak a megragadását hangsúlyozza a hermeneutikai 

kör néven emlegetett megértési folyamat is, de egészen más irányba mutat-

va. Szerinte a megértés alapja a folyamatos párbeszéd fenntartásában áll. Az 

egyik féltől elhangzott üzenet megérkezik a másikhoz, akiben ez az üzenet va-

lamit kivált. Ebből a helyzetből a másik válaszol, ami az első üzenetküldőben 

vált ki valamit. Egy időben lefolyó körkörös visszacsatolási folyamat ez, amit 

együtt hoz létre a két fél. 

A párbeszéd megindításának célja valamiféle változás létrehozása, legalább 

annyi, hogy ami úgyis mindig van, azt hangsúlyozzuk… Ahhoz, hogy a válto-

zás létrejöjjön, látnunk kell, hogy amit a másik szava bennünk megérint, azok 

a mi előfeltevéseink. Egyszerűen szólva azok nem mások, mint a valóság egy-

fajta megjelenései a mi szemszögünkből. Ezeket folyamatosan tudatosítanunk 

kell, és számot vetni azokkal, mielőtt válaszolunk. 

Legalább ilyen fontos, hogy adjunk esélyt annak, hogy ezek az előfeltevések 

a másik valóságlátásának hatására módosuljanak, vagyis elinduljunk a közös 

megértés felé. Másként mondva, hagyjuk, hogy a másik megjelenjen, úgy ahogy 

VAN, mert van több és teljesebb valóság, mint a mi előfeltevéseink.

Az egymástól való teljes elszeparálódással szemben, ami nem hozza meg a kí-

vánt függetlenséget, hisz a másik bennünk élő képének tagadásától függ, a fo-

lyamatos párbeszéd fenntartási látszik előrevivőnek. Addig kell kommunikál-

nunk, amíg világos nem lesz, hogy a másik ért minket, és mi értjük a másikat. 

Helyet-időt kell adnunk egymásnak, hogy a másik legyen, hogy megmutatkoz-

zon, átalakítsa látásmódunkat.

Leépíteni vagy továbbadni 

Miért is küzdünk?

A harmadik szembenállási forma megoldása a legradikálisabb. A jelenleg 

fennálló, maszkulinnak nevezett világ lecserélését tűzi ki célul. Írásom az elő-

vizsgált jelenség eredendő okát. Az előző bekezdésben jelzett rabszolga képben 

megtalálhatjuk az igazságtalan helyzet egyértelmű bűnös okozóját.

A rendszerszemlélet felhívja figyelmünket lineáris gondolkodásunk hiányos-

ságaira. Egy helyzet résztvevői nem egyértelmű vonalak mentén kapcsolódnak 

hatnak egymásra, hanem sokkal inkább hálószerűen. Ekkor két tényezőt kivá-

lasztva a rendszerből nemcsak az egyik hatását tudjuk a háló élein végigkövetni 

a másikig, hanem a másik tényezőtől indulva egy másik úton egy visszahatást 

is végigkövethetünk. Ráadásul ez a hálószerű hatásmechanizmus egy aránylag 

stabil helyzetet, rendszert tart fenn. Vagyis ez a fennálló rendszer, jelenség a 

visszacsatolásokon keresztül tartja fenn magát.

Tovább gondolva: egy rendszer fennállásakor minden elem a maga hatásával 

hozzájárul a rendszer stabilitásához. Ha nem így lenne, akkor a rendszer szét-

esne, vagy változna. Ha létrejött egy emberi, társadalmi formáció, akkor tud-

nunk kell, hogy a résztvevők a maguk hozzájárulásával közösen hozták azt lét-

re. Mindig meg kell kérdeznünk tehát, hogy az egyes elemek mivel járultak, já-

rulnak hozzá a formáció fenntartásához?

Vagyis érdemes, szükséges kilépni személyes és társadalmi szinten is a bűnbak 

keresésének mechanizmusából, és vállalni saját felelősségünket abban a hely-

zetben, ami van, akár elnyomottak vagyunk, akár elnyomók. Ekkor az is világos-

sá válik, hogy a rendszer elemeiként saját hozzájárulásunk megváltoztatásával 

tudjuk a változást a legjobban elősegíteni, mert az biztosan hatalmunkban van. 

Megállapítható tehát, hogy bármely olyan rendszerben, helyzetben ahol em-

berek, nők és férfiak szemben állnak egymással, kísértve vagyunk arra, hogy 

megnevezzük a helyzet okozóját.  A fentiek miatt érdemes egy pillanatra meg-

állnunk, tudva, hogy mindenki okozója a helyzetnek, s ha változtatni akarunk, 

legjobb, ha saját hozzáállásunkat változtatjuk meg.  

A megértés felé 

A másodikként bemutatott szembenállási minta egy ellenvilág kiépítésére 

hív. Tagadásában le akar válni, független akar lenni a másik világ meghatáro-

zottságaitól. Olyan világot akar építeni, ami nem olyan, mint a másik. Vagyis 

folyamatosan szem előtt tartja azt, ami a másik, vagyis inkább azt, amit a má-
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harci pozíció is megszűnik. Erre szolgálnak az alábbi sorok. 

Mi látszik belőlünk?

A Discovey Chanell hatalmas kutatást végzett annak kiderítésére, hogy a fia-

tal férfiak milyen szempontok alapján cselekszenek, rendezik életüket, mik éle-

tük mozgatórúgói.43 12000 25 és 39 év közötti férfit kérdeztek meg a fenti té-

mában, majd további részletes életmódnaplót kérve és személyes interjút ké-

szítve 54 férfival támogatták ezt meg. A kutatás eredményeként 18 szempon-

tot különítenek el44, amelyek meghatározzák a férfiak világhoz való viszonyát.

Megállapítható, hogy ezek a szempontok jórészt materiálisak. Mintha a fia-

tal férfiakat nem érdekelné sem magasság, sem mélység. Semmi, ami többlet-

jelentést közvetítene, ami világképet formálna. Semmi, ami kérdéseket fogal-

maz meg. Nincs szó irodalomról, művészetről, filozófiáról, vallásról. Nincsenek 

nagy eszmék, amelyek mozgósítanák a fiatal férfiakat. Nincs sóvárgás a „Ma-

gasságbeli” után, nincs spiritualitás

Nem „harcosok”ként jelennek meg ezek a fiatal férfiak, akik életüket áldoznák 

bármiféle értékért, célért, hanem inkább zsoldosok, akik megvásárolhatók, és 

akik vásárolnak. Enyhíti ennek a mondatnak az élét azonban az, hogy a csalá-

di és baráti kapcsolatok fontosak számukra.

Férfi spiritualitás 

Az előző mondatokban harcosról és katonáról esett szó, nyilvánvalóan szim-

bólumként használva ezeket a szavakat. Az effajta beszédforma az, aminek se-

gítségével a férfi spiritualitásról szólni lehet. Az emberiség történetének tapasz-

talatai, hagyománya többnyire mitikus-poétikus formában fogalmazódott és 

fogalmazódik meg. Ez hozzáférhető elbeszélésekben, mítoszokban, mesékben, 

szimbólumokban. És persze ott van lelkünk tudattalan rétegeiben, arra várva, 

hogy megfogalmazódjék életünk egy-egy mozzanatában. Ebből a rétegből so-

kat felfejtenek C. G. Jung és követői, amikor az archetípusokról értekeznek. 

A férfi spiritualitás számomra Út, melyen a férfi-lét, létezés értelmét, jelenté-

sét keressük. A férfi identitás keresésének, megélésének útja ez. Ha a férfi spi-

43. www.dis covery
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44.  A tizennyolc 
szempont a következő: 
1/az érett férfiassághoz 
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ző szembenállási formákkal szemben ajánlott valami más megoldást, az volna 

logikus, hogy itt is fogalmazzon meg valami ügyes ellenjavaslatot. 

Ennek felvázolásában azonban bizonytalan vagyok. Ez a világ személyesen 

nekem sem mindenben otthonos. Inkább csatlakoznék azokhoz, akik le akar-

ják cserélni. Felvetődik (bennem is) a kérdés: nincs semmi ebben a világban, 

ami maradhatna? Semmi, amit érdemes volna továbbadni? 

Továbbadni. Érdemesnek látszik ebbe a szóba belekapaszkodni.  Hogy egy-

általán érdemes legyen új világról beszélni, kell, hogy legyen, aki abban él, va-

gyis az élet továbbadása mindenképpen ennek és a másik világnak is alapve-

tő értéke kell(ene), hogy legyen. Talán ebben mindenképp kiegyezhet a régi és 

az új világ, s benne mi emberek, nők és férfiak. Mindkettőről elmondható: ha 

nem az életet szolgálja, akkor mindenképp le kell cserélni. 

Mindez persze arra is hívja a feleket (nőket és férfiakat), hogy észrevegyék, 

eleve szövetségre vannak rendelve az élet szolgálatára.

Emberségünkhöz hozzátartozik, hogy ne csak az életet, hanem az életet szol-

gáló dolgainkat is továbbadjuk, a tapasztalatainkat, a hagyományainkat. Mind-

az, ami bennünk közösen és egyénileg a múltból él, elengedhetetlen az élet 

fennmaradásához. S talán látszik, hogy nem a szembenállás csörtéit kellene 

vívnunk, hanem tanulni kellene, megtanulnunk a múltból, ami értékesnek tű-

nik számunkra, de legfőképp, tanítani azt, hogy tudjon tanulni belőlünk (saját 

múltjából) az elkövetkező nemzedék.

Van itt még valami(?)!

Az írás fentebb a feminizmus ürügyén felvázolt néhány szembenállási mintát, 

amelyekhez javaslatokat tett valamiféle feszültségoldó jelleggel, hangsúlyozva 

a személyes változtatás lehetőségeit. De ezek a javaslatok olyanok, amelyek a 

másik nézettel szemben helyezkednek el. Vagyis a szerző, vagyis én, egy férfi, 

harcol továbbra is. 

Az első szembenállási mintánál arra hívtam fel a figyelmet, hogy a felek egy-

aránt felelősek a fennálló helyzetért. Ez persze azt is erősen sugallja, hogy az 

elnyomottnak vélt fél is nézzen magába. Úgy helyes azonban, hogy mindkét ol-

dal tegye ezt meg, vagyis az én oldalam, a férfioldal is. S ha ez megtörténik, a 
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Egésznek. Valamiféle Rend vesz körül minket, mely helyünkre tesz, rendelke-

zik felettünk. A természettel való legkisebb találkozásunk, benne-vele való küz-

delmünk erre hív minket. El kell jutnunk annak a felismerésére, hogy igazod-

nunk kell az Igazsághoz.  Ennek felismerése vezeti vissza a férfit a közösségbe, 

ahol az élet szolgálatára jelentkezik.

Mindeközben feltűnnek azok az archetípusok, melyek erőteljesen megfogal-

mazzák a fenti folyamat különböző síkjait: harcos, szerelmes, mágus, király.

Ezek a találkozások, kapcsolódások, megformálódások titokzatos folyama-

tot alkotnak életünkben, hol ez, hol az kerül előtérbe és lendít előre bennün-

ket. Szenvedélyes út ez, ahol fájdalom és lendület, veszteség és teremtés keve-

redik egymással, együtt alkotva valamiféle sajátos egyedi jelleget minden fér-

fi életében, hogy személyesen is hozzájáruljunk az Élet kibontakozásához, to-

vábbadásához.  S talán teremt bennünk egy szívet, mely már nem kő, hanem 

hús, érzékeny, vérzékeny, és a miénk. S talán ez az, amit hiányol és keres ben-

nünk az „érem másik oldala”. 

A nő érzékenységet vár a férfitől, valami olyat, ami nem eleve adott. Elvár va-

lamit, ebből szembenállás születik. Így van ez minden emberi kapcsolatban, 

bármilyen elvárás esetén. A szembenállás eljátszható legalább három formá-

ban, S ezekkel szembehelyezhető valami, ami megoldásnak látszik. Minden-

nek megfogalmazása még mindig szembeállítás. Talán mindebből akkor van 

reményünk kilépni, ha a viszonyítási pontot kihelyezzük a játéktérből a spiri-

tuális dimenzióba. 
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ritualitásról vagy egyáltalán a férfi mivoltról itt és most akarunk valami hite-

leset mondani, akkor valamiképpen meg kell mártóznunk abban a folyamban, 

végig kell élnünk azt a folyamatot, amit a férfi hagyomány ránk hagyott. Ezt 

súgja nekünk az evolúció mintája is, ahol az egyedfejlődés során anyánk mé-

hében fajunk fejlődését végigéljük. Ezt a folyamatot a mitikus-poétikus hagyo-

mány meséli el nekünk. Épp ezért, amikor a férfi spiritualitás hagyományáról 

beszélek, főként nem magamra támaszkodom, hanem azok szavait adom to-

vább, akik ezzel a hagyománnyal kapcsolatba hoztak45. 

A férfi spiritualitás hagyománya a beavatási rítusokban koncentráltan meg-

jelent és minden beavatott férfi lelkébe-testébe bevésődött, mintegy értelme-

ző keretként élete további eseményeihez. A beavatási rítus alapmozzanatait 

hívom tehát segítségül, amivel fel szeretném villantani a férfi spiritualitás lé-

nyeges elemeit.

A férfivá válás, a beavatás első alapszava az elszakadás. Elszakadás az anyaöl-

től, és mindattól a gondoskodó- beburkoló- védő világtól, amit az megtestesít. 

Kilépés a komfortzónából. Épp nem a biztonság megteremtése felé törekvés, 

hanem a bizonytalanság és kiszolgáltatottság, a magány vállalása.

Az elszakadás megteremti az új találkozások lehetőségét, illetve az alapvető 

vonatkozások, függőségek felismerését. Az első és elemi találkozás a gyenge-

ség, a kifosztottság, a fájdalom, a szenvedés, a „halál” megtapasztalása, amely 

nélkül nincs alapja az esetleges későbbi odaadásnak. Annak felismerése, hogy 

vannak határaim, és ezekhez sokszor hamarabb elérkezem, mint szeretnék.

A következő találkozás iránya befelé mutat. A férfinak találkoznia kell lényé-

nek sötétben rejtőző erejével, amely vad, erős, agresszív és félelmetes. Ami tud 

életet kioldatni és megvédeni. Tud sárba dönteni és onnan felállni. Meg kell ez-

zel a vademberrel barátkoznunk, hogy velünk harcoljon és ne ellenünk.

Hasonló találkozásra van szükségünk saját belső női oldalunkkal. Ez érzé-

kennyé tesz minket, megerősíti figyelmünket, képessé tesz a hallgatásra, a be-

fogadásra. Behozza életünkbe a spontaneitást, a kreativitást. És mellesleg ez 

tesz képessé minket arra, hogy az előző nemzedékek tanítását meghalljuk, be-

fogadjuk és továbbadjuk. 

A végesség megtapasztalása és a belső erőforrásokhoz való kapcsolódás meg-

teremti annak a lehetőségét, hogy felismerjük: részei vagyunk egy nagyobb 
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A kommunikáció női útja?

Mielőtt a jelen írás címében ígért lehetőségek nyomába erednénk, azt a kér-

dést kell legelőször tisztáznunk, beszélhetünk-e egyáltalán sajátos női kom-

munikációról. Ha a tradicionális társadalmak46 felé fordulunk, akkor jól lát-

ható, hogy a nemek közötti hagyományos hierarchikus viszonyok, a társadal-

mi kapcsolatok hálója, illetve az a szokásrendszer, amely a társadalmi mun-

kamegosztásból ered, olyan módon különíti el a férfiakat a nőktől, hogy óha-

tatlanul is kétféle kommunikációs rend meglétéről érdemes beszélni, illet-

ve a hagyományos társadalmak patriarchális szemlélete eleve a nők elkülö-

nültebb életmódját, a női közösségek zártabb struktúráit teremtették meg. 

Akár a mai nyugati kultúrát alapvetően befolyásoló görög-római hagyomány 

nőképét, akár a zsidó-keresztény kultúrkör női mintáit vizsgáljuk, látható, 

hogy a nők eleve ki vannak zárva a társadalmi élet közösségi kommunikáci-

ós színtereiről, vagy csak periférikus szerepet játszhatnak benne, ezért egy-

fajta sajátos, e zártabb közösségekre47 jellemző kommunikációs hálózatot 

hoztak létre. Példaként elég, ha az athéni demokrácia fénykorának polgár-

fogalmát idézzük fel, amely a nőket nem tekintette a polisz teljes jogú tagja-

inak, csak – legalábbis Arisztophanész Lüszisztraté című vígjátéka szerint – 

az értelmetlennek tűnő, erőszakos férfiuralom elleni sajátos lázadás formájá-

ban juttathatták érvényre akaratukat, amennyiben addig megtagadták „há-

zastársi kötelezettségeik” teljesítését, amíg a férfiak nem hagytak fel a hábo-

rúskodással.  De ha a biblikus hagyományra gondolunk, azt látjuk, hogy az 

ószövetségi előírások szerint nők nem vehettek részt a tóra-olvasásban, az 

újszövetségi iratok pedig arról tanúskodnak, hogy bár a nők mindenütt ott 

voltak Jézus környezetében, mégsem válhattak apostolokká.48 

 Joggal merül fel azonban a kérdés, hogy az archaikus társadalmak egy-

kori sajátosságainak létezhet-e még bármilyen érvényessége jelen korunk-

ban, a mai nyugati társadalmi viszonyok között is, hisz a nyugati kultúra 

újkori történetének egyik leglátványosabb átalakulása épp a nők helyzeté-

nek megváltozása volt. Ha közvetlenül nem is találunk megfeleléseket, szá-

mos ponton úgy tűnik, tovább él a kétféle kommunikáció lehetőségének elvi 

fenntartása. Hogy a legtriviálisabb példával éljek, a viccekben, amelyek – 

46.  Jelen esetben a 
patriarchális társadal
makra irányítjuk a fi
gyelmet, de a matriar
chális társadalmi beren
dezkedésre is vonatkoz
nak e sajátosságok, ter
mészetesen ellenkező 
előjellel – a két nem el
különülése közös jelleg
zetesség. 

47.  Érdemes felidéz
ni a magyar néphagyo
mányból ismert „lány
bandák” rendjét, ahol a 
kisgyermekkor és a női 
létforma határán élő lá
nyok olyan közössége
ket hoztak létre, ame
lyeknek beavatási jelle
gük is jól látható: a spe
ciális névadási szoká
sok, a teljesítendő pró
bák sora, illetve a későb
bi életfordulókon meg
maradó támogatókísé
rő funkciók jól mutatják 
ezeket a tendenciákat.

48.  De hasonlóval 
találkozhatunk a kele
ti világban is, hisz ami
kor a buddhista szerze
tesrendekbe nők felvétel
ét is engedélyezte Budd
ha tanítványa, Ananda, 
úgy nyilatkozott, hogy a 
nők felvétele meggyor
sítja a Tan hanyatlá
sát”. vö. BAATZ, ursula: 
Buddhizmus (ford. mak
ra Júlia), Bp. 2005. 
Bioenergetic K. 77.
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megfigyelésekkel is kiegészített. Egyértelműnek látszik az a tény, hogy való-

ban biofizikai különbségekből adódóan lényeges funkcionális különbsége-

ket figyelhetünk meg a férfi és a női kommunikáció között. Ez természete-

sen következik a két nem fiziológiai adottságainak különbségéből. Már ele-

ve a hangképző szervek különbségéből fakadó eltérésnek nagy jelentőséget 

kell tulajdonítanunk, a hangzást, illetve a nyelv zenei elemeit nem pusztán 

a kommunikáció kísérőjelenségeként, annak hordozójaként kell értékel-

nünk. A hallás és a hangadás idegrendszeri meghatározottsága folytán egy-

felől tükre a mindenkor beszélő tudat- és lélekállapotának, másfelől a hall-

gatót elemi módon képes befolyásolni. A hang egyfajta emocionális szelep, 

írja Pap János, így az egész lény megtapasztalható benne. Az ún. bolygóideg 

(nervus vagus), a X. agyideg nemcsak a hangképző szervekkel kapcsolatos 

idegi feladatokat látja el, hanem az ember teljes belső szervhálózatát befog-

ja, így sajátos módon kapcsolja össze a vegetatív információkat a beszéd-

szervekkel. Ezért változik meg izgalom, félelem hatására a hangunk, illetve 

fordítottját is megfigyelhetjük: a mélyebb hangszín, a lassabb beszédtem-

pó, a halk, sok szünettel megszakított beszédfolyamat átható erővel rendel-

kezik, s képes arra, hogy a hallgató lelkiállapotát is befolyásolja. A női be-

szédre általában jellemző a hangzás változatossága, a dallamosság, emel-

lett a hangképzés is olyan eltéréseket mutat52, amely alapján bátran levon-

hatjuk azt a következtetést, hogy a nyelv akusztikai szintjén létezik sajátos 

női kommunikáció. Ha a kommunikatív folyamatok befogadói oldalát vizs-

gáljuk, akkor a hallás tekintetében is eltéréseket tapasztalunk. Az evolúciós 

érveket is felvonultató kutatási eredményeket Pap János úgy foglalja össze, 

hogy a férfiakra a nagyobb fülkagyló, elálló fülek jellemzőek, melyek kiala-

kulása mögött az eredményesebb vadászatot biztosító jobb irányhallás ké-

pessége állhat.  A nőknél kisebb fülkagyló figyelhető meg, amely ugyan nem 

rendelkezik a pontos irányok meghatározásának képességével, de az infor-

mációk feldolgozásában nagyobb szerepet játszó, a két agyféltekét összekap-

csoló corpus callosum (kéregtest) gazdagabb idegi hálózata lehetővé teszi53, 

hogy a nők több hanginformáció tárolására, illetve a figyelem megosztásá-

ra is képesek legyenek. A nők a jobb hangmagasság-megkülönböztetés és a 

vokális elemek jobb érzékelése miatt a kommunikáció nem verbális eleme-

52.  vö. PAP János 
Hangszerlélek – Canto 
ergo sum in Természet Vi
lága, 131. évf. 6. sz. 2000. 
június   http://www.termes-
zetvilaga.hu/tv2000/tv0006/
hang.html „A férfiak hang
képző apparátusa (vo
kális traktusa) nem te
kinthető a női hangképző 
szervek nagyított másá
nak. mások a garat hosz
szúságának és szélességé
nek arányai. Sokak sze
rint azonban ez nem ki
elégítő válasz a nagy han
gi különbségekre. lehet, 
hogy az artikulációnk is 
eltér, és talán ezért ismer
jük fel szinte azonnal a 
nőimitátor hangot.”

53.  ezen felfogás sze
rint a női agy szimmetri
kus felépítésű, tehát a bal és 
jobb agyfélteke között azért 
van szükség intenzívebb in
formációcserére, hogy a két 
félteke minél összehangol
tabb működésre legyen ké
pes. Bár Pap János ezt az 
álláspontot ismerteti, s csak 
egy a bekezdést záró hosz
szabb mondatban utal arra, 
hogy egy 1997es kuta
tás ezt az álláspontot meg
kérdőjelezi, mert a corpus 
callosum csak relatíve na
gyobb a nőknél. ugyanak
kor Dooren Kimura kana
dai kutatónő a 2000ben 
publikált kutatási ered
ményei alapján azt állítja, 
hogy a különbség létezik, de 
oka nem az agy szerkezeti 
felépítésével magyarázható, 
hanem azt az ösztrogénszint 
befolyásolja. A maga
sabb ösztrogénszint nőie
sebb agyműködést eredmé
nyez. vö. KimurA, Doreen: 
Sex and Cognition, First 
miT Press. massachusetts. 
2000.179180. 

ahogy Sigmund Freud rámutatott – minden esetlegességük ellenére még-

is szorosan kapcsolódnak mélyebb tudattartalmakhoz, s épp ezért alkalma-

sak az elfedett igazság feltárására is, a humor jellegzetes forrása egy speci-

fikusan a nőkhöz kapcsolódó gondolkodási-nyelvhasználati forma („szőke 

nő”), illetve a viccekben magukban is, egyfajta sajátos életbölcsesség fogla-

lataként megjelenik a női kommunikáció eltérő jellegének lenyomata.49 

A sajátos női kommunikáció megerősítését láthatjuk abban is, hogy a 

nyugati feminista mozgalmak határozottan szakítani próbáltak a koráb-

bi, férfi-központú nyelvhasználattal. Jellegzetes példája ennek az az angol-

szász, illetve német nyelvterületen elterjedt fordítói fogás, amely a femi-

nista teológia kritika Biblia-értelmezése nyomán az Úr („Herr”), illetve az 

ősatyák („Stammväter„) kifejezést lecserélve Úrnő (Frau), illetve ősszülők 

(„Erzeltern„) formát használ, illetve általánosabban a német nyelv általános 

alanyát („man”) szintén nőiesített alakban (frau) kívánták elterjeszteni. Ha 

ilyen radikális változásra nem is került sor a teljes nyelvhasználat tekinte-

tében, mára általánossá vált a korábban hímnemre utaló végződések köte-

lező kiegészítése a nőnemre való utalással is.

A női kommunikáció egy másik sajátos lehetőségére az etnolingvisztika50 

szolgál jó példákkal.  Egészen a modern időkig fennmaradt a japán nyelvben 

a férfi, illetve a női beszédmód karakteres megkülönböztetése, miszerint a 

férfiak egyfajta fojtott, mély torokhangon, a nők pedig magasabb hangfek-

vésben, a normál beszédnél jóval dallamosabb, dinamikus hangváltozás-

okkal kísért nyelven szólalhattak meg. De az indián nyelvek, amellett hogy 

sokszínűségükben, variánsaikban utolérhetetlen gazdagságot mutatnak, ar-

ról is tanúskodnak, hogy szinte külön női, illetve nőkkel szemben haszná-

latos nyelvről beszélhetünk, amely nem pusztán a lexikális szinten, hanem 

egészen a grammatikai jellegzetességekig51 meghatározták a nyelvhaszná-

lat sajátosságait.

 A történeti szempontok értékelése után érdemes felidézni a nyelvkuta-

tás konkrét eredményeit is arról, hogy a nyelvhasználat szinkron vizsgála-

ta milyen sajátosan a nőkhöz kapcsolódó elemeket tud felmutatni. A ma-

gyar nyelvű szakirodalomban Pap János adott összefoglaló képet e kutatá-

sok eredményeiről, amelyeket saját a magyar nyelvre speciálisan érvényes 

49.  A közismert 
vicces bölcsmondás 
szerint: „Ha egy úri
nő azt mondja: nem, 
az azt jelenti: talán. Ha 
azt mondja: talán, az 
azt jelenti: igen. Ha azt 
mondja: igen, akkor az 
nem úrinő.” 

50.  vö. PAP János: 
Hang – ember – hang, 
Vince Kiadó. Bp. 2002.

51.  vö. http://www.
indianersprachen.de/ler-
nen.php szerint pl. a 
lakota nyelvben a kér
dő mondatokat a fér
fiak „hwo”, a nők „he” 
szócskával zárták.
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mennyire kiszolgáltatott, s a bizonytalanságon csak a határozott nyelvi aktus, 

a kimondás segíthet. A mellékelt kacsa/nyúl ábra (1. ábra) ugyanis önmagá-

ban nem ad fogódzót arra nézve, hogy mit is ábrázol valójában, csak a szemlélő 

megnevezése által nyeri el végső értelmezhetőségét (pl. „kacsa”), de azt is csak 

ideiglenesen, míg nem nevezzük inkább nyúlnak. Ez a példa jól mutatja, hogy 

a valóságot csak a nyelv által vagyunk képesek megragadni, ám épp a nyelv ál-

tali megragadás puszta illúziónak bizonyul, ezért a valóság mégsem ragadha-

tó meg pontosan. Ugyanakkor a nyelv korlátaira is utal Wittgenstein, számára 

a nyelvi jelek alkalmazása, azaz a kommunikáció, egyfajta játék, épp a valóság 

mindig másképp értésének a lehetősége. Ebben a folyamatban, az aspektus-

váltásban, azonban mindig jelen van a megragadhatatlanság élménye is, azaz 

a nyelv ugyan a valóság megragadásának eszköze, ám épp a nyelv előzetes ke-

retei miatt nem ragadható meg a valóság a maga teljességében. 

 A nyelv kérdését veti fel az amerikai szerzőpáros Edward SAPIR és Benjamin 

Lee WHORF. Sapir tanítványaként Whorf fejtette ki57 a nyelvi relativizmus té-

telét, amely szerint a nyelv nem pusztán tudattartalmak közvetítője, nem egy-

szerűen a valóság leírása, hanem egy olyan hálózat, amelybe beleszületve el-

sajátítjuk az általa biztosított világértelmezési lehetőségeket. A nyelv ilyen ér-

telemben pre-formálja a valóságot, hisz abból majd csak azt vagyunk képesek 

érzékelni, amit a nyelvi háló révén tudatunk képes befogni. A nyelv struktúrá-

ja, az általa közvetített látásmód határozza meg a valóságérzékelésünket. Mind 

a munkája során szerzett tapasztalatok, mind a hopi indiánok nyelvének vizs-

gálata alapján jutott arra a következtetésre, hogy a nyelv által adott realitás az 

emberi gondolkodás alapja. Az embert kommunikatív lényként meghatározó 

álláspontot tehát nemcsak metaforikusan érdemes értelmezni, hanem valóban 

az ember lényegéhez tartozó jegyként. Egy japán anyanyelvűek körében végzett 

vizsgálat szerint még az emberi agy fizikális szerkezetének kialakulását is befo-

lyásolja a nyelv, a vizsgálat szerint a japán nyelvet anyanyelvként beszélők ese-

tében, épp a japán nyelv sajátosságai miatt, más agykérgi területhez kapcsoló-

dik a hallóközpont, mint ahogy az szokásos.58

 A nyelvi fordulat másik nagy jelentőségű tudományos tétele az felismerés, 

miszerint a kommunikáció során magát a nyelvet is többféleképpen használ-

juk. Nem csak információátadásra, a valóság tényeinek leírására, mert bizonyos 

57.  vö. Benjamin 
lee WHorF: 
Sprache, Denken, 
Wirklichkeit. Beiträge 
zur metalinguistik und 
Sprachphilosophie. 
P. Krausser (Hrsg.) 
rowohlt. reinbek. 
1963.

58.  HÁmori Jó
zsef: Nem tudja a jobb 
kéz, mit csinál a bal… – 
Az emberi agy aszim
metriái. Kozmosz. Bp. 
1985. 27. ill. 115116.

inek is érzékenyebb befogadói.54 

 A fentieket összegezve megállapíthatjuk, hogy a kommunikáció különféle 

elemeit szemügyre véve mind kulturális, mind fiziológiai-biológiai szempont-

ból megragadható a női kommunikáció. A következő kérdés megválaszolása 

előtt, amely arra keresi a választ, hogy milyen is a nőkre speciálisan jellemző 

kommunikáció, egy kis kitérőt kell tennünk. Érdemes ugyanis vizsgálat tárgyá-

vá tenni, hogy magának a kommunikációnak milyen szerepet tulajdonítunk.

Kommunikáció: 
valóságértelmezés vagy valóságteremtés

Első pillantásra talán feleslegesnek tű-

nik a kérdés, már a közoktatásban is ha-

tározott tételekbe foglalt, számon kér-

hető tudást kapunk arról, hogy a kom-

munikáció nem más, mint a megismert 

valóságról szóló információk cserefolya-

mata. A kommunikációs tényezők egyi-

ke maga a valóság, az a kontextuális re-

ferenciaszövevény, amelyre a kommu-

nikáció során használt jelek vonatkoz-

nak. Ugyanakkor az emberi gondolkodás már régóta nem elégszik meg a nyelv, 

a kommunikáció puszta eszközként való értelmezésével. Már a híres platóni 

dialógusban, a Kratüloszban megjelenik az a kérdés, hogy a nyelv szavai csak 

utalnak a valóságra, vagy maguk is e valóság részei. A kérdésre, ha végleges vá-

laszt nem is talált, de érzékletes válaszlehetőségeket fogalmazott meg a husza-

dik századi nyelvfilozófia. A felvilágosodás korában az európai filozófiában le-

zajlott kanti, ún. antropológiai fordulat után, amely az emberi tudat („ész”) ér-

zékeléséből fakadó szubjektivizmus felől értelmezte újra a valóság kérdését, a 

20. század újabb fordulatot hozott a filozófiai gondolkodásban. Mivel e fordu-

lat a nyelv kérdését állította a figyelem középpontjába, ezért ezt a szakirodalom 

nyelvi fordulatnak (linguistic turn55) nevezte el. Egyik jeles képviselője, a bé-

csi Ludwig Wittgenstein56 egy kép segítségével mutatott rá, hogy érzékelésünk 

54.  vö. PAP János: 
Hang – ember – hang, 
rendhagyó hangant
ropológia Vince K. Bp. 
2002. 81.

55.  e fogalmat 
az amerikai filozófus 
richard rorTY vezet
te be egy 1967es köny
vében. 

56.  vö. WiTT GeN
STeiN, l.: logikaifilo
zófiai értekezés; (ford: 
Neumer Katalin) At
lantisz Könyvkiadó, 
2004.

1. ábra
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lezése sok olyan kérdésre adott választ, amely korábban nem tűnt megvá-

laszolhatónak. Azzal, hogy Freud e viszonyokat egy lehetséges belső kom-

munikáció felé megnyitotta, nyelvet adott korábban a nyelv, és így a kom-

munikáció számára megragadhatatlan jelenségeknek. A különböző pszicho-

lógiai irányzatok aztán a belső kommunikációs folyamatot tovább struktu-

rálták, melynek eredményeképpen egy olyan rendszernek tekinthetjük az 

emberi tudatot, amelyben folyamatosan zajlik a kommunikáció a különfé-

le szintek között. Freud tanítványa a svájci Carl Gustav JUNG részben mes-

terével szembefordulva megalkotta a kollektív tudattalan elméletét, amely 

az egyéni tudaton túlmutató, azt mégis e lehetőség révén egy egyetemes és 

bizonyos szempontból időtlen kommunikációs viszonylatokba helyező le-

hetőséget tárt fel, amely valóban a kommunikáció valóságteremtő lehető-

ségét erősíti meg. Azzal, hogy egy álomkép, amely látszólag szorosan kap-

csolódik az álomképet álmodó személyhez, akár a történelem előtti időkből 

üzenő archetípusként jelenik meg, nem kevesebbet állítunk, mint hogy va-

lóban nem pusztán az adott, fizikálisan érzékelhető világ határozza meg tu-

datunkat, hanem épp a tudati világ, a sajátos kommunikáció során feltáru-

ló tudati világ van befolyással a kéznél levő, objektívnek hitt valóságra. Ha 

ebből a szempontból kapcsoljuk össze a múlt század különböző pszicholó-

giai irányzatait, akkor egy komplex, vertikálisan kibomló benső kommuni-

kációs folyamatról beszélhetünk. A magyar származású SZONDI Lipót61 a 

személy sorsának alakulását a családi tudattalan által meghatározott min-

tázat követéseként érti meg, „kényszersorsként”, olyan ösztönös indítta-

tásként, amely nagymértékben befolyásolja személyes utunkat. Ugyanak-

kor ez a folyamat is felfogható egyfajta kommunikációként, ahogy arra Eric 

BERNE62 rámutatott, amennyiben az úgynevezett sorsjátszmákkal is foly-

tatható egyfajta kommunikáció, megértésük és akár felülírásuk is lehetsé-

ges. Legutóbb pedig Bert HELLINGER63 család-felállítási terápiája muta-

tott rá e jelenség kommunikatív jellegére. Tovább árnyalja a képet Alexan-

der MITSCHERLICH felvetése64, miszerint a társadalmi folyamatok mélyén 

is megfigyelhető egy olyan kommunikációs rend, amely részben a személyes 

tudattalan képeiből, elemeiből építkezik, mégis olyan önálló, tudattalan tár-

sadalmi mozgásokat, viselkedési formákat és problémakezelő megoldáso-

61.  vö. HArGiTAi 
rita: Sors és történet. 
Szondi lipót sorsanalízi
se a narratív pszicholó
gia tükrében. Budapest. 
Új mandátum. 2008.

62.  BerNe, eric: 
emberi Játszmák. Hát
tér. Bp. 2009.

63. HelliNGer, 
Bert: A forrás nem kér
di, merre visz az útja. 
Bioenergetic Kft. 2009.

64.  http://www.
c3.hu/scripta/scrip
ta0/replika/hon
lap/1920/06eros.htm

helyzetekben a nyelv maga a valóságot létrehozó cselekedetté válik. J. L. AUS-

TIN és J. R. SEARLE dolgozták ki a beszédaktus-elméletet59, amely szerint bi-

zonyos kommunikatív helyzetekben a nyelv általi kimondás már önmagában 

tett értékűnek számít. Ilyen például a törvény, a bírósági ítélet, a parancs, a ké-

rés kifejezése vagy a liturgikus szövegek szerepe. 

  Megállapítható tehát, hogy a kommunikáció lényege szerint a valóság-

hoz való viszony szempontjából nem pusztán egy passzív leíró-befogadói 

szerepet jelent, hanem aktív, teremtő jellegű tevékenységet. Ha pedig be-

szélhetünk sajátos női kommunikációról, akkor a női kommunikáció által 

teremtett világnak, a nők által létrehozott valóságnak is sajátos jellegzetes-

ségekkel kell rendelkeznie. Ahhoz, hogy erre a kérdésre pontos választ tud-

junk adni, akkor a kommunikáció folyamatát egy másik szempontból is ér-

demes vizsgálat tárgyává tenni: a pszichológia útját követjük a továbbiak-

ban.  

A kommunikáció vertikális lehetőségei

A kommunikáció jellegzetességeinek eddigi bemutatását egyfajta horizon-

tális megközelítési módnak nevezhetjük. Ha a pszichológiai kutatások fe-

lől gondoljuk újra a kommunikáció jelenségét, akkor annak egy vertikális 

képe rajzolódik ki előttünk. Mivel áttekintésünkben kimondottan a kom-

munikatív lehetőségek vizsgálata a cél, ezért nem térhetünk ki olyan rész-

letekre, olyan ellentmondásokra, amelyek a most következő részben bemu-

tatandó pszichológiai irányzatok, iskolák között mindenképp jelen vannak. 

Számunkra a legfontosabb kérdés, még ha ez óhatatlanul egyszerűsítésnek 

is tűnhet, az, hogy a kommunikáció milyen szinteken, milyen csatornákon 

keresztül valósulhat meg. 

A 20. század egyik legellentmondásosabb, mégis a művészetekre, de akár a 

mindennapi életre is leginkább megtermékenyítően ható feltételezés Sigmund 

FREUD bécsi pszichológus nevéhez köthető, aki a tudattalan, illetve tudat-

alatti fogalmát kidolgozta.60 Ezzel lehetővé vált, hogy az emberi személyi-

ségen belül is egy sajátos kommunikációs folyamatot figyeljünk meg a tu-

datos és a tudattalan részek között. A személy polifonikusságának feltéte-

59.  vö. AuSTiN 
J.l.: Tetten ért szavak. 
Akadémiai Kiadó. Bu
dapest. 1990.

60.  FreuD, Sig
mund: Bevezetés a 
pszichoanalízisbe. Bp. 
Gondolat. 1986.
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Ha tehát összegezni kívánjuk, hogy az elmúlt időszak kutatásai alapján a tu-

dat milyen képe áll előttünk, akkor a következő ábrával szemléltethetjük az em-

beri tudatot (2. ábra):

A különböző tudati szintekhez kapcsolódó kommunikáció lehetőségeit első-

sorban egyfajta vertikalitás mentén szokás értelmezni, azaz a személyiség min-

den kommunikációs folyamatban a saját belső kommunikációját követve egy 

egységesnek látszó kommunikátumot hoz létre. (Például a gyermekkori tudat-

talanná vált tapasztalatok egy adott helyzetben „üzennek” a tudatos kommu-

nikáció szintjére, s így a személy megnyilvánulása e kettő összjátékaként fog-

ható fel.) E folyamat végeredménye a személy maga, amelynek integritását és 

identitását ez a belső, vertikális kommunikáció biztosítja. E felfogás azt sugall-

ja, mintha egy kommunikációs folyamatban a személyiség egyfajta kommuni-

katív egységként lenne kezelhető, s a kommunikáció nem más, mint két, zárt 

kommunikatív egység közötti információcsere (3. ábra). 

Ugyanakkor számos tapasztalat felülírja ezt a sémát, s ezt az elvont rendszer-

ként elképzelt folyamatot mindig, újra egyedivé teszi. Ez legtöbbször épp a kom-

munikációs folyamat bizonytalanságában, kiszámíthatatlanságában, a félreér-

tésekben, a kommunikáció szabályozhatatlanságában nyilvánul meg. Ez alap-

ján érdemes a kommunikációs folyamatot inkább több, különböző szinten egy-

szerre megvalósuló mikro-kommunikációs jelenség kaleidoszkópszerűen foly-

tonosan átrendeződő mintázataként felfogni (4. ábra).

kat eredményez, amelyek egy-egy történelmi korszak dinamikáját, látszó-

lag megmagyarázhatatlan jelenségeit is feltárhatóvá teszik.65 

Ugyancsak a freudi iskolából nőtt ki Viktor FRANKL logoterápiának ne-

vezett irányzata, amely minden emberi jelenség mögött az egyén mélyebb 

értelemkeresését látja. A személyes lét értelemközéppontjának feltárása, az 

ahhoz való viszony, illetve az élet-értelem beteljesítésének a módja és sikere 

határozza meg a személyiség alakulását. „Az élet értelmére vonatkozó … kér-

dést sajátosan emberiként határozhatjuk meg. … az emberi intelligencia olyan 

magas, hogy az ember … belátja, hogy lennie kell egy olyan, az övét alapvető-

en meghaladó, emberfeletti bölcsességnek, amely neki az értelmet … adta.”66

FRANKL ennek megvilágítására vezeti be azt a többdimenziós személyiségkép-

letet, amely lehetővé teszi, hogy a személyiséget, a tudatot felépítő impulzuso-

kat ne csak a múlt, illetve a jelen adottságaiból, meghatározottságaiból és kény-

szereiből vezesse le, hanem a tudat-felettiként értelmezett magasabb értelem-

központ adta lehetőségek az emberi személyt a szabadság állapotába helyezik. 

A tudatfeletti lehetőségek bevezetése a pszichológiai gondolkodás olyan új irá-

nyait nyitotta meg, amelyek szoros kapcsolatot tartanak azokkal a tudati jelen-

ségekkel és formákkal, amelyeket korábban a vallásos tudatformákhoz kapcsol-

tak, s épp ezért a tudományosság anyagelvű megközelítése miatt száműztek az 

akadémikus vizsgálatok területéről. Roberto ASSAGIOLI pszichoszintézisében, 

Stanislav GROF transzperszonális pszichológiájában a tudatfeletti megközelí-

tésének, értelmezésének nyomán vált helyreállíthatóvá, sőt egyenesen a tudati 

működés, a személyiség legfontosabb jegyévé a tudatfelettihez való kapcsoló-

dás. „A szó valódi értelmében vett tudomány nyitott bármely létező jelenség és 

a valóság bármely területének elfogulatlan vizsgálatára. … a transzperszonális 

élmények során meg tudjuk haladni a testi én, a háromdimenziós tér és a line-

áris idő korlátait. [Ezek] Úgy tűnik… az anyagtól függetlenül léteznek.”67  Azaz 

a múlt emlékeinek és a jelen adottságainak mintázata előtt és fölött az emberi 

személyiség megformálása inkább a magasabb, személyiség feletti hívásokra 

adott öntudatlan válaszként értelmezhető. Egy más helyen így ír: „A holotróp 

tudatállapotok kutatása rengeteg bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy vannak 

a létezésnek olyan jelenségeken túli dimenziói, amelyek ontológiailag valósá-

gosak, s hogy ezek gyakran kiállják a közmegegyezéssel történő igazolást is.”68

65.  mitscherlich fel
vetése szerint a 60as 
évek fiatalságának de
presszióra, devianciá
ra fogékonyabb vilá
ga a nemzeti szocialis
ta múlt elfojtása, feltá
ratlansága miatt ala
kult ki. Az 50es évek né
met gazdasági csodá
ja elfedte a múlttal való 
szembenézés szükséges
ségét, a múlt feldolgozá
sa elmaradt, ezért a fiúk 
nem tudtak azonosulni az 
apák által rájuk hagyott 
mintákkal. Az „apa nél
küli” társadalomban pe
dig mindez a személyi
ség torzulásához veze
tett. vö. MITSCHERLICH, 
Alexan der  MIT SCHER-
LICH, margarete:  Die 
unfähigkeit zu trauern. 
Grundlagen kollektiven 
Verhaltens. Piper. Mün-
chen. 1967.

66.  FrANKl, Vik
tor e.: orvosi lélekgon
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és az egzisztencia
analízis alapjai. ur. 
Bp.1997. 57.

67.  GroF, 
Stanislav: A jövő pszi
chológiája – pszicho
lógia jövője. Pilis
Print. Nyíregyháza.  
2008. 297.

68.  GroF i.m. 
345.
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ezen a ponton válik érdekessé, mert, ahogy a korábbiakból kitűnik,  minden 

kommunikációs stratégia egyfajta világot teremt, azaz a kommunikáció nem 

pusztán a már eleve létező valóság leképezése, hanem magasabb rendű for-

májában a valóság létrejöttét lehetővé tevő erőnek tekinthetjük. Így joggal 

feltételezhető, hogy azon kommunikációs formák, sajátosságok, amelyek a 

nők kommunikációját jellemzik, másfajta világtapasztalattal, másfajta világ-

értéssel járnak együtt.70

Behatóan foglalkozott a kommunikáció különböző fajtáival a Palo Alto-i is-

kola – BATESON,  illetve WATZLAWIK –, ahol a vizsgálatok alapján arra a 

megállapításra jutottak, hogy a kommunikáció tudatos formáival szemben jó-

val nagyobb szerep jut a nem tudatos elemeknek. A tudatos, logikus szinta-

xisra épülő pontos szabályok mentén felépülő, szemantikailag kevésbé moti-

vált kommunkáció inkább a nyelvi jelenségeket foglalja magába, ez az össze-

foglalóan digitális kommunikációnak nevezett forma. A hasonlóságra épülő, 

épp ezért kevéssé szabályozott, hiányos szintaxissal rendelkező, ellenben a 

jel-jelentett eredendő kapcsolatát reprezentáló kommunikáció pedig inkább 

a nem nyelvi jelenségeket adja, elnevezése szerint ez az analóg kommuniká-

ció. A tudatszintekkel kapcsolatban kifejtett gondolatokra alkalmazva meg-

állapítható, hogy míg a tudatos kommunikációt inkább a digitális jelleg, ad-

dig a nem tudatos szinten zajló kommunikációt inkább az analóg sajátossá-

gok határozzák meg. Az előbbire tehát egy pontosabban szabályozott infor-

mációcsere, utóbbira pedig egy mélyebb, ám kevésbé rögzített megértés jel-

lemző. A kommunikáció-kutatás pedig a férfi és női kommunikáció különbsé-

gét épp abban fogalmazta meg, hogy a nők inkább az analóg jellegű, intuitív, 

míg a férfiak inkább a digitális típusba sorolható kommunikációs stratégiákat 

részesítik előnyben. Jelen vizsgálatunk szempontjából kiemelendő az agyku-

tatás által feltárt tükör-neuronok működési módja, az úgynevezett tükrözés-

elmélet.71 A kommunikációkutatásban alaptételnek számít, hogy egy kom-

munikációs folyamatban a tükrözött nem nyelvi elemek révén jóval hatéko-

nyabb kommunikáció folytatható, mert a kommunikációs felek között kiala-

kuló azonosság érzés megnöveli a közlésfolyamat biztonságosságának, pozi-

tív voltának élményét. Ez az agyműködés szintjén is megnyilvánuló tükrözés 

azzal kézenfekvő feltevéssel jár együtt, hogy mivel a női kommunikáció ele-

70.  Érdekes doku
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zöld fája. Kriterion. Bu
karest. 1975.

71.  Az olasz Giacomo 
RIZZOLATTI és kutató
csoportja 1995ben ve
tette fel a tükörneuro
nok létezését, amikor 
majmokkal végzett kí
sérletek során figyelték 
meg a kommunikáció sa
játos módját: a motori
kus reakciók nem külső 
ingerek hatására jöttek 
létre, hanem a hasonló 
egyed megfigyelése ré
vén. 2002ben az embe
ri viselkedés hasonló je
lenségeit közvetve iga
zolták, egy 2010es ta
nulmányban közölt ku
tatási eredmények e ne
uronok közvetlen bi
zonyítékát szolgáltat
ták. vö. roy muKAmel 
és t.: SingleNeuron 
responses in Humans 
during execution and 
observation of Actions. 
in: Current Biology, 
Band 20, Nr. 8, 2010, 
S. 750–756. vö. http://
www.medicalonline.
hu/cikk/eloszor_mu
tattak_ki_emberi_agy
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A kommunikáció során tehát egyszerre többféle módon valósul meg a tudat-

szintek összekapcsolódása. Az egyes szintek közötti kommunikáció természe-

tesen nem bontható a fenti ábra által sugallt módon mechanikusan és min-

den további nélkül elemeire, mégis segíthet annak megragadásában, amiről a 

kommunikáció nem tudatos formában zajló folyamatai során valóban szó van. 

A kommunikációnak ezen lehetősége döntően kitágítja a kommunikáció terét 

és idejét. A különböző kommunikációs szintek természetesen nem egyforma 

aránnyal vesznek részt a kommunikációs folyamatban. 

Kommunikációkutatás, agykutatás, 
szakrális kommunikáció

Ha pontosítani akarjuk, hogy mi jellemzi a női kommunikációt, milyen sa-

játosságai vannak, akkor a szakirodalom számos fogódzót nyújt e téren. A nő 

kommunikációja neurológiai, pszichológiai, illetve pszicholingvisztikai je-

lenségként került a vizsgálódások középpontjába. Mindezek nyomán a kom-

munikációkutatásban ma már közhelynek számít az a megállapítás, misze-

rint a nők teljesen eltérő kommunikációs stratégiákat követnek, mint a fér-

fiak, azaz az emberi kommunikáció lehetőségein belül a női kommunikációt 

nem pusztán külsődleges, véletlenszerű kategóriának kell tartani, hanem sa-

játos, egyedi kommunikációs formának.69 A probléma továbbgondolása épp 

69.  Vö. DR. 
LEGATO, Marianne J.: Mi-
ért nem emlékeznek a férfiak 
és miért nem felejtenek a nők? 
Hajja és fiai. Bp.  2008.
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lalják el helyüket a személy kommunikációs rendszerében77, másfelől a nyel-

vi leképeződésük egy speciális hálózatot hoz létre, amely döntően befolyásolja 

a nyelvi kommunikációt is. Minden érzékterülethez egy önálló metafora-rend 

kapcsolódik, s attól függően, hogy ki melyik érzékterületet részesíti előnyben, 

más-más nyelvi elemek válnak számára a kommunikáció során nagyobb jelen-

tőségűvé. Mivel ez a nyelvi szint inkább a jobb agyféltekés kommunikációhoz 

kapcsolódik, ezért ez a kommunikációs lehetőség ösztönös módon, eredendő-

en szintén inkább a nőkre jellemző kommunikációban jelenik meg. Azaz a nők 

számára eleve adott a kommunikációnak egy teljesen más lehetősége, amely 

más szinten kapcsolódik a kommunikáció folyamatába. 

Az utóbbi évek fontos fordulatának tekinthető a kommunikációkutatás egy új 

iránya, amely nem pusztán személyközi, hanem a személyfölötti felé irányuló 

kommunikációt is vizsgálat tárgyává tette. Míg korábban az evolucionisztikus 

és materiális szemléletű kutatások nem tették lehetővé e szemlélet kibontakoz-

tatását a más jellegű – etnológiai, mítoszelméleti, antropológiai – kutatások-

tól ösztönözve a magyar szakirodalomban Lovász Irén dolgozta ki a szakrális 

kommunikáció elméletét78, s tett kísérletet e fogalom általánosabb alkalmazá-

sára. A szakrális kommunikációt első sorban nem az információ-átadás, hanem 

egyfelől a kommunikációs kontaktus, másfelől az önazonosság megteremtése 

jellemzi, ezért egyfajta autokommunikációnak tekinthető, amelynek célja nem 

valaminek az átadása, hanem a kommunikációs szituáció teremti meg a részt-

vevőket. Ez a fajta valóságteremtő szemlélet azonban, épp a nehezen reprodu-

kálhatósága, a nem megragadható volta miatt úgy tűnik, mintha csak az embe-

ri kommunikáció egyik társadalmi alrendszereként tölthetne be speciális sze-

repet (t.i. a vallások területén). Ugyanakkor fontos látni, hogy bármilyen jelle-

gű kommunikációs aktus, amennyiben a szakrális kommunikáció sajátossága-

inak megfelel, átváltozhat szakrálissá, mert nem pusztán egyfajta alrendszer-

ként válik értelmezhetővé, hanem az emberi kommunikáció elemi lehetőségé-

nek kell tekintenünk.79 Mivel a szakrális kommunikáció az általános kommu-

nikáció bármely csatornáján, szintjén keresztül megnyilvánulhat, ezért nagy 

jelentősége van a nem nyelvi kommunikációs lehetőségeknek is. A szakrális 

kommunikáció nagyon sokszor az érintések, artikulálatlan, vagy a ritmizált-

ság miatt jelentésüktől elszakított, puszta hanghatásként, zengésként felfogha-

77.  Közismert tény, 
hogy a kisgyermekek 
még a szájukkal, az or
rukkal és a kezükkel kap
csolódnak a világhoz, az 
ízek, az illatok és tapin
tás érzékletei hordozzák 
számukra az elsődleges 
információt, s ez csak fo
kozatosan alakul át, süly
lyed el a többi érzékterü
let megerősödésével. Krí
zishelyzetekben, csúcs
élmények pillanataiban 
azonban újra felerősödik 
e primér érzékterületek 
szerepe.

78.  vö. loVÁSZ 
irén: Szakrális kom
munikáció. Szakrális 
kommunikáció. Buda
pest. európai Folklór 
intézet. 2002.

79.  elég néhány 
olyan példára utalni, 
amelyek igazolják ezt az 
állítást. A szakralitás te
rületétől mind a régiség
ben, mind ma határozot
tan elválasztják a nemi
séggel kapcsolatos kom
munikációs formákat. 
ugyanakkor a távolke
leti hagyomány tantrikus 
irányzata magát a szexu
ális egyesülést is beemel
te a szakrális elérésének 
lehetőségei közé. Az ószö
vetségi első emberpár, 
Ádám és Éva „megismer
te” egymást, s ezután Éva 
közvetlenül már az Ős
evangélium által ígért 
megváltót várta gyerme
ke születésekor, azaz férfi 
és nő egyesülésének célja 
nem más volt, mint a vi
lág szakrális harmóniá
jának helyreállítása.

ve nagyobb hangsúlyt fektet az analóg, nem nyelvi jelekre, ezért sokkal érzé-

kenyebben is reagál azokra. 72

A kommunikáció-kutatás más 

szempontból is egyik legfőbb táma-

szára lelt az agykutatásban, amely az 

egyes tudati funkciók agykérgi lokali-

zálását az újabb műszeres technikák 

révén egyre pontosabban képes elvé-

gezni. E vonulat legfőbb eredménye 

az, hogy a jobb és bal agyfélteke mű-

ködésének feltárása után a két félteke 

jellemző használati módjait73 határo-

zottan elkülönítve a női, illetve férfi 

kommunikációhoz kapcsolja (ábra). 

A női kommunikációra a jobb agyfélte-

ke, a férfi kommunikációra a bal agyfélteke dominanciája jellemző. Az agyfél-

tekék használati különbségét az evolúció során kialakult specializáció követ-

kezményének tekintik74, ám jelen szempontunkból nem e különbség eredete az 

érdekes, hanem a két agyfélteke által végzett tudati munka eltérő sajátosságai a 

fontosak. A bal agyfélteke a racionálisabb, a kommunikáció nyelvhez szorosan 

kapcsolódó elemeiért felelős, míg a jobb agyfélteke az ösztönös, érzelmi alapú 

funkciók, többek között a muzikalitás központja. A vizsgálatok szerint a férfiak 

a bal agyfélteke használatát részesítik előnyben, ezért kommunikációjukban is 

a nyelv informatív jellegű használata dominál. Ezzel szemben a női kommuni-

káció jobb agyféltekés dominanciájával egyfelől a kommunikatív eszközök szé-

lesebb skáláját képes megszólaltatni, másfelől a szorosan vett nyelvi kommu-

nikáció során is inkább a nyelv intuitív elemeit részesíti előnyben.75 Ehhez a 

tapasztalathoz kapcsolható a neuro-lingvisztikus programozás (NLP) kutatá-

si eredménye76, mely szerint a kommunikáció során öt fő érzékterületen zajlik 

a kommunikáció. Az érzékterületek latin elnevezése alapján (vizuális, auditív, 

kinesztetikus, olfaktorikus, gusztatorikus terület) alkotott betűszó (VAKOG) 

jelzi a kommunikáció teljességét. E kommunikatív területek egyfelől egymás-

ra épülő rendszert alkotnak, a személyiség kialakulása során fokozatosan fog-

72.  vö. BAuer, Joa-
chim: Warum ich fühle, 
was du fühlst: intuitive 
Kommunikation und 
das Geheimnis der Spie
gelneurone. Hamburg, 
Hoffmann und Campe. 
2005.

73.  A mellékelt 
escherkép épp a két 
agyfélteke közötti váltást 
teszi érzékletessé. Attól 
függően, hogy a kép re
alisztikus, vagy illuzóri
kus oldala erősödik fel a 
szemlélőben a bal, vagy 
a jobb agyfélteke domi
nanciája jellemzőbb. vö. 
http://www.mcescher.
com/

74.  ld. pl. SZeNDi 
Gábor könyveit.

75.  vö. iVASKÓ lí
via: A pragmatikai 
kompetencia: nyelv
elméleti érvek és 
neurolingvisztikai reali
tás. in A kommunikáció 
útjai (szerk. iVASKÓ lí
via), Gondolat.  Bp. 2004. 
181196. Az újabb elkép
zelések szerint ezt a jobb
agyféltekés dominanciát 
még az is kiegészíti, hogy 
a jobb agyféltekéhez kap
csolható a kontextuális 
megértés képessége, míg 
a pragmatikai kompeten
cia nem rögzíthető egy 
adott kérgi területhez, ha
nem inkább az egész agy 
hálózati működéseként 
értelmezhető.

76.  vö. oCoNNor, 
Joseph: NlP kézi
könyv. Bioenergetic. 
Bp. 2002.

5. ábra
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egyszerűen a férfi/női felosztásban látja a megoldás lehetséges érvényessé-

gét, hanem a psziché anima/animus fogalmában. Épp így joggal vetődik fel 

a kérdés, hogyan értelmezhető a női/férfi-mese fogalmának az elkülönítése, 

ha nem mesei szüzsék mentén jön létre a hasadás, hanem ugyanannak a szü-

zsének férfi, illetve női változata is létezik. Ebben az esetben nem a történet 

maga, hanem a történetben kibomló kommunikációs helyzet az, ami a vizs-

gálat tárgyát képezheti. Erre jó példa az a mesetípus, amely szerint egy meg-

árvult, ill. mostoha sorban élő gyermek csak az általa őrzött állat jóvoltából 

képes életben maradni, szembeszállva így a gonosz/mostoha anya pusztító 

akaratával. Ez a szembefordulás több fordulat után végül sikerrel jár, s a ve-

szélyben lévő gyermek élete rendeződik. A két mese, amelyben e történet fér-

fi és női megoldását örökítette ránk a mesei hagyomány az „Egyszemű, Két-

szemű, Háromszemű” AaTh 511 jelzetű81 típusként szerepel a mesegyűjtemé-

nyekben, Európában több változata ismert, de indiai, arab szövegek is fenn-

maradtak.82 A magyar hagyományban két alapvető formája ismert: A vörös 

tehén, amelynek főhőse egy fiú, és az egyszemű, kétszemű, háromszemű cí-

met viselő, amelynek főszereplője egy lány. Mivel a történet lényege szerint 

azonos, e két mesevariáns különösen alkalmas arra, hogy a férfi-női kom-

munikáció sajátosságait vizsgáljuk a meseszövegekben. Bár a mesék teljes 

szereplőhálózatának elemzése is lehetséges lenne, választott témánk szem-

pontjából célszerű szűkíteni a vizsgálat tárgyát, ezért csak a főszereplő és a 

főszereplőhöz kapcsolódó, a mesei realitásban a csodás, a transzcendens ele-

met képviselő állat közötti kommunikáció sajátosságait veszem szemügyre. 

A vörös tehén mesében anyja elvesztése után a leendő mostohaanya a fő-

szereplő fiút szólítja meg, s rajta keresztül üzen a gyermek apjának, házas-

sági ajánlatot téve. A fiú tehát nem képes önálló kommunikációt folytatni, 

csak a mások által rábízott információt adja tovább. A megígért „tejben-vaj-

ban fürösztés” helyett azonban a mostoha „veri” és „enni sem igen ad” neki. 

Ez az állapot tovább romlik, amikor a mostoha lányai, az egy-, két- illetve há-

romszemű lány „csúfolják”. Ez az időszak nem tudósít a fiú reakcióiról, s va-

lójában úgy tűnik, hogy – mivel apja sem védi meg – a családban megjelent 

„idegen”, női kommunikációs forma felszámolja a gyermek identitását. Egyet-

len kapcsolata a család vörös tehenével marad, aki eredendően a családhoz 

81.  A meséket a 
könnyebb elérhetőség 
kedvéért az internetes 
forrásból idézem: A vö
rös tehén című szöveg Be
nedek elek átdolgozásá
ban az alábbi link alatt 
található: http://nepmese.
hu/mesetar/Mes%C3%A9k/ 
A-v%C3%B6r%C3%B6s-
teh%C3%A9n/details, 
az  egyszemű, kétsze
mű, háromszemű pe
dig itt: http://www.nepmese.
hu/mesetar/ Mes%C3%A9k/
Egyszem%C5%B1,-
k%C3%A9tszem%C5%B1,-
h%C3%A1romszem%C5%B1/ 
details. A továbbiakban 
minden szövegrész forrá
sa a két hivatkozott hely.

82.  vö. http://
www.maerchenlexikon.
de/atlexikon/at511.
htm

tó hangjelenségek, illatok, ízek összességéből áll össze. A szakrális kommuni-

kációt nem egyszerűen információ-átadás jellemzi, ez esetben ugyanis épp lé-

nyege veszne el, s üres szimbolikus formák ismétléséről lenne szó csupán (ami 

gyakran fogalmazódik meg kritikaként azok részéről, akik számára ez a kom-

munikációs forma nem elérhető), hanem legfőbb sajátossága a participáció�.  

A résztvevő kommunikáció biztosítja mind az egyén, mind a közösség számá-

ra, hogy ne csupán emlékeztetőt kapjon a transzcendenciával való kapcsolat-

ról, hanem annak valóságosan is részese legyen. 

A korábbiakban bemutatottak szerint a női jellegű kommunikáció épp a kom-

munikatív folyamatok azon oldalát részesíti előnyben, amely a szakrális kom-

munikációban is túlsúlyban van, ezért óhatatlanul felvetődik, hogy a női kom-

munikáció eleve alkalmasabb a szakrális kommunikáció kiteljesítésére. Annak 

tudatában, hogy a jelen tanulmány keretei között csak e probléma felvetésé-

re van lehetőség, a végleges válasz további kutatásokat, összehasonlító, illetve 

történeti jellegű vizsgálatokat kíván meg, érdemes konkrét eseteket is vizsgálat 

tárgyává tenni. Jó alkalmat kínál erre népmesekincsünk, amelynek számos da-

rabja akár a szűkebben vett szakrális jellegű kommunikáció reprezentatív da-

rabjaként is értelmezhető, de az újabb mesekutatás a népmesék egyik sajátos 

lehetőségeként emeli ki a szakrális kommunikáció jelenségét.80

Mesék nyelvén

Ha a meséket nem pusztán a szórakoztatás, vagy az erkölcsnemesítés lehet-

séges szövegeszközeinek tekintjük, hanem olyan nyelvi jelenségnek, amely a 

kommunikáció analóg és digitális lehetőségeit is ötvözve a mindenkori mese-

mondót és közösségét a mélyebb létmegértés felé vezeti, akkor érdemes felfi-

gyelni a mesék esetén is a férfi, illetve női sajátosságok megjelenésére. Eleve 

adódik egy tipizálási lehetőség aszerint, hogy a mesei szereplők melyik nem 

képviselői. A korábbi szakirodalmi törekvések a mesék férfi-női tipológiá-

ja alapján különböző mesei szüzsékhez kapcsolták a nemekhez köthető sa-

játosságokat. Ugyanakkor nem érezzük elegendőnek egy ilyen külsődleges-

nek tűnő szempont végletes erőltetését, hisz például a jungiánus mesei világ-

kép éppen a személyiség teljességét véli felfedezni a mesei világban, s nem 

80.  vö. BÓDiS Zol
tán: mese és szakrális 
kommunikáció. in: Bá
lint Péter (szerk.) Kö
zelítések a mesékhez – 
a mese értelmezhetősé
gei. Didakt Kiadó. Deb
recen. 6380.
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féle magasabb rendű táplálékot idéz85. Mivel ez a táplálék valóban a fiú benső-

jét hatja majd át („megissza”), szemben a mostoha külső kapcsolatot hangsú-

lyozó – valójában meg nem valósuló – fürösztés-metaforájával, észrevehetjük, 

hogy a fiú lassan egyfajta átalakuláson megy át, s ahelyett, hogy a mostoha ál-

tal ígért fizikai kiteljesedés útjára lépett volna, inkább egyfajta magasabb élet-

elv irányába mozdul el. Ha mozdulatainak irányát vesszük szemügyre, világo-

san látszik, hogy a mostoha arra készteti, hogy a tarisznyájában kutasson éle-

lem után, azaz valamilyen belső, zárt, sötét, kis mérete ellenére mégis egyfajta 

kiterjedéssel rendelkező, inkább lefele irányuló mozdulattal megközelíthető 

dolog képzete jelenik meg itt. A tehén-anya ezzel szemben a szarvát kínálja, 

ami hegyes, magasan van, felfelé irányul a felé mutató mozgás, ráadásul csa-

varó mozdulattal nyílik ki. Az előbbi tehát inkább egyfajta adottság, örökség, 

az, ami van (s bizony a tégla mutatja, hogy nem túl értékes), az utóbbi inkább 

a hívás, a lehetőség, ami még nincs, de a fiú magasabb rendelése szerint lennie 

kellene. Igaz, a folyamat nem töretlen, hisz a háromszemű leány rejtett szeme-

it nem látja, így a harmadszori tejjel-töltekezés során lelepleződik, s mostohá-

ja számára világosság válik, miért nem sikerült elveszejtenie mostohafiát. Az 

asszony a tehenet meg akarja öletni, s ezt meghallva a fiú, a mesében először, 

önálló cselekvésre szánja magát: a tehénhez fut az istállóba, s elárulja, mit ter-

veznek ellene. A tehén arra biztatja, hogy vállalja megölését, de az utolsó pilla-

natban ne őt, hanem a mostohát üsse fejbe a fejszével. Miután a fiú megteszi 

ezt, a tehénnel együtt menekülnek el, s ekkor már a helyszín is átalakul, az ed-

digi reális tér helyett a mesei tér három helyszínére tevődik át a cselekmény: a 

réz-, az ezüst és az aranyrét lesz a vörös tehén és a réteket őrző bikák küzdel-

meinek színtere. Minden összeütközés előtt a fiú „a legmagasabb jegenyefa te-

tejére” mászik, ahonnét elsőként látja meg a közeledő ellenfelet. Azok úgy szó-

lítják meg, mint a vörös tehén fiát, azaz a mesei valóságban az árva gyermek 

meghalt anyjának szerepkörét átvette a vörös tehén.86 Az összeütközések egy-

re erőteljesebbé válnak, s a mesei realitástól a mese szimbolikája szerint egyre 

magasabb, értékesebb szintekre helyeződik (réz, ezüst, arany). Míg az első al-

kalommal a tehén és a bika fizikai küzdelme zajlik, a második alkalommal már 

a tehén az őt megitató varjak segítségével képes csak győzni. A harmadik küz-

delem megy a legtovább a mesei valóság transzcendentálásában: az állati alak-

85.  Fontos párhu
zam az ősi szómakultusz 
részben tejből, vagy er
jesztett tejből készített ita
la, amely az archaikus 
beavatási rítusok kísérője 
volt. A hagyományt rész
ben megőrizték a Védák, 
amelyek szerint a megvi
lágosodáshoz vezető szó
mafogyasztás után mind 
a testi, mind a lelki, szel
lemi képességek maga
sabb szintre emelkedtek: 
aki a szómaáldozatot be
mutatta, annak „lelki sze
meit megvilágosította”, s 
benne „szent szavakat és 
gondolatokat” ébresztett. 
(vö. http:// de.wikipedia.
org/ wiki/Soma_%28Getr 
%C3%A4nk%29: „Die Wir
kung des Soma wird als kör
perlich und psychisch emp
funden. Dem Kämpfer be
lebt er den gesunkenen mut 
(rV x,83,7), dem menschen 
bringt er Kraft zum leben 
(i,,91,7; ix,66,30; x,25,7). 
Vor allem aber wirkt er auf 
das innere Wesen und den 
Geist des opfernden ein. er 
erleuchtet und weitet das 
nach Wahrheit suchende in
nere Auge des Sehers (i,91,1), 
weckt die heiligen Worte und 
Gedanken (i,87,5; u.a.)”).

86.  egy székely vál
tozatot idéz, s hasz
nál fel Büky Dorottya és 
Feldmár András a Bar
na tehén című könyvük
ben. A szöveg e változatá
ban ennek kimondására 
is sor kerül, sőt a fiúnak a 
tehén ad nevet: „...e nap
tól kezdve a neved: bar
na tehén fia, laci”. BÜKY 
DorottyaFelDmÁr 
András: A barna tehén 
fia. Jaffa. Bp. 2010.

tartozik, olyan őserőnek tűnik, amely a család fennmaradását biztosítja. A 

fiú a tehenet éjjel viszi legelni. Az esti időszaknak a hagyomány világában kü-

lön jelentősége van, ugyanis amikor a külső világ elnyugszik, akkor a belső 

világ felé nyitottabbá válhatunk, s egy benső kommunikáció útjára léphe-

tünk.83 E folyamat a gyermeknél is megindul, amit az vált ki, hogy tarisznyá-

jában a várt elemózsia helyett csak egy „téglát” talált. Ez az első megnyilvánu-

lása, amikor valamit a belső világáról megtudhatunk, hisz eddig csak mások 

üzeneteit adta tovább, vagy nem voltak reakciói. „Megszomorodik a legényke, 

még a könnye is kicsordul.” A fiú saját sorsa felett érzett keserűségében a mese 

folyamán első alkalommal kommunikál: bár nem-nyelvi eszközökkel fejezi ki 

önmagát. Ez a mozzanat az, aminek a hatására a vörös tehén, amely korábban 

csak egy hétköznapi háziállatnak tűnt, mesei – pontosítva: a mese világában 

transzcendens – lénnyé válik. Megszólal, s mi több, amire a gyermek önálló-

an nem képes, az adott élethelyzet megoldására is javaslatot tesz. A gyermek 

a tehén által a szájába adott varázsszavakkal megszabadul az utána leselkedő 

testvérektől, s a lecsavart tehénszarvból tejet iszik. Amire fel kell figyelnünk, 

az egyfelől az, hogy a gyermek még mindig nem képes önálló kommunikatív 

tevékenységre, a tehén szavait mondja újra, míg azonban a korábbi alkalom-

mal ez a sorsa rosszabbra fordulását eredményezte, most élethelyzete rende-

ződik, tápláló eledelhez jut. Azaz, önállóan nem képes a szavakon túlra látni, 

mintha nem érzékelné a szavakon túli kommunikáció üzenetét, nem tudja 

megítélni, hogy a szájába adott informatív tartalom milyen mélyebb üzenetet 

hordoz. Az ígéret pedig mindkét esetben hasonló: a fizikai jólét lehetőségét 

nyilvánítja ki: az asszony a tejben-vajban fürösztést, a tehén pedig a szarvából 

megiható tejet kínálja fel. Míg az első esetben az ajánlat egy külső erőforrás-

okra támaszkodó jólétet, a mostohától független értékek megosztását jelenti, 

addig a második esetben a tehén saját magából adja a táplálékot. Külön figyel-

met érdemel, hogy a tehén, annak ellenére, hogy nem mesei lényként eleve ké-

pes lenne a tejadásra, itt mégis egy csodás fordulattal a fején lévő szarv lecsa-

varása, majd az abból való tejivás révén a fiú élete átalakul. Valójában ez az a 

mozzanat, ami arra készteti, hogy önmaga felé forduljon. E pontig ugyanis a 

sorsán való kesergésnél tovább nem jutott. A fejből, s még különösebben a fej 

legmagasabb pontjának számító szarvból84 származó tej mindenképp valami-

83.  elég, ha bibliai 
példákra utalok, hisz Jé
zus számos alkalommal 
az éji, vagy az éjbe haj
ló időpontot választja az 
elmélyült imádság szá
mára.

84.  Érdekes adalék
ként érdemes megjegyez
ni, hogy a mitikus tu
dást a mai természettu
dományos szemlélet alá
támasztja. Német kutatók 
vizsgálata szerint ugyan
is a szarvak nem pusztán 
díszei az állatnak, hanem 
valamiféle módon az élet
erő, az egészség biztosí
tékául szolgálnak. Döntő 
különbség van a tej, a vér 
és a vizelet szerkezetében 
a szarvval rendelkező és 
a szarvuktól megfosztott 
tehenek között. vö. http://
www.zalp.ch/aktuell/
suppen/suppe_2003_05/
su_ho.html
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előidéző tett kivételével tehát egy kommunikáció nélküli állapotban, egy fel-

sőbb, magasabb pozícióból szemlélő akommunikatív szituációban látjuk a fiú 

alakját. Ha mindezt a férfira jellemző szakrális kommunikációként értelmez-

zük, akkor az egyfajta, a meditatív tudatállapotokra emlékeztető ürességként, 

a világtól való elszakadásként, a vonzások és taszítások fölé emelkedett léthely-

zetként jelenik meg. A fa szimbolikusan épp a mozdulatlan időn-kívüliséget, a 

térben a vertikális irányt, a föld és az ég ellentétében az eget jelenti. A szölkup 

táltos-hagyomány szerint a táltos fáján a „szó istenhez megy”89. Az „isten felé 

tartó szó” e mesében maga az ifjú tehát, de nem képes megnyilvánulni, nem 

nyer alakot; még ha legmélyebben éli is át a vele történő eseményeket, akkor 

is csak sír, fél, megijed: élményei vannak, de nem képes személyes formát adva 

nyelvileg/nem nyelvileg reflektált tudássá alakítani azt. Ezért kényszerül a meg-

szokott, számára azonban lényegében idegen kommunikációs formák kerete-

in belül maradni, ismételni egy adott jelkészletet, amelyben eltűnik személyes 

léte. S az édesanyja helyébe lépő vörös tehén – az elemzett szövegváltozatban 

talán nem véletlenül –, olyan nevet ad neki, amely épp a belőle hiányzó – a kö-

vetkező mese kapcsán bemutatandó – nőies elemet szövi bele a hozzá kapcsol-

ható nyelvi mintázatba. Amellett, hogy fiú neve eredetében is őrzi a női olda-

lát, hisz a Johanna név változata90, hangzásában – s ez most vizsgálatunk szem-

pontjából a döntő, hisz a szöveg hallgatója nem az „igazi”, nyelvészeti értelem-

ben vett etimológia, hanem az úgynevezett népetimológiai, hangzáson alapu-

ló hasonlóságot érvényre juttató meghallásban szembesül e lehetőséggel – a fi-

gyelmes hallgató fülében megzendíti a nőiséget is: János – lyányos.

 Ezek után érdemes a mese „lyányos” változatánál elidőznünk. A történet 

szüzséje ugyanaz, mint az előző mese esetében, nem rendelkezik külön típus-

jelzettel sem. Mégis döntő a különbség: a kiinduló helyzet nem a mostoha és a 

fia közötti szembenállásból bomlik ki, hanem egy anya és a három leánya kö-

zötti konfliktusból. A mindennapos emberi világ számára természetesnek tűnő 

kétszemű leány a mesében különbözik anyjától és testvéreitől, s őt választa-

ná egy kérő, ezért válik családjában kitaszítottá, s jár be az előbbihez hason-

ló utat. Először egy kecske legeltetését bízzák rá, de mivel a lánynak csak na-

gyon kevés ennivalót adnak, a kecske táplálja majd egy terülj-terülj-asztal és 

egy varázsmondóka segítségével. Amikor nem hal éhen, anyja nyomoztat utá-

89.  idézi: 
JANKoViCS marcell: 
A fa mitológiája. Cso
konai. Debrecen. 1991. 
201.

90.  A János név a 
héber johannan isten 
kegyes kifejezés görö
gös formájából alakult 
ki, s így a névben rej
lő HannaAnna női név 
az, ami etimologikusan 
a női oldalt megidézi.

ban győzni nem tudó lények előbb kerékké, majd lánggá változnak át. E folya-

mat során a legény mindvégig a fa tetején ül, szinte mozdulatlanul figyel, de a 

küzdelmeket előkészítő időben a tehén helyett beszél a bikákkal. A győzelem 

után aztán felcseperedve átkel az aranyrét túlsó felére, ahol egy királylányt fe-

leségül vesz. A mese ezen változata a házasság eseményét épp hogy csak emlí-

ti, arra hívja fel tehát inkább a figyelmet, mi is történik előtte, milyen út vezet 

az aranyrét túlsó oldalára. Összességében megállapítható, hogy a fiú kommu-

nikációja a szavak öntudatlan, saját lényegét nem érintő módon, azok puszta 

ismétléséből indul, a nem nyelvi kommunikáción, majd a szavak átható erővel 

történő kimondásán át jut el tettig, addig az aktivitásig, amely lehetőséget te-

remt önazonosságának megteremtéséhez. Igaz, végül látszólag újra a nyelv esz-

közjellegű használatára kényszerül, mert a későbbiekben vagy csak figyelmez-

teti a vörös tehenet, vagy a bikák üzeneteit közvetíti, ez esetben azonban sza-

vai jelentősége nagy, hisz képes a küzdelemre még fel nem készült tehén-any-

ja számára időt nyerni. A fiú célja tehát mindvégig ugyanaz volt: valamilyen 

módon meg kellett teremtenie saját világának azonosságát, mostohát kellett 

találnia, táplálékát kellett biztosítania, illetve meg kellett védenie anyját a ha-

láltól, hogy aztán majd ő törjön neki utat a más-más réttel jelzett másfajta di-

menziókba.. Teljes magatartására a passzivitás, a bizonytalanság jellemző. 

Egyetlen tette a vörös tehén megmentése: a fejszecsapás. A népi hagyomány 

szerint valamely fémtárggyal (fejsze, kasza, kés) történő „keresztelés” a sötét, 

pusztító erők (vihar, démonok) megsemmisítését eredményezi. 87 Úgy tűnik itt 

is ez történik, hisz miután a mostoha anya meghalt, elindulhatott a fiú igazi 

útja, immár tehén-anyja segítségével. A női jellegű sötét erők legyőzése tehát 

a fiú feladta volt, míg a férfi jellegű sötét, akadályozó erők (bikák) legyőzése a 

tehén-anya feladata. Összességében valójában hét küzdelemről van szó (1. mos-

toha anya, 2. réz bika, 3. ezüst bika, 4. ezüst bika és a varjak vize, 5. arany bika 

(6 órás küzdelem), 6. kerék, 7. láng), s az első fok után főhősünk látszólagos 

passzivitásba vonul, a jegenyefa tetejéről vált csak szót a küzdő felekkel. Anél-

kül, hogy e hétfokozatú küzdelem értelmezését teljesen kifejthetnénk88, a kom-

munikáció szempontjából a következőre kell felfigyelni: a mese reális és transz-

cendens világát összekötő tett előtt és után is a fiúra a passzivitás, a minimális, 

akkor is inkább csak informatív kommunikáció jellemző. A dimenzióváltást 

87.  TÁNCZoS Vil
mos: Szimbolikus for
mák a folklórban. 
Kairosz. Bp. 2007. 74.

88.  Világos pár
huzamot találunk itt 
azokkal a beavatási rí
tusokkal, amelyek a 
hétfokúság révén jut
tatták el az adeptust 
egy olyan magasabb 
tudatállapotba/kom
munikációs szintre, 
amelyben a transzcen
denciával való kap
csolat élő, és épp azért 
a beavatás a személy 
gyökeres átalakulá
sát jelenti. Érdemes fel
idézni a csakrarend 
hetességét, a sámán 
avatás hétfokú létrá
ját, vagy az asztroló
gia hétbolygó rendsze
rét, Pythagoras hang
létráját.
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Amíg a fiú egy térbeli úton halad, addig a leány a benső világának útján jut 

előre: „Éjjel, amint elaludt, azt álmodta, hogy odament hozzá egy öregember, 

s azt mondta neki: kérje el a kecskének a körmét és a szarvát, s azt ültesse el 

az ajtó mögé, de úgy, hogy ne lássa senki.” A lány tudata a veszteség hatására 

megnyílt az álomtartalmak felé, s egy szokatlan, a mese belső világának realitá-

sát megingató, meseinek tekinthető tanácsot kapott. Miután a szarvat és a kör-

möt elültette, abból egy fa sarjadt ki, s míg a legény esetében ez a fa inkább a 

tereket, a szakrális és a profán teret kötötte össze, addig itt inkább az idő szak-

rális átváltoztatásának lehetünk tanúi: az este elültetett darabokból reggelre 

egy aranyalmafa nőtt ki. Míg az előző történetben a fa kimondottan a fiú tér-

beli helyzetének megváltoztatására szolgált, s inkább egyfajta határjelölő sze-

repe volt, ezért a mozdulatlanság jellemezte, a lány által ültetett fa ezzel szem-

ben a gyümölcseivel, az aranyalmákkal rendezi újra maga körül a világot, il-

letve ágai folyamatos mozgásban vannak. A fiú a történet párhuzamos részén 

már szinte teljesen passzív, s csak a figyelme éber, vele szemben a lány fát ül-

tet, a fáról gyümölcsöt szakaszt. Azaz aktívan van benne a világában, tevékeny 

lénye pedig átformálja azt. Érdekes, hogy míg a legény egy vertikális mozgás-

sal jutott célba, addig a leány elől egyenesen elzáratik a vertikális mozgás lehe-

tősége. Mivel az ágy alá kényszerítik, ezért hozzá kapcsolódóan jelenik meg a 

horizontalitás, amennyiben az ágy vízszintes síkja a vertikális mozgás lehető-

ségét kizárja. A leány így a fiúval ellentétben nem felfelé, az ég irányába moz-

dul el, hanem egyfelől megmarad a saját síkján, amikor az ágy alá bújik, más-

felől a körmök és a szarv elásásának iránya lefelé tartó mozgást jelent, mert a 

föld alá kell helyeznie a sorsát alakító kincset. A fiúhoz kapcsolódó fa, a jege-

nyefa, égre törő, nyúlánk, hegyes formájával eget-földet összekötő minőséget 

jelenít meg, a lány fája, a gyümölcsfa, ehelyett inkább kerek, bizonyos magassá-

gon túl nem törő természeti jelenség, s az adott létszintet gyümölcsei révén te-

szi értékes létformává. Az ágy alá kényszerített, megalázott helyzetből – amely 

a mai olvasók számára mindenképp a tudatalatti asszociációit kelti fel91 –azon-

ban újra csak saját leleményessége menti meg. A kérő elé gurított aranyalma – 

ismét felbukkan a horizontális irányú mozgás, amely láthatatlan jelenléttel pá-

rosul – tudatja, hogy létezik valaki, akinek az almák engedelmeskednek, azaz 

van valaki, aki az aranyalmafácska által előhívott önazonosságot birtokolja. 

91.  A lány ágy alá 
bújtatása, illetve az, 
hogy onnét csak jelzé
sek révén képes kap
csolatba lépni az „ágy 
feletti” világgal, je
len esetben a legény
nyel, aki feleségül sze
retné venni, kiváló jel
képe lehetne a tuda
ti működés képének. A 
racionális, tudatos vi
lágot („férfi agy”) jelké
pező kérő, a tudatalat
tiba szorított ösztönös, 
intuitív képességekkel 
(„női agy”), s a két tu
dati világ közötti záró
gát ez esetben az ágy, 
amely alól csak külö
nös esetekben gurul ki 
egyegy aranyalma 
(azaz álmok, megérzé
sek, elszólások törik át 
a tudatos énünket védő 
zárómechanizmust). A 
tudatos én „természete
sen” nem pontosan érti 
az üzenetet, keresi, ki is 
volt a feladó.

na, s a testvéreket küldi hozzá. Elaltatja őket, hogy enni tudjon, de a három-

szemű testvére őt is kilesi. Ekkor megölik a kecskét, de a lány a szarvát, patá-

ját elülteti, s a belőle kikelő aranyalmafa termése újra felhívja a kérő figyelmét 

a lányos házra, de a nagyobb lányok nem tudnak neki almát adni, mert az ágak 

elhajolnak előlük, a legkisebb lányt pedig az ágy alá rejtették. Egy csellel fel-

hívja magára a figyelmet, így lesz végül mégis a legény felesége. Már a történet 

legelején fontos különbségre kell felfigyelni: míg a legény az előbbi mesében 

csak elsírta magát, s nem adott szavakba öntött formát szomorúságának, ad-

dig itt a leány saját magának és a kecskének is pontosan megfogalmazza sor-

sának lényegét: „Nagyon búsult a kisleány, hogy ő nem oka semminek, mégis 

hogy haragusznak rá a testvérei, enni sem adnak neki, csak száraz kenyérhé-

jat.” A segítő állat a fiú esetében a szarva megcsavarása révén tejet adott táp-

lálékul, itt egy varázsmondókát kell a lánynak elmondania, aminek következ-

tében a kecske egy asztalt terít, amelyen „mindenféle jó étel és ital” található. 

Míg a fiú egynemű ételt kapott, addig a lány étkére a változatosság a jellemző. 

A fizikai létet biztosító táplálék különbözősége egyben jelzi kettejük világhoz 

való kapcsolatának különbségét is. Az egynemű étel e kapcsolat egyneműségét, 

monocentrikusságát, a változatos ételek pedig a lány azon képességét előlegzi 

meg, miszerint egyszerre több szálon is képes a valósághoz kapcsolódni, egy-

fajta polifónia jellemzi. Amikor nővérei le akarják leplezni, akkor a lány is egy 

ráolvasással altatja el testvéreit, de a mese szövege itt részletesebben taglalja 

az elaltatás körülményeit: nővérei az ölükbe hajtják fejüket. Azaz itt a kommu-

nikáció nem csak a nyelvi, hanem a taktilis szinten is megvalósul. Amikor le-

lepleződik, akkor ellenfelei a csodás állat elpusztítására törnek, azonban ő er-

ről már csak akkor értesül, amikor az megtörtént, így a fiúval ellentétben nem 

tud beavatkozni a történésekbe. S itt külön hangsúlyozni kell, hogy mivel a va-

rázskecskét megölik, látszólag nem adatik meg az a lehetőség, ami a fiú számá-

ra kibontakozott, hogy egy transzcendens utazás során egyre magasabbra jut-

va érjen el a jegenyefa tetejére, illetve az aranyrét túlsó felére. A lány történe-

te tehát másképp lép át a transzcendencia világába, mert nem jön létre az a di-

menzióváltás, ami a fiú útját jól tapasztalhatóan alakította át. A dimenzióvál-

tás helyett épp az adott dimenzió fokozatos és folyamatos transzcendálásának 

lehetünk majd tanúi.
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A két mese összehasonlítása révén megállapítható, hogy a női főszereplő tel-

jesebb kommunikációval él: a szavak, az érintések, a mozdulatok konkrét és az 

álom intuitív kommunikációja révén magához idomítja a világot, olyan mintá-

zatot hoz létre, amely legbenső lényegéből fakad. Míg a férfi útja a kívülálló fi-

gyelem és összpontosítás volt, addig a nő résztvevő aktivitással maga válik a vi-

lággá. A férfi kommunikációja lényegében az ismétlésen nyugszik, vagy a szavak 

által adott mintázat tettekké fordításán, ezzel szemben a nő kreatív újítások-

kal, mindig az adott szituációra érzékenyen rezonálva oldotta meg a helyzetet.92

Összegzésül a kiindulópontként felvetett kérdésre az alábbi válasz látszik kör-

vonalazódni: jól megragadható egy sajátos kommunikációs mód, amely kimon-

dottan a nőkhöz kapcsolódik. Ennek fő jellemzői, a nem tudatos-ösztönös kom-

munikatív elemek intenzív használata, a nem nyelvi eszközök domináns alkal-

mazása nagy rokonságban áll a szakrális kommunikáció elsődleges jellemzői-

vel. Úgy tűnik tehát, hogy a szakrális kommunikáció hagyományosan elterjedt 

formái közelebb állnak, közelebb állhatnak a nőkre jellemző kommunikáció 

világához. Ez a megállapítás kiindulópontot jelenthet egy további kutatáshoz, 

amely épp a férfi és női szakrális kommunikáció közötti különbségeket tárja fel. 

Vizsgált mesénk alapján egy megelőlegző megállapítást tehetünk: a férfi kom-

munikációjára jellemző szakralitás a vertikalitás mentén mozog, s fő sajátossá-

ga a dimenzióváltás. Ez egy sajátos tudati beállítottságot jelent, középpontjá-

ban egy önmaga felé irányuló kommunikáció és önmaga megismerése áll, csak 

így képes identitását megteremteni. Mivel csak ezen az identitáson keresztül 

képes a világot is megérteni, ezért sokszor úgy tűnik: nem, vagy csak alig van 

a világgal kommunikatív kapcsolatban. A nőkre jellemző szakrális kommuni-

káció ezzel szemben egy adott sík betöltése, „átlelkesítése”, szemléletének kö-

zéppontjában a világ, de az önmaga által teremtett világ áll. Önmagát mintegy 

a világba helyezve ismeri fel, ezért a világ felé folytatott intenzív kommuniká-

ciója vezeti el önazonosságához, a világon keresztül teremti meg identitását. Ez 

a kommunikáció kevésbé a tudat jellegzetes állapotaihoz köthető, jóval inkább 

a hagyomány által a „szív útjának” nevezett szakrális úthoz, amely a figyelmes 

világban-lét útja. Így alkot párt a szakrális kommunikáció világában a kiüresí-

tett tudatú férfi és az „érzékeny szívű nő”.

92.  Bizonyos 
szempontból hason
ló sajátosságokat tu
lajdonít Neumann 
is a női és férfi jelle
gű kommunikáció
nak. vö. NeumANN, 
erich: A Nagy Anya. 
A magna mater ar
chetípusa a jungi pszi
chológiában. ursus 
libri. 2005.296300. 
Bővebben a jelen kö
tetben Tornay Krisz
tina foglalkozik e 
kitélellel.
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„Férfi és nő ... hogyan is érthetné meg egymást. Hiszen mindkettő mást akar.

 A férfi: a nőt. A nő: a férfit.”

(Karinthy Frigyes)

I. Elméleti áttekintés

A női és férfi kommunikáció közti különbségek vizsgálata viszonylag „friss” 

tudományág, de a jelenség alighanem egyidős magával a differenciált kommu-

nikációval, legalábbis erre utal a definíció:  

„A gendernyelvészet az alkalmazott nyelvészet új ága, mely a férfi és női  nyelv-

használat biológiai nem (szexus) és a társadalmi  nem (gender) által létrejött 

különbözőségeket vizsgálja.” – Ezek szerint amióta van szexus és van gender, 

azóta van különbség a nemek közti kommunikációban. 

Egyes vélemények szerint a kommunikációs különbségek akut problémává 

válását a múlt században megerősödött/uralkodóvá vált emancipációs folya-

matok okozták, amelyek felborították az évszázadok alatt kialakult társadal-

mi szerepeket, így új élethelyzetbe állították a férfiakat és nőket, akiknek teljes 

kommunikációs rendszerüket kellett (volna) átalakítaniuk, az új viszonyokhoz 

adekváttá tenniük. Valószínű, hogy a feminizmus valóban katalizátor szerepet 

játszott a jelenség erősödésében, de a felszínre hozatalában biztosan alapve-

tő szerepe volt.

A különbség okára alapvetően két elmélet terjedt el, a differencia és a domi-

nancia elmélet. 

A differencia teória a társadalomban betöltött különböző szerepet, és az ezzel 

való azonosulási törekvést nevezi meg a különbségek fő okaként, a férfi és női 

nemet adott szubkultúraként definiálva, ahol a különbözőség, az adott kommu-

nikációs jelleg a szubkultúrához való tartozást, és annak megőrzését szolgálja. 

A dominencia elmélet szerint a társadalomban a férfiak hatalmi pozíciója és 

ezzel összefüggésben a nők alárendeltsége határozza meg a kialakult kommu-

nikáció jellegét. 
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 A teljesség kedvéért fenti szempontok szerinti nyelvi vizsgálódást kiegészít-

hetnénk a metakommunikáció (arcjáték, gesztikuláció, hangtani jelzések), és 

a kommunikációs jelleggel bíró viselkedés (nem beszédszituációban zajló, de 

ahhoz kapcsolható kommunikáció: hallgatás, könnyek, ajtóbecsapás stb.) vizs-

gálati területeivel – hiszen nyilvánvaló, hogy ezekben is jelentős különbség van, 

és az is, hogy ezek mind árnyalnák és gazdagítanák a kommunikációs különb-

ségek vizsgálatát. 

Természetesen a vizsgálatokat különböző szituációkban és témafelvetések-

kel kellene végezni, ahol a gyakorlati témákat felvető, vagy érzelmi kérdések-

kel foglalkozó spontán vagy mesterséges helyzetben történő kommunikációs 

folyamatok külön tanulmányozás alá esnének. 

Lényeges szempont még a kommunikációban résztvevők neme, a köztük levő 

viszony jellege és intenzitása- nyilvánvaló, hogy adott témáról másként folyik 

le egy beszélgetés otthon, baráti körben, irodai értekezleten vagy a mosdóban, 

házastársak, barátok közt, vagy főnök-alárendelt kapcsolatban.

A fentieket figyelembe véve erre a vizsgálódásra elég lenne 30-40 év, és egy 

százfős képzett kutatógárda. 

Mivel ez sajnos nem áll rendelkezésemre, így jelentősen szűkítem a vizsgá-

latom anyagát: 

A világirodalomból abszolút szubjektíven kiválasztott, általam kedvelt, vagy 

jelentősnek tartott művekben az egymással szerelmi viszonyban lévő férfi és 

nő intim környezetben, négyszemközt zajló párbeszédét vizsgálom, konflik-

tusszituációban.

Nyilvánvaló, hogy ez csak kicsiny betekintést nyújt ebbe a nagyon érdekes té-

makörbe, de remélem arra elég lesz, hogy felkeltse a kommunikációs különb-

ségek iránti érdeklődést, és többszempontúvá, mélyebbé tegye az irodalmi mű-

vek feldolgozását.

Az eddigi vizsgálatok alapján a fent leírt körülmények közt az alábbi külön-

bözőségek látszanak beigazolhatónak: 

Jelen írás nem foglalkozik mindezekkel, pusztán csak a gendernyelvészet ál-

tal megvizsgált és jellemző különbségként számontartott szempontok alapján 

betekintést próbál adni ennek az izgalmas jelenségnek a világirodalomban való 

megjelenéséről – mennyire volt ezeknek a különbségeknek tudatában Tolsz-

toj, Flaubert és Márai,  - vagy éppen Austen, Szabó Magda vagy Helen Fielding. 

Nézzük tehát a genderkutatók által a vizsgált különbözőségek fő területeit: 

Nyelvi képességek – verbális memória, szókészlet aktivitása, olvasásértés

Szintaktikai választások- visszakérdezés, helyeslés, felszólítás (csak érde-

kességként jegyezzük meg, hogy egyes nyelvekben van/volt külön férfi és női 

nyelv – Japánban pl. a nők nem használhattak felszólító módú igealakot a fér-

fiakkal szemben)

lexikális különbségek- a használt szavak mennyisége, verbális tabuk, udva-

riassági formák, káromkodás, indulatszavak

Normakövetés – az alkalmazott nyelvi formák tradicionális vagy újító jellege

A választott szövegtípusok vizsgálatát inkább csak a teljesség kedvéért emlí-

tem, hiszen az ebbe a kategóriába tartozó régebben csak férfiak által használt 

egyes szakszövegek mára mind a két nyelv által alkalmazhatóvá váltak (papi, 

házigazdai, hírolvasó szövegek)

Beszédaktivitás - női és férfi közös kommunikációban az egyes nemek be-

szélgetésben való részvételének aránya, a téma meghatározásának birtoklása, 

a félbeszakítás joga, 

Személyragozásban megnyilvánuló különbségek. 

Szóállományban fellelhető nemi jellegű különbségekkel (milyen foglalkozá-

sokra van férfira és nőre egyaránt utaló elnevezés, milyen mennyiségben van 

nőket és férfiakat sértő rögzült elnevezés, stb.) 

Hangzó beszédbeli különbségek – tempó, hangmagasság, mondatfonetikai 

eszközök – ezt sajnos nem áll módunkban vizsgálni, csakúgy, 

mint a fonológia különbségeket, amelyek az egyes nyelvek használata során 

a különböző nemek közt megfigyelhetőek (női zöngésítő tendencia), 

Alaktani különbségek – ez csak grammatikai nemmel rendelkező nyelveknél 

vizsgálható – amire természetesen alkalmas lenne a vizsgált írók munkássága, 

de mi a magyar fordítást vesszük alapul, amire ez nem ad lehetőséget.
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oPHeliA

uram, nehány emléke itt maradt, 

már rég ohajtám visszaküldeni, 

Kérem, fogadja el. 

HAmleT 

Nem, nem. Nem adtam egyet is soha. 

oPHeliA 

Fönséges úr, hisz tudja, hogy adott; 

S hozzá illatnak édes szavakat: 

 …

lehete a szépség, uram, jobb társaságban, mint a becsület? 

HAmleT 

... Én egykor szerettelek. 

oPHeliA 

Valóban, fenség, úgy hitette el velem. 

HAmleT 

Ne hittél volna nekem; mert hiába oltja be az erény e mi vén törzsünket, 

megérzik rajtunk a vad íz. Én nem szerettelek. 

oPHeliA 

Annál inkább csalódtam. 

Ophélia és Hamlet duójában Hamlet elvont témáról az erényről, és annak bu-

kásáról beszél, Ophélia a saját érzelmeiről és csalódásáról. A férfi az érzések 

valamikori meglétét is tagadja, míg a nő a visszaadni szánt ajándékok létével 

és a saját fájdalmával ragaszkodik a kettőjük közti kapcsolathoz. Hamlet eltér 

az I.szám I.személyragozástól (mi vén törzsünket, megérzik rajtunk) – általá-

nosít – Ophélia végig marad az „én” szerepben és témánál, bár egyszer vissza-

kérdez Hamlet szövegére. Fogalmazása finoman árnyalt (úgy hitette el velem), 

míg Hamlet szigorúan tényt közöl (Én nem szerettelek). A párbeszéd indítása, 

az ajándékok visszaadása kommunikációs jelleggel bíró viselkedés – indirekt 

módon próbálja Hamletet nyilatkozatra bírni, ami sikerül is.

Szerettem volna jellemző párbeszédet keresni a rómeó és Júliában, de itt a 

történet során a szerelmesek csak érzelmes párbeszédeket folytatnak, amiben 

Női kommunikáció Férfi kommunikáció

Általános szókincsbőség Viszonylag kis általános, nagyobb szakszókincs 
bőség/kedvenc témák, szakma, hobbi 

Érzelmi jelleg Logikai jelleg

Asszociációs hajlam Egyvágányú(témájú) a beszélgetés

Indirekt fogalmazás Direkt fogalmazás

Gyakori visszajelzés A visszajelzés ritka

Hosszabb, árnyaltabb megfogalmazás, részlete-
zésre való hajlam Rövidebb, lényegorientált megfogalmazás

Jelzők gyakori használata Indulatszavak gyakori használata

Gazdag metakommunikáció – arcközpontúság Közepes metakommunikáció - kézközpontúság

Személyes témaválasztás Személytelen témák választása

Saját tapasztalatok elmondása Megoldási javaslatok elmondása

Gyakori kérdés használat Gyakori a monológikus forma használata

Egymás meghallgatására való készség
Gyakran félbeszakítanak másokat, harc a be-
széd jogáért

Sok ismétlés Ismétlés hiánya

Gyorsabb tempó, magasabb hangszín, váltako-
zó intonáció

Kiegyensúlyozott tempó és intonáció, mélyebb 
hangszín

II. Férfiírók és a nemi kommunikációs különbségek

Shakespeare – Bár verses műben a kommunikáció sok jellegzetessége sérül, 

nemcsak a ritmus és rímkényszer miatt, hanem mert háttérszöveg híján a meg-

értéshez szükséges összes információt a szereplőknek kell kimondani – mégis 

meglepő a Shakespeare művekben megfigyelhető kiegyenlített kommunikáci-

ós szint – férfi és nő szerepe és párbeszéde egyenrangú és jellegében hasonló, 

ugyanakkor mégis megfigyelhetőek benne a két nem sajátságai is: 
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férfit érzelmi zsarolással, saját gyengeségének szánnivaló voltával és tehetet-

lensége hangsúlyozásával – ezek mind női „fegyverek” Benedetto azonban las-

sabban, megfontoltabban beszél, információkat gyűjt és csak az igazság teljes 

ismeretében kapható cselekvésre. Beatrice heves felindulásában kavarognak 

az érzelmek, színes szókapcsolatokkal hosszan érzékelteti a férfiak iránti meg-

vetését, gúnyos szójátékokat gyárt, jelzőket használ, gyakori az indulatát kife-

jező felkiáltás, túlzás. Benedetto nyugtatni próbálja, rövid mondatokat alkal-

maz (elég. Fogadom, hogy kihívom.), utasításokat ad - az üggyel kapcsolatos 

érzelmeiről nem nyilatkozik. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy még ebben a 

rövid részben is sikerült nyomon követnünk néhány jellegzetességét a kommu-

nikációs különbségeknek.

Tolsztojnál – a nagy terjedelem és a prózai forma miatt sokkal árnyaltab-

bak a jellemek, így a kommunikáció is. Ami utánozhatatlan, és minden időben 

magával ragadja az embert: az író kiváló emberismerete ebben a kérdésben is 

megnyilvánul. Számtalan részletet lehetne idézni, amelyben a férfi-női beszéd 

különbségeit vizsgálhatnánk, de először egy tökéletes részlet – amit minden-

ki, aki volt szerelmes, átélt már:

Közös ismerőseikről beszélgettek, a legsemmitmondóbb társalgás folyt köz

tük; de Kittynek úgy rémlett, hogy minden szavuk az ő s a maguk sorsáról 

dönt. S különös, hogy bár valóban arról beszéltek csak, hogy milyen nevetsé

ges iván ivanovics francia kiejtése, s hogy Jeleckajá nak jobb partit is talál

hattak volna, ezeknek a szavaknak az ő számukra megvolt a jelentősége; ők 

is úgy érezték éppen, mint Kitty. 

Vannak tehát szituációk, amikor hiába is vizsgálnánk akárhány szempont sze-

rint az elhangzottakat, nem jutnánk valós eredményre, hiszen minden csak fel-

szín, ami kimondásra kerül, s a lényeg a lelkekben zajlik. Talán ezért nem is fá-

rasztja magát az író azzal, hogy pontosan megossza az olvasóval a párbeszédet 

– mindent leír ebben a néhány sorban, amit tudni érdemes. 

Még egy kiváló példa van ebben a könyvben erre a jelenségre: Levin második 

lánykérése, amikor Kittyvel egy játékasztalnál hosszú párbeszédet folytatnak 

a külvilág csak jelzésként merül fel – nem vitatkoznak, nincs konfliktus, egyet-

len témájuk a kettejük közti érzelem – és abban egyetértenek, sőt azonos in-

tenzitással fejezik azt ki. Ez nem csoda, a kommunikációkutatókat sem fogja 

meglepni, hogy a szerelmes férfi nemi jellegétől idegenül többet és érzéklete-

sebben beszél az érzelmeiről, a  szerelméről.

A Sok hűhó semmiért-ben a történet első felében egyenrangú félként civódó 

későbbi szerelmesek közt, Héró meggyanúsítása után van szerelmi-konfliktu-

sos rész, Beatrice bosszúra buzdítja Benedettót:

BeATriCe 

Hercegek és grófok! Persze, a herceg úr, mint tanú, s a „hercig úr”, mint 

tabu  persze, ki merne nyúlni ilyen édes grófocskához! Ó, bár férfi vol

nék, hogy kiálljak vele! Vagy bár volna férfi a barátaim között, hogy kiáll

jon értem! De mivé olvadt a virtus?  nyájassággá! A vitézség?  nyálasság

gá!  egyebe sincs már a férfinak, csak nyelve  de micsoda nyegle nyelve!  

az most a hős Herkules, aki nagyot tud hazudni, s meg is esküszik rá!... Ha 

megveszek, se lehetek férfiember: elveszhetek hát kínomban, mint asszony

állat.

BeNeDeTTo 

maradj, kedves Beatrice  száradjon le a kezem, ha nem szeretlek!

BeATriCe 

Ne esküdözésre használd a kezed, ha szeretsz!

BeNeDeTTo 

Szívvellélekkel vallod, hogy Claudio gróf rágalmazta Herót?

BeATriCe 

olyan biztos az, mint hogy szívem s lelkem van.

BeNeDeTTo 

elég. Fogadom, hogy kihívom. Hadd búcsúzzam kézcsókkal... e kézre mon

dom: drágán megfizet Claudio! még hallasz rólam  aszerint ítélj meg! 

menj, s tartsd a lelket kuzinodban! Nekem azt kell híresztelnem, hogy meg

halt... isten áldjon!

Az idézet helyhiányban csak a párbeszéd egy részét tartalmazza – de a lé-

nyeg ugyanaz, Beatrice az érzelmek oldaláról indít, először vallja meg szerel-

mét Benedettónak, és ezt rögtön arra használja fel, hogy irányítani próbálja a 
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tó módban, nem beszél az érzelmeiről, nem ad magyarázatot – mégis megold-

ja a helyzetet. Látnivaló, hogy Tolsztoj nem rajong a romantikus részekért, (az 

Anna Kareninában Vronszkij és Anna alig beszélnek egymással – vagyis alig 

néhány pársoros párbeszédüket közli az író – szó sincs szerelemvallásról, ud-

varlásról – ahogy más könyveiben sem.)

Megjegyzem, hogy ez alól kivételt képeznek a lánykérési jelenetek, de ezeknek 

az általános tendenciából való kilógását valószínűleg az okozza, hogy a lányké-

rés bevett rituálé volt – tehát tulajdonképpen erősen körbehatárolt szituáció, 

amiben a férfinak szerepe szerint szükséges volt az érzelmekről szóló rész el-

mondása – így, ha nem is annyira kötötten, mint mondjuk egy szertartás-szö-

vegben, de mégis viszonylagos keretek között zajlott a párbeszéd.

Tolsztoj véleménye a férfi és női kommunikációról, annak fontosságáról és 

realitásáról pedig kiválóan megérthető az alábbi részből:

„megérti  gondolta levin , tudja, min gondolkozom. megmondjam neki, 

vagy sem? igen, megmondom, meg.” De abban a percben, amikor meg akart 

szólalni, Kitty is megszólalt:

 ej, Kosztya, tégy meg egy szívességet  mondta , menj be a sarokszobá

ba, nézd meg, hogy helyezték el Szergej ivanovicsot. Nekem kínos lenne. Az 

új mosdót betettéke?

 Jó, tüstént megyek  mondta levin fölkelve, s megcsókolta.

„Nem, nem kell szólanom  gondolta, amikor elment előtte.  erre a titokra 

csak nekem van szükségem, csak nekem fontos, szóval nem is fejezhető ki.”

Ebben a részben is látható a nő által használt udvariasabb, hosszabb forma, 

(tégy meg egy szívességet) a személyes én érzelmeinek megjelenítse (nekem 

kínos lenne) és a témaválasztás női jellege: aktuális, gyakorlati teendő. Ezzel 

szemben Levin, aki éppen elvont témán a világmindenségben betöltött szere-

pén gondolkodik – röviden, érzelmi töltés nélkül válaszol, és azonnal lemond 

arról, hogy beszéddel próbálja megértetni a maga belső világát a feleségével – 

és ebben nem fájdalmas lemondás van, hanem meggyőződés, hogy az teljes-

séggel felesleges.

Mivel lehetetlen a világirodalom összes íróját – vagy akár csak a legjelentő-

úgy, hogy csak a mássalhangzókat írják le – ez, a párbeszéd bonyolultságát te-

kintve abszolút lehetetlen – ők mégis megértik egymást.

Tovább vizsgálva azonban Tolsztoj figuráinak kommunikációs sajátosságait 

azt láthatjuk, hogy megfigyelte és megőrizte a gendernyelvészek által leírt sa-

játságokat: témaválasztásban a nők mindig az aktuális teendőkről, családról, 

az érzelmeikről és az ezzel kapcsolatos történésekről beszélnek, (Dolly, Agafja 

Mihajlovna, Rosztova grófné stb.) míg a férfiak hajlamosabbak az elvont témák-

ra (az igazság, a társadalom, a jövő – Nyikolaj Levin, Szergej Ivanovics vagy ép-

pen Andrej Bolkonszkij, vagy Pierre Bezuhov).

Tolsztoj nem romantikus író, ritkán közöl szenvedélyes érzelmekről szóló 

párbeszédet, mintha – férfi lévén - maga is nehezen birkózna az érzelmek ki-

fejezésével. Jó példa erre Nyikolaj és Marja mindent eldöntő párbeszéde, amit 

maga az író is félbehagyott:

 Dehát miért, gróf, miért?  mondta hirtelen, önkéntelenül, szinte kiáltva, 

és közelebb lépett hozzá.  mondja meg nekem, miért. meg kell mondania.  

Nyikolaj nem felelt.  Nem értem a miértjét, gróf  folytatta.  De olyan nehéz 

a lelkem, én... Én nyíltan bevallom önnek. ön valami miatt meg akarja von

ni tőlem régebbi barátságát. És ez fáj nekem.  Könny rezgett a szemében is, 

a hangjában is.  Nekem olyan kevés boldogság jutott az életben, hogy min

den veszteség nagyon fáj... Bocsásson meg, isten önnel.  Hirtelen sírva fa

kadt, és kifelé indult a szobából.

 Hercegnő! Várjon, az istenért!  kiáltotta Nyikolaj, és igyekezett visszatar

tani.  Hercegnő!

marja visszatekintett. Néhány másodpercig némán néztek egymás szemé

be  és az, ami oly távoli, oly lehetetlen volt, egyszerre közeli, lehetséges, sőt 

kikerülhetetlen lett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ebben a pár mondatban is helyén van minden kutatók által történt megfigye-

lés: Marja erőlteti a kommunikációt, kérdez, válaszra ösztökél, a saját érzése-

iről beszél, érzelmi zsarolással él (metakommunikációs és kommunikációs vi-

selkedés szintjén is), míg a férfi egyetlen rövid mondatot mond, azt is felszólí-
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 ott is ugyanilyen... prédikációkat tartott neki?

 Ó, nem  folytatta eltűnődve a herceg, nem vette észre a kérdés hangsú

lyát.  Csaknem mindig hallgattam. Gyakran beszélni akartam, de őszintén 

szólva nem tudtam, mit mondjak. Tudja, bizonyos esetekben jobb, ha egyál

talán nem is beszél az ember. Ó, én nagyon szeret tem, nagyon szerettem... de 

aztán... de aztán... aztán mindent kitalált.

 mit talált ki?

 Hogy csak sajnálom, de már... nem szeretem.

 Honnan tudja, hátha csakugyan beleszeretett abba a... földbirtokosba, aki

vel elszökött?

 Nem, én mindent tudok; csak nevetett rajta.

 És önt sohasem nevette ki?

 Nnem. Csak dühében nevetett; ó, akkor haragjában borzasztóan leszidott... 

és ő maga is szenvedett! De... aztán... ó, ne is juttassa, ne is juttassa eszembe!”

Nasztaszja a saját érzelmileg sérült szemszögén keresztül látja önmagát, a sze-

relmes Miskin próbálja ebből az állapotból kiemelni, - a problémát megoldani 

-  a házassági ajánlatával, amire az heves érzelmi kitöréssel válaszol – így aztán 

a férfi inkább hallgat. Nasztaszja szavak nélkül is megérzi az érzelmek hanyat-

lását és érzelmi zsaroláshoz, heves kitörésekhez folyamodik. Mindezek megfe-

lelnek a gendernyelvészet megállapításainak. Ugyanezeket a jeleket lehet meg-

figyelni Miskin és Aglája beszélgetéseinél, bár azok hosszabbak, sokféle témát 

felölelnek, de a nő folytonos hangulat és érzelmi ingadozásai, indirekt beszéd-

módja folyton megzavarja a férfit, ezért az ő történetük is félreértések és viták 

sorozata, ami a végső megértés híján nem végződhet jól: Aglája Miskin reak-

cióiban a másik nő iránti érzelmeit látja, és féltékenységében nem veszi ész-

re, hogy azok nem szerelmes, hanem annak szenvedése feletti sajnálat érzései 

– Miskin pedig ezt nem tudja elmagyarázni neki, egyébként is Aglája minden 

mondatát szó szerint veszi – és így alaposan félreérti.

Talán nem szerencsés két lelkileg terhelt szereplő párbeszédét vizsgálni, ezért 

nézzünk bele a Bűn és bűnhődésbe, ahol a már vád alá kerülő Raszkolnyikov 

beszél a családja fenntartásáért prostituálódott Szonyjával:

sebbeket egy ilyen rövid cikkben érinteni, talán igazságtalannak látszik még 

egy korabeli orosz írót idecitálni, de elfogult vagyok – milyen irodalmi vizs-

gálat – legyen az a legszubjektívebb válogatás – állhatja meg a helyét Doszto-

jevszkij nélkül?

Tehát: 

Dosztojevszkij nőalakjai sokban különböznek Tolsztojétól. Tolsztoj szerint 

a nő szerepe, hivatása a család fenntartása és annak békéje, és kizárólag en-

nek áldozatos szolgálata teszi a nőt boldoggá. Ezért rendszeresen „megbünte-

ti” azokat a nőket, akik ezen kívülálló boldogságot keresnek (Anna Karenina, 

Katyusa Maszlova) sőt, az első nagy romantikus szerelem jelentőségét is igyek-

szik csökkenteni – azok vagy kiábrándulásba, vagy csalódásba torkollnak ( Na-

tasa Rosztova, Kitty Scserbackaja, Katyusa Maszlova).  

Dosztojevszkijnél a nő sorsa és végzete a szerelem, ami egyedül tudja boldog-

gá, vagy boldogtalanná tenni - de mindenképpen az élete központja és megha-

tározója lesz és marad. A legtöbb részben, ahol férfi és nő érzelmekkel teli pár-

beszéde zajlik, szinte ordít az egymás megértésének lehetetlensége – Miskin 

és Aglája, vagy Miskin és Nasztaszja – a férfi nem tudja követni a nő ide-oda 

csapongását, értetlenül áll az érzelmi viharok előtt, és sosem érti az indirekt 

üzeneteket – folyton megoldási javaslatokat tesz (el akarja venni Nasztaszját, 

vagy soha többé nem akarja zavarni Agláját) nem értve, hogy a nők együttér-

zésre és feloldozásra vágynak, illetve nyílt kiállásra szerelmük mellett. Bár nem 

közvetlen szemlélőként, de utólag, Miskin elbeszélése alapján képet kapunk a 

Nasztaszjával való kommunikációról: 

„Néha odáig jutottam vele, hogy mármár ismét látni kezdte maga körül 

a világot; de aztán megint felháborodott, és arra vetemedett, hogy keserűen 

vádoljon engem azért, mert fölébe helyezem magam (holott nekem ez eszem 

ágában se volt), és végül a házassági ajánlatomra kereken kijelentette, hogy 

ő senkitől sem követel dölyfös együttérzést, sem segítséget, sem pedig azt nem 

kívánja, hogy valaki „magához emelje”. ön látta tegnap este; azt hiszi, hogy 

boldog azzal a kompániával, hogy az az ő társasága? Nem is tudja, mennyi

re fejlett gondolkodású, és milyen sok mindent meg tud érteni! Néha valóság

gal ámulatba ejtett!
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vezik a szenvedélyes együttléteket, a problémát inkább a külső körülmények és 

Emma folytonos szeszélyei okozzák. A párbeszédek semmitmondóak, a férfi-

ak bókolnak, Emma hízeleg, ömleng, de a történések a lélekben dőlnek el a be-

szédtől függetlenül. Első szeretője, Rodolphe nem is veszi komolyan a szavait:  

„emma is hasonló volt minden eddigi kedveséhez, s az újdonság varázsa úgy 

hullt le róla lassan, mint egy ruha, hogy meztelenül mutassa a szenvedély örö

kös egyhangúságát, mindig ugyanazzal a nyelvvel s ugyanazokkal a formák

kal. ez az oly tapasztalt férfi képtelen volt meglátni az érzelmek különböző

ségét az egyforma kifejezések mögött. mivel feslett vagy vásári ajkak hason

ló szólamokat súgtak neki, aligalig tudott hinni emma szavainak őszintesé

gében; fele is sok, gondolta, mert hiszen a túlzott beszéd közepes érzelmeket 

takargat; mintha a lélek teljessége olykor nem a legüresebb metaforákban 

áradna széjjel, mert hisz soha senki se képes pontos mértéket adni vágyai

nak, éppúgy nem, mint eszméinek vagy mint fájdalmainak, mivel az embe

ri beszéd repedt üst, amelyből jó, ha medvetáncoltató melódiákat tudunk ki

csalni, amikor a csillagokat szeretnénk velük megríkatni.”

Emma sem az udvarlás hatására kezd viszonyt vele és Leonnal, hanem saját 

unalma, kielégítetlensége űzi, a férfiak csak jókor vannak jó helyen. De még ez 

a felszínes kommunikáció is jól mutatja a különbözőségeket: Emma szenvedé-

lyes, érzelmeiről hosszan és őszintén beszél, a férfi logikával és általánosítással 

próbálja megvédeni magát a szabadságát veszélyeztető érzelmi dömpingtől, a 

nő pedig pont az érzelmek kimondásában, ismétlésében éli meg a szenvedélye 

súlyát és valóságát. A túl sok szerelem azonban mind a két férfit menekülés-

re ösztönzi, hazugsággal próbálnak kitérni az érzelmi zsarolás alól, ami mind-

két esetben a kapcsolat végét jelenti. A nő a végső érvhez folyamodik, amivel 

az utolsó szó örökre az övé lesz: öngyilkos lesz – ezt minden pszichológia „se-

gélykiáltás”-nak értelmezi, tehát nonverbális kommunikáció – viselkedésben 

megjelenített indirekt és érzelmes-tragikus üzenet.

Thomas Mann valódi férfiíró – műveiben alig-alig szerepelnek az érzelmek, 

és az emberekre kifejtett hatásuk minimális. A hősei nem szenvedélyek lázában 

cselekszenek, motivációjuk sokkal inkább az elhivatottság, küldetéstudat, ha-

talomvágy. A meglehetősen vaskos Buddenbrook ház-ban Tony fiatalkori von-

„ Nem mindennap keres, igaz?

Szonya most még kínosabb zavarba esett, mint az előbb, megint arcába szö

kött a vér.

 Nem  nyögte keserves erőlködéssel.

 Polenyka, persze, ugyanerre az útra kerül  csattant fel a másik.

 Nem, nem, az nem lehet! Nem lehet!  jajdult fel kétségbeesetten a lány, mint 

akit késsel megsebeztek.  Az isten... az isten nem enged ilyen szörnyűséget!

 Éppen eleget megenged.

 Nem, nem, őt megvédi! isten megvédi!  hajtogatta Szonya félig önkívü

letben.

 És ha az az isten nincs is?  mondta raszkolnyikov valami gonosz káröröm

mel, és elnevette magát, úgy nézett rá.”

A bűnös, ateista férfit ingerli a nő szerencsétlen élete ellenére is vallásos meg-

győződése – érvekkel próbálja megingatni a hitét, Szonya érzelmi kitöréssel rea-

gál, nem a férfi szavaira, hanem a mögötte levő indulatra és a szeretetteit fenye-

gető veszedelemre. Az író beszámol a nő beszédét kísérő heves metakommuni-

kációról, ami szintén alátámasztja a gendernyelvészet megfigyelését. A férfi vé-

gig érzelmek nélkül, a tények és várható következményeik kimondásával pró-

bál hatni a nőre. Ennek a szerelemnek „happy end” a vége, ami ritka Doszto-

jevszkijnél – talán saját hányattatott élete miatt -, viszonylag kevés boldog vég-

kifejlettel záródó szerelmi szálat írt: a nő általában romlásba taszítja a férfit, aki 

sosem érti, de szenvedélyesen imádja és követi annak végletes szeszélyeit. Itt 

azonban Szonya bűnben is megőrzött hite és ártatlansága, önfeláldozása, ami-

vel elkíséri Raszkolnyikovot a száműzetésbe mindkettőjük felemelkedését hozza.

Flaubert Bovárynéja ugyanilyen zaklatott, saját boldogságát sosem találó, 

csak az érzelmeivel és vágyaival foglalkozó nő képét rajzolja elénk – fantasz-

tikus érzékletességgel és realitással. Viszonyaiban a szenvedély extázisát haj-

szolja – ebben Flaubert sokkal szókimondóbb, mint Tolsztoj és Dosztojevsz-

kij – náluk a testi szerelem csak a háttérben jelenik meg, és közel sem a bol-

dogság forrása – amikor Anna és Vronszkij szerelme beteljesül, a habogó fér-

fi „a boldogságnak ezen percéért” félmondatára Anna rávágja: „micsoda bol

dogság?” – és undorral néz körül. Flaubertnél azonban Emma és szeretői él-
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Az egyedüli kivételt, ahol a nő cselekvő – sorsalakító szereplő: Potifárné csá-

bítási kísérletei jelentik, amikor is József csábítgatása éveken(fejezeteken) ke-

resztül folyik. A nő vágya, a férfi kötelességtudatával birkózik, míg végül Jó-

zsef elmenekül, de tudtán kívül már odaadta a nőnek azt, ami neki a legfon-

tosabb volt – a kiválasztottságot, saját istenéhez való hűségét elvesztette a nő 

szerelme miatt – Jákob elegyiptomiasodása és az idegen istenekkel való köz-

vetlensége miatt tagadja meg tőle végül az áldást. Mindez pedig itt kezdődik, 

Potifárné, Mut kertjében. A jelenet kísértetiesen hasonlít Ádám paradicsom-

beli megkísértésére.

„ látom áhítatodat, úrnőm  mondta halkan.  Némileg megijeszt. mert mi 

lesz, ha Beknehonsz, a nagy meglátogat, és meglátja, amit én látok?

 Nem félek Beknehonsztól  felelte eni remegő diadallal , Fáraó nagyobb!

 Sokáig éljen épségben és egészségben  mormolta József gépiesen.  De te 

 folytatta ismét nagyon halkan  epetezovet uráé vagy.

 Fáraó az ő tulajdon fia  válaszolta az asszony olyan gyorsan, hogy látni 

lehetett: fölkészült.  Nekem se lehet megtiltani, hogy azt az istent szolgálhas

sam, akit Fáraó szeret, s akinek kifürkészését megparancsolta bölcseinek. Hol 

van régibb, nagyobb isten az országokban? olyan ő, mint Amun, és Amun 

olyan, mint ő. Amun az ő nevével nevezi magát, és szól: „Aki engem szolgál, 

rét szolgálja.” Így én is Amunt szolgálom, ha őt szolgálom.

 Ahogy gondolod  felelte József halkan.

 Füstöljünk neki  mondta az úrnő , mielőtt a ház ügyeivel foglalkoznánk.

És kézen fogta Józsefet, és a szobor elé vezette, a háromlábhoz és az áldo

zati eszközökhöz.

 Vess rá tömjént  parancsolta („szenter neter”, mondta egyiptom nyelvén, 

azaz: isteni illatot) , és gyújtsd meg, légy oly szíves!

De József vonakodott.

 Nem helyes, úrnő  mondta , hogy bálványnak füstöljek. ez tilos az enyé

im között.

ekkor az úrnő némán ránézett, oly leplezetlen fájdalommal, hogy József is

mét megijedt, mert a tekintetében ez állt: „Nem akarsz velem füstölni annak, 

aki megengedi nekem, hogy szeresselek téged?”

zódása az orvostanhallgató Schwarzkopf iránt pár oldalt foglal el, és nagyon 

kevés hatással van a hősnő életére. Beszélgetésük jól elemezhető az általunk 

meghatározott szempontok szerint: 

„ez a Steenbock polgármester, amely oroszországban indul. – nem szeret

nék oda kerülni – ott még felháborítóbb állapotok lehetnek, mint minálunk!

Úgy! – szólt Tony. – már megint a nemességgel szándékszik kikezdeni, 

morten, látom az arcán. Nem szép magától. ismerte valaha egyet is közülük? 

Nem én! – kiáltott morten szinte sértődötten – Hála istennek. 

látja, látja? De én igen. igaz, hogy lány volt…”

Morten elvont eszmékért lelkesedve általánosít – elítéli a nemességet. Tony 

érzelmi szemszögből nézi a kérdést, személyesre váltja az általános témát – sa-

ját ismerőséről kezd beszélni, közben minősíti Morten viselkedését – ezzel a 

köztük levő kapcsolatot erősíti. A beszélgetés végéig kérdezgeti a férfit, aki nagy 

hévvel magyaráz az általa támogatott szervezet szabadságeszményeiről. A nő 

figyelmesen hallgatja, és a végén azt mondja: 

„ Jó, jó – szolt Tony – ez mind szép. De engedjen meg egy kérdést. mi köze 

magának ehhez voltaképpen?”

Ugyanaz a séma, mint eddig – az általánosból a nő a személyes szintre akar 

visszatérni, minden eszme csak olyan szinten érdekli, amíg az kapcsolatba hoz-

ható az érzelmileg érdekelt férfival. 

A könyv egészében még egy érzelmesnek mondható párbeszéd található, a 

későbbi második férj találkozása Tonyval, ezt azonban a műveltség-beszédbeli 

különbségek ironikussá alakítják. (Érdekes, hogy Mann még egy helyen alkal-

mazza ezt az érzelmes jelenetnek a komikussá változtatását: Potifárné a nyel-

vébe harap, amikor Józsefet el akarja csábítani, így nevetségesen, pöszén kí-

nálkozik fel a fiúnak. )

Thomas Mannál a nő szerepe itt is csak a helyeslés, és a férfi akaratának a 

teljesítése, csakúgy, mint a József és testvérei-ben, ahol Jákob szerelme Ráhel 

iránt az egyetlen valamennyire szerelemnek nevezhető érzés.
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Daza ugyanilyen letaglózó választ adott.urbino doktor ezt akkor annak a bi

zonyos női kíméletlenségnektulajdonította, aminek folytán a Föld még min

dig a Nap körülforog, mert akkor még nem tudta, hogy Fermina Daza min

dig a haragja sánca mögé rejti el a félelmét. És ebben az esetben, ami mind 

közül a legborzasztóbb volt, attól félt, hogy elveszti az urát.

Aznap éjjel viszont szíve minden hevével kívánta a halálát, és urbino 

doktor, aki ezt megérezte, megrémült. Aztán hallotta, amint a felesége zo

kog a sötétben, lassan, a párnáját harapdálva, hogy ő meg ne hallja. et

től aztán végleg megzavarodott, mert tudta, hogy nincs az a testi vagy lelki 

fájdalom, ami egykönnyen megríkatná Fermina Dazát. Csak akkor sírt, ha 

valami nagyon nagy harag forrt benne, méginkább akkor, ha ez a harag ab

ból a rettegésből fakadt, hogy valami hibát követett el, de minél inkább sírt, 

annál inkább nőtt benne a harag, mert nem tudott magának megbocsátani, 

amiért olyan gyenge volt, és elsírta magát. urbino doktor nem merte vigasz

talni, mert tudta, hogy az olyan volna, mintha egy lándzsával átdöfött nős

tény tigrist próbálna vigasztalni, de ahhoz sem volt bátorsága, hogy meg

mondja neki: ami miatt sír, annak már délután óta vége, gyökerestől kiirtot

ta még az emlékezetéből is, mindörökre.

Csodálatosan realistán leírt párbeszéd, ismét a megmagyarázhatatlan tudás: 

Márquez pontosan tudja, hogyan érez Fermina a beszélgetés alatt, ismeri a gon-

dolatait, érzéseit – igaz, hogy ezeket nem párbeszédes formában írja le, így tu-

lajdonképpen nem tudjuk a női férfi kommunikációs különbségeket nyomon 

követni, de a viselkedés, mint kommunikáció nagyon jellegzetes: düh, őrjöngés, 

jeges hallgatás, indulatkitörések – a férj pedig visszahúzódva, némán várja a vi-

har elvonulását, és külső megoldástól reméli annak csillapítását (halál, gyónás).

Később az eredeti szerelmesek újra egymásra találásának ugyanúgy kódolt 

a nyelve, mint Tolsztojnál – levelekről beszélnek, de érzelmekre gondolnak. 

„ Hát persze  mondta az asszony.  A levél végül is azé, aki írja. 

Nem így van? 

Florentino Ariza egy merész lépésre vetemedett. 

 De igen  mondta.  ezért van az, hogy szakítás után mindenekelőtt a le

onra gondolt, aki a csúcson lakozik, a tanítónak és a nagyprófétaatyának 

szelíd tanaira, kinek mosolya azt jelentette, hogy aki Horahténak áldoz, egyút

tal a maga istenének is áldoz a háromszög értelmében. ezért így felelt az asz

szony pillantására:

 Szívesen leszek segítőd, ráteszem és meggyújtom a tömjént, és ministrá

lok az áldozásnál.”

A nő indirekt beszéddel a szerelmét kínálja fel, a közös áldozati szertartás szá-

mára minden – hiszen addig papnő volt – azt reméli, hogy ez olyan erős köte-

lékkel köti össze őket, mint a szerelem. Használja az érzelmi zsarolást, beszé-

de tempója felgyorsul, hangja megremeg- ez mind az érzelmi töltés jele. Udva-

rias formát használ (holott József szolga), hosszabb mondatokban beszél, míg 

József érzelem nélkül, rövidebben válaszol, kerülve a személyességet (ez tilos 

az enyéim között) végül  azért enged, mert egy régi tanításban kiutat vél felfe-

dezni a más istenének való áldozáskor – tehát indokot talál arra, hogy enge-

delmeskedjen a nőnek anélkül, hogy megalázkodnia kellene.

Nagy ugrás az európai irodalomról kitérőt tenni a brazilig, de Márquez meg-

ér egy rövid utat. Könyveiben a szerelem mindenhol jelen van, átszövi az éle-

tet, van, akinél teljesen kitölti azt. Megmagyarázhatatlan, erős, legyőzhetetlen 

és gyakran torkollik tragédiába. A „Szerelem a kolera idején”-ben a szerelem 

szolgál keretül: Florentino és Fernanda szerelme elkezdődik, majd Urbino dok-

tor megjelenésével hosszú évekre felfüggesztődik, amíg Fernanda hűséges fele-

ség, Florentino pedig a város csődöre. A férj halála után azonban újra egymás-

ra találnak és öregen élik meg szerelmük beteljesülését – már maga a történet 

is sugallja Marquez szerelemközpontúságát. 

„urbino doktor már ott állt a hálószoba kis oltáránál, de mielőtt letérdelt 

volna, egy szomorú és ráadásul őszinte sóhajtással így fejezte be kínjainak 

panaszolását: „Az az érzésem, hogy meghalok.” Fermina Dazának a szeme 

se rébbent, úgy vágta rá a válaszát: Az lenne a legjobb  mondta.  Akkor 

mindketten megnyugodnánk. 

Néhány évvel azelőtt, amikor egyszer súlyosan megbetegedett és válságos 

állapotba került, urbino doktor már mondott valami hasonlót, mire Fermina 
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Nem mondtam semmit.

…

megfogta a kezem, és segített túljutni ezeken a felhőkön. előbb arra taní

tott meg, hogy önmagamat szeressem, hogy aztán szeretni tudjam őt…

Szeretted őt?  

Szerettem.  

még mindig szereted?

el tudnád képzelni? Gondolod, hogy ha mást szeretnék, tudván, hogy utá

nam jössz, még mindig itt lennék?  

Azt hiszem nem, azt hiszem, hajnal óta azt vártam, hogy kinyíljon az ajtó.  

Akkor meg minek teszel fel ilyen hülye kérdéseket?...

ez nem a világ vége. 

De talán itt az ideje, hogy visszamenjünk Párizsba.”

A férfi ebben a párbeszédben is röviden, lehetőleg érzelem nélkül szól, csak 

a legfontosabb tényeket akarja, amik szükségesek a továbblépéshez, míg a nő 

hosszasan és színesen, érzékletesen elmeséli neki az érzelmi válságból való ki-

jutásának, a hozzá való lelki visszatalálásnak a folyamatát. Mindketten kérdez-

nek, de a férfi a tényekre kérdez rá, a nő pedig a férfi érzéseink pontos feltárá-

sára – a kapcsolat erejének tisztázására használja a kérdéseket. A férfi, mihelyt 

megtudja a lényeget, hogy a nő még mindig őt szereti, azonnal meg akarja ol-

dani a problémát: tovább akar lépni vissza az érzelmek területéről a biztonsá-

gos hétköznapokba: Párizsba.

A rövid amerikai kitérő után ugorjunk vissza Európába, nézzük meg Hrabalt, 

aki sajátságos, monologikus történetmesélésével az egyik legeredetibb alakja a 

modern európai irodalomnak. Nála az élet dolgai közt nincs nagyságrendi kü-

lönbség, élet, halál, tragédia és komikum szépen megférnek egymás mellett, 

nincs kiemelés, hatásszünet, lecsengés – az egyik percben még a kocsmában 

üldögélünk, hogy két sorral lejjebb a nyári hőségtől a padlóba beleégett hulla 

felett sajnálkozzunk – majd minden átvezetés nélkül a főpincér mesterkedései 

következnek, amit a vasútigazgató galambjai váltanak – egyforma hangsúllyal, 

egyforma terjedelemben. A Sörgyári capricco kicsit kivétel Hrabal többi műve 

veleket szokták visszaadni. 

Fermina Daza eleresztette a füle mellett a célzást, és ezekkel a szavakkal 

adta vissza a levelet: „Kár, hogy nem olvashatom el, mert a többi nagyon so

kat segített.” Florentino Ariza úgy meglepődött, hogy elállt a lélegzete, hi

szen Fermina Daza sokkal többet mondott csak úgy magától, mint ameny

nyit várt tőle, és ezt felelte: „el se tudja képzelni, mennyire örülök neki.” De 

Fermina Daza nyomban más témára váltott, és aztán már nem volt rá mód, 

hogy visszatérjenek rá.

Célzás és találat, a téma, üzenet körüljárása a majdnem kimondásig, és aztán 

gyors áttérés egy másik, közömbös témára –  mintha csak valamelyik állat ud-

varlási táncát látnánk – egy lépés előre, kettő hátra. Csakhogy Urbino doktor-

ral ellentétben, aki harmincévi házasság után sem tudja, hogy mi játszódik le 

a feleségében Ariza egész életében mást sem tett, csak a nőket „ismerte meg” 

– így úgy játszik Fermina újraéledő érzelmeivel, hogy az most már ott köt ki, 

ahol Arizo akarja – nála, a komphajó fülkéjében, hogy életük végéig le-föl utaz-

gassanak a folyón.

A másik brazil író: Coelho szintén nagy szerepet tulajdonít a szerelemnek, 

a könyvei nagy részében mind ezt járják körül: Bridget azért akar boszorkány 

lenni, , Pilar a Piedra folyó partján vagy Veronika az elmegyógyintézetben mind 

az igazi szerelmet keresi. A Zahírban az író a saját feleségében talál rá újra egy 

könyvnyi történés után: 

„Szia mondtam. 

Vártalak – felelte. …

Sokféleképpen vártalak – mondta, amikor látta, hogy már elfogytak a köny

nyeim – Vártalak, mint az elkeseredett feleség, aki tudja, hogy a férje soha nem 

értette egyetlen lépését sem, és soha nem fog utána jönni, és ezért föl kell száll

nom a repülőre és vissza kell mennem, hogy aztán a következő válságból újra 

elmeneküljek, majd visszamenjek, és megint elmeneküljek, aztán újból vissza…

egy napon oldalra néztem, és egy szempárban láttam tükröződni ezt a sze

retetet: egy festő szemében, akit Dosnak hívnak
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désbeli üzenete: híresen szép hajának levágása a nyitólépés, amit férje kétféle-

képpen reagál le: egyrészt nyilvánosan elfenekeli, amivel kifejezi nemtetszés-

ét afelett, hogy mindez akarata ellenére, megkérdezése nélkül történt, és beis-

meri, hogy fordulóponthoz érkezett az életük, és ezt ki is jelenti: Új életet kez

dünk. Mindkettővel kifejezi férfiúi akaratának elsőbbségét és döntésképessé-

gét, a nő profán reklámmondatával pedig utal arra, hogy ezután is pont olyan 

különc lesz, mint eddig, és akkor fogadja el a férfi akaratát, ha az megegyezik 

az övével – mint jelen esetben is. 

Ez a szövegrész legalább annyira jellegzetesen tükrözi a kommunikáció ket-

tős természetét, mint Tolsztoj és Marquez szövegei – teljesen más hangzik el, 

és más a jelentése, csak az olvasón múlik, hogy mit fejt meg ebből, és mi ma-

rad rejtve előtte. Persze az igazi értők a szereplők, akik sokkal inkább érzéke-

lik a levágott copfok új életet kikényszerítő érzelmi zsarolását, mint a feneke-

lés megalkuvását, az „Új életet kezdünk” kompromisszumkészségét, mint a sze-

gény olvasó, vagy egy Hrabal szüleinek bűvkörébe keveredett sörgyári munkás.

Végül, de nem utolsó sorban, csemegézzünk egy kis magyar irodalmat, abból 

is egy tipikus férfiírót: Márai Sándort, akinek nőábrázolása egészen külön-

leges, sajátságos - talán nem teljesen reális, de annál érdekesebb. 

Márainál a nő titokzatos, megfejthetetlen, kiszámíthatatlan – uralma alatt 

tartja, és gyakran szenvedésre ítéli a férfit. Nem gonoszságból – ahogy a macs-

ka sem gonoszságból, hanem ösztöneinek parancsára játszik az egérrel – ha-

nem neménél fogva él a születésekor kapott hatalommal – az uralkodási jog-

gal a férfi  felett. A „Gyertyák csonkig égnek” Krisztinája megrontja a két fő-

hős húszéves barátságát, csak szépségének és szerelmének okán – a Válás Bu-

dán Annája passzív gyilkosságba kergeti orvos férjét, és csaknem tönkreteszi 

Kristófék kiegyensúlyozott házasságát – nem szándékosan, csak lényének és 

szenvedélyének erejével.

Márainál fontos szerepet játszik a házasfelek-szeretők közti kommunikáció – 

talán kicsit férfiatlanul túl nagyot is – a nők beszélgető füzeteket, naplót írnak 

a férjeiknek, hogy az minden gondolatukat, érzésüket ismerje, és a szerelem-

hez – legalábbis az első időben hozzátartozik a rengeteg, egymást és önmagu-

kat feltáró beszélgetés is. 

Később ezek a beszélgetések normális hétköznapi beszélgetéssé alakulnak:

közül – ezt szülei emlékének áldozza. Naiv, békés, szellemes képet fest tehe-

tetlen, felesége szerelmében gyötrődő pipogya apjáról, és elragadó, különleges, 

mindenkit magába bolondító anyjáról. 

Apjának csak az utolsó jelenetben ad némi elégtételt, amikor is végre - úgy tű-

nik - megtalálja a hangot a feleségével:

„– Hol a hajad? – kérdezte Francin, remegő kezében szorongatva a hár

mas redisztollat. 

– ott – mondtam, a falnak támasztottam a biciklit, felemeltem a csomag

tartót, és átnyújtottam a két súlyos copfot. Francin a füle mögé dugta a tol

lat, meglatolgatta halott hajamat, és letette a padra. Aztán lekapcsolta pum

pát a biciklim keretéről. 

– Fel van pumpálva eléggé a belsőm – mondtam, szakértő mozdulattal ta

pogatva meg mindkét pneumatikát. 

De Francin kicsavarta a pumpából a gumicsövet. 

– A pumpával sincs semmi baj – mondtam értetlenül. 

Francin hozzám ugrott hirtelen, a térdére fektetett, felhajtotta a szoknyá

mat, és csépelte a fenekemet, én pedig megdermedtem, vane rajtam tiszta fe

hérnemű, megmosakodtame? És ki vagyoke eléggé takarva? Francin csak 

csépelt, és a biciklisták elégedetten bólogattak, és a városszépítő egylet há

rom nőtagja úgy nézett rám, mintha megrendelésre kapnák ezt az elégtételt. 

Francin a lábamra állított, lehúztam a szoknyámat, és szép volt Francin, orr

cimpái ugyanúgy remegtek, mint amikor a megbokrosodott lovakat törte be. 

– Szóval, kislány – mondta – Új életet kezdünk. 

lehajolt, felvette a földről a hármas redisztollat, visszacsavarta a gumicsö

vet a pumpába, és visszanyomta a pumpát a biciklivázon levő villába. 

Fogtam a pumpát, felmutattam a biciklistáknak, és így szóltam: 

– ezt a biciklipumpát a runkas cégnél vettem a Boleslavi utcában.”

Itt sem a konkrét beszélgetés a lényeg, hanem a szituáció – az eddig tehetet-

len férj hirtelen kimutatja az erejét – és ennek teljes feleslegessége: az asszony 

nem megtörik, és meghunyászkodik, pusztán élvezi a helyzet furcsaságát, és a 

maga eredeti módján, teljesen oda nem illő módon reagál. Az asszony viselke-
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és rosszallóan legyint, zsebébe nyúl, és megkeresi a kapukulcsot. Hertha ne

kitámaszkodik a kapunak, felnéz az égboltra, mely szikrázóan csillagos ma, 

mint a nagy, felhőtlen nyári éjszakákon. „Éreztek valamit!”  mondja csende

sen, makacsul; de már ásít hozzá. Kristóf nem felel.

Ebben a mesterien leírt párbeszédben is megtalálható a kommunikációs kü-

lönbségek legtöbbje: a nő érzelmes, hosszas és részletes beszámolója színes sza-

vak és szófordulatok használata, amiben túlzások és misztikus elemek és ma-

kacs ismétlések keverednek, a férfi felsőbbrendű, rövid reagálásai, vagy azzal 

felérő hallgatásai, majd végső ítélete, utasítása valami teljesen hétköznapira, 

amire nyugodtan foghatóak a feleség aggodalmai. Bár Márai hősei és hősnői 

bennem gyakran keltik azt az érzést, hogy nem valóságosak (Krisztina több-

éves hallgatása a Kornél szökése után, Anna 9 év után előjelek nélkül kitört szó 

szerint halálos szerelme Kristóf iránt, Judit hosszas érzelem nélküli kapcsola-

ta Péterrel stb.), ez a párbeszéd olyan, amilyet minden házaspár folytatott már 

egymással – és ez minden pszichológiai, gendernyelvészeti vagy szociológiai 

tudás nélkül megállapítható. 

II. Nőírók és a nemi kommunikációs különbségek

Amiért minden nő, aki valaha is a legkisebb mértékben vonzódott a roman-

tikához hálát adhat a Jóistennek, az Jane Austen, és azok a szívet gyönyör-

ködtető, elmét és kedvet derítő könyvei. Austen nemcsak szerelmi történeteket 

ír, hanem egy olyan világba enged betekintést, ahol a nők még hölgyek, a fér-

fiak még úriemberek, a szerelem még romantikus és a szenvedély még pozitív 

hangzású szó volt. Jellemei árnyaltak, hősei jó és rossz tulajdonságokkal egy-

aránt rendelkeznek, nyelvezete szellemes, történetei fordulatosak és izgalmasak. 

De most nem általánosan akarjuk méltatni a munkásságát, pusztán megnézni, 

hogy írásaiban a párbeszédekben megjelennek-e a férfi-női jellegzetességek. 

Jöjjön tehát az egyik kedvenc részem:

„ Hiába volt minden vívódásom... nem használt semmit. Nem tudom elfoj

tani érzéseimet. meg kell mondanom, mennyire imádom, milyen forrón sze

„Végigmennek a Bástyán; az este fülledt, szépiaszínű; a sétány korlátja mel

lett mennek, lenn a mélyben alszik már a régi negyed, Kristóf tájékozott pillan

tással megkeresi lakásuk ablakait, az ablakok közül kettő világos. „A gyerekek 

még ébren vannak”  mondja. Áthajolnak a korláton. „A gyerekek nyugtala

nok” feleli Hertha.  „igaz, holnap kezdődik az iskola. De máskülönben is nyug

talanok, ma nem bírt velük Trude sem, nem segített a mese a zöld vadászról. 

Teddy is nyugtalan volt.” Kristóf rágyújt, s barátságos gúnnyal kérdi, milyen 

hangnemben nyilvánul Teddy nyugtalansága?. …igen, Teddy is ideges volt”  

mondja.  „A ház tótágast állott délután”... „Tótágas, túlzás”  mondja Kristóf 

barátságos megrovással, bizonyos átlátszó pedantériával; ez a könyörtelen 

szabatosság az egyetlen fegyver Hertha érzelmes svádája ellen. Félszavakkal 

beszélnek, elég, ha egyik beinti a mondatot, mint a karmester a dallamot, s a 

másik rögtön érti, elkapja, viszi a szólamot tovább. És mi volt a házi földren

gés oka?  kérdi családfői türelemmel Kristóf. oka? Hertha szavalni kezd. Sok 

minden van a földön, aminek nincsen aktaszerűen bizonyítható oka. …„Talán 

elrontotta a gyomrát  mondja elnézően, természettudományos tárgyilagos

sággal Kristóf , s ki akart menni.” De nem, éppen ez a feltűnő, nem akart ki

menni, hiába hívták sétára, később visszamászott a dívány alá, ott vonított, 

morgott, Trude keze után kapott, az állat érzett valamit. „Talán öregszik”  

tűnődik udvariatlanul Kristóf. …Szórakozottan hallgatja Herthát; most már 

az asszony is gúnyosfölényes hangnemben beszél a gyerekek és a kutya dél

utáni „idegességé”ről; gúnyosan s mégis kissé lelkesebben és nyugtalanabbul, 

mint amilyen hangsúlyt a házi zenebona megérdemel. „Nevess ki  mondja, s 

elengedi Kristóf karját , tudod, mennyire megvetem a babonákat. De mint

ha éreztek volna valamit... tudomisén.... De olyan ok nélkül keseredtek neki, 

Gábor is, eszter is, Teddy meg nem olvas újságot! De most már vége. esté

re megnyugodtak.”…igen, megesik néha, hogy az alacsonyabb rangú élőlé

nyek környezetünkben minden ok nélkül idegesek. A mi dolgunk, hogy fenyít

sünk vagy nyugtassunk ilyenkor. „Néger rémület”ről nem akar tudni Kris

tóf; de elismer valamilyen babonás, paraszti pánikot, mely időnként igazán 

„ok nélkül” kitör élőlényeken; mindenesetre kéri Herthát, figyelje meg a kö

zeli napokban a gyerekek emésztését. S ami Teddyt illeti... Kristóf hanyagon 
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 Kegyed nagyon is szívén viseli annak az úrnak az érdekeit  mondta Darcy 

ingerültebb hangon, újból elvörösödve. 

 Ki ne érezne vele, ha ismeri az ő szerencsétlen életét? 

 Az ő szerencsétlen életét!  ismételte Darcy megvetően.  Az ő élete való

ban szerencsétlen. 

 És ön tette azzá!  kiáltott fel elizabeth hevesen.  ön döntötte őt a mosta

ni szegénységbe, mert viszonylag szegény ember. megfosztotta őt mindazon 

előnyöktől, amelyekről pedig tudta, hogy neki voltak szánva. legszebb évei

ben elütötte őt attól a függetlenségtől, amely megillette, s amelyre rá is szol

gált. mindez az ön műve! És mégis megvetően, gúnyosan nyilatkozik egy ilyen 

szerencsétlen sorsú emberről. 

 ez hát a véleménye rólam!” 

  Első pillantásra is látszik, hogy Darcy megszólalásai rövidebbek, tömöreb-

bek. Bár eleinte az érzelmeiről beszél, az elutasítás után többször nem hozza 

szóba őket – míg Elizabeth hosszasan és érzelmi töltéssel – felkiáltásokkal és 

érzékletes jelzőkkel, szóképekkel fejtegeti saját érzéseit. A nő az, aki kérdez, és 

visszautal a múltra, a körülményekre – ezzel folyamatossá téve a beszélgetést, 

Darcy csak egy-egy információt ad, a lehető legrövidebb formában, ha kérdez, 

az tényekre vonatkozik, csak információgyűjtésre szolgál. Elizabeth igyekszik 

minél pontosabban és részletesebben kifejteni a véleményét és érzéseit de mind-

végig megmarad a hagyományos, udvarias formánál, amire Darcy több alka-

lommal hallgatással reagál, ha pedig válaszol, akkor kötetlen, szerkesztetlen 

mondatokban teszi ezt..

Másik híres regényében, az Értelem és érzelemben Edward és Elinor beszél-

get, miután kitudódik, hogy Edward fiatalkorában már elkötelezte magát egy 

másik nő felé, amiért most anyja minden vagyonából kitagadta.

„Brandon ezredes lelkészséget adományoz nekem! lehetséges ez? 

 Tulajdon rokonai oly hidegszívűek; ezért lepődik meg, ha bárhol barát

ságra lel. 

 Nem  felelt az ifjú, hirtelen magára ébredve.  Nem az, hogy kegyedben 

retem magát. …

 ilyen esetekben, úgy tudom, az a bevett szokás, hogy köszönetet fejezzünk 

ki a megnyilatkozó érzelmekért, még akkor is, ha nem tudjuk azokat viszo

nozni. Természetes lenne, hogy lekötelezve érezzem magam, s ha megvolna 

bennem a hála érzése, most köszönetet mondanék önnek. De ilyesmit nem ér

zek  sohasem pályáztam az ön jó véleményére, amelyben akarata ellenére 

részesített. Sajnálom, ha bárkinek fájdalmat okoztam. De nem történt szán

dékosan, s remélem, a fájdalom hamar elmúlik. Azok a meggondolások, me

lyek  ön szerint  sokáig visszatartották attól, hogy bevallja érzelmeit, e ma

gyarázatom után könnyen úrrá lesznek felettük. 

 ez hát minden, amit válaszként remélhetek? Talán felvilágosítást kérhet

nék, miért nem törekszik legalább az udvariasságra, amikor így visszauta

sít engem. De ez nem fontos. 

 Én is megkérdezhetném  felelte elizabeth , hogyan juthatott eszébe ilyen 

nyilvánvalóan bántó és sértő szándékkal kijelenteni, hogy akarata, esze, sőt 

jelleme ellenére szeret engem. Ha csakugyan udvariatlan voltam, nem szol

gálhate ez némi mentségül? De egyéb okaim is vannak a haragra, s ön ezt 

jól tudja. Ha szívem nem is szólna ön ellen, ha közömbös volna, sőt még ha 

vonzódnék is önhöz  azt hiszi rábírhatna bármilyen megfontolás, hogy fele

ségül menjek ahhoz az emberhez, aki tönkretette  talán örökre  az én szere

tett nővérem boldogságát? 

ezek a szavak Darcy arcába kergették a vért; de felindulása hamar elmúlt, 

s tovább hallgatta elizát anélkül, hogy szavába próbált volna vágni. 

…

 Tagadhatja, hogy ön tette ezt?  ismételte meg elizabeth a kérdést. …

 Nem kívánom tagadni, minden tőlem telhetőt megtettem, hogy elválasz

szam barátomat az ön nővérétől, s örültem, hogy ez sikerült. Bingleynek töb

bet használtam ezzel, mint magamnak...

 De az én ellenszenvem nemcsak ezen alapszik  folytatta elizabeth.  önről 

már jóval előbb kialakult a véleményem. Abból a történetből bontakozott ki 

előttem az ön jelleme, amelyet hónapokkal ezelőtt hallottam mr. Wickhamtől. 

Vajon mit mondhat erről a kérdésről? milyen képzelt baráti szolgálat mögé 

bújhat? Vagy a tények milyen torzításával téveszti meg az embereket? 
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dének pedig kreatív és asszociatív jellegét akadályozzák. Itt tehát csak mérték-

kel találjuk meg az általunk keresetteket.

Emily Brontë – a Brontë nővérek legtehetségesebbike megint az az érthe-

tetlen csoda, amit Flaubertnél érezhetünk – honnan, hogyan tudott egy ott-

honából alig-alig kimozduló papleány ilyen szenvedélyes, időtálló, korából és 

környezetéből kiugróan nagyszerű könyvet megírni, mint az „Üvöltő szelek”?! 

Cathy, Heatcliff és Edgar története olyan sokféle érzelmet bemutató, mélyen 

romantikus, ugyanakkor a szenvedély erejét olyan realistán bemutató mű, hogy 

komoly fába vágnánk a fejszénket, ha ezt a művet kellene elemeznünk. Szeren-

csére csak a kommunikációbeli különbségeket nézzük, méghozzá Cathy hal-

dokló jelenténél.

„ Ó, Cathy, életem, hogy fogom én ezt elviselni?….

 Nos!  mondotta Catherine, visszahullva a karosszékbe, és Heathcliff pillan

tását elbomló tekintettel viszonozta, mert kedélye úgy változott, mint a szél, 

a véletlen szeszélyei szerint.  edgar és te összetörtétek a szívemet! És most 

mindketten idejöttök siratni azt, amit elkövettetek, mintha csak ti szorulná

tok vigaszra. Nem sajnállak titeket, nem... megöltetek engem... és lám, java

tokra vált! milyen erős vagy! Hány évig akarsz még élni, miután meghaltam?

Heathcliff letérdelt, mikor megcsókolta. most fel akart kelni, de Cathy ha

jánál fogva tartotta vissza:

 Addig szeretnélek így tartani  szólt keserűen , amíg mindketten megha

lunk! mit bánom én, szenvedsze majd? Nem törődöm a szenvedéseiddel. miért 

ne szenvednél? Én is szenvedek! el fogsz felejteni? Boldog leszel, ha majd a föld 

alatt pihenek? Azt fogod mondani húsz év múlva: „ez itt Catherine earnshaw 

sírja. Szerettem valaha, és fájt, hogy elvesztettem, de most már vége! Soka

kat szerettem azóta, gyermekeim ma kedvesebbek nekem, mint ő volt vala

ha, és ha meghalok, nem fogok örülni, hogy ismét megtalálom, inkább az el

vesztésüket fájlalom majd.” ezt fogod mondani, Heathcliff?

 Ne kínozz, vagy azt akarod, hogy megőrüljek, akárcsak te?  kiáltott fel fo

gait csikorgatva a férfi, s kiszabadította a fejét.

 most tudom csak, milyen kegyetlen voltál... kegyetlen és hamis! miért nem 

barátra lelek; mert azt igenis tudom, hogy kegyednek, a kegyed jóságának 

köszönhetek mindent. Érzem, s ha tudnám, ki is fejezném, de mint kegyed is 

jól tudhatja, szónok nem vagyok. 

 Téved. Higgye el, hogy ezt tökéletesen, vagyis csaknem tökéletesen a tulaj

don érdemének köszönheti, meg annak, hogy ezzel Brandon ezredes is tisz

tában van. Énnekem nem volt benne semmi részem. Én még azt sem tudtam, 

míg csak szándékáról nem értesültem, hogy a lelkészség megüresedett; mi 

több, arról sem volt sejtelmem, hogy az ezredesnek egyáltalán módjában áll 

lelkészséget adományozni. mint a barátom, mint családom barátja, ő talán... 

igen, bizonyosan tudom, még nagyobb örömmel adományozza önnek; de sza

vamra mondom, az én kérésemnek semmit sem köszönhet. …

 Brandon ezredes valóban nagy érdemű és tiszteletre méltó férfiúnak látszik. 

mindig is ilyennek hallottam emlegetni, s tudom, a kegyed bátyja is nagyra 

tartja. Kétségtelenül értelmes ember, s a modora tökéletes úriemberre vall. 

 Csakugyan  válaszolt elinor , s hiszem, hogy közelebbi ismeretség után 

is igazolva látja mindazt, amit hallott felőle, s mivel oly közeli szomszédok 

lesznek (mert úgy hallom a lelkészlak jóformán a kúria tőszomszédságában 

épült), kiváltképpen fontos, hogy valóban ilyen legyen. 

edward erre nem válaszolt. 

Itt is rögtön látszik a nemek beszélgetésben való részvételi aránya megfelel 

az általánosan elfogadottnak, a nő többet, részletesebben beszél, udvariassá-

gi formákat használ, a rokonok elítélésével aláhúzza a barátok kedvességét, és 

ezzel érzelmekkel tölti meg a szituációt, míg Edward csak céloz az érzelmeire, 

azokat meg sem próbálja kifejteni, és a beszélgetés témáját az érzelmekről ha-

marosan Brandon ezredes személyére fordítja, méghozzá úgy, hogy az állítá-

sokat harmadik személyben teszi meg – tehát igyekszik elkerülni a személyes 

véleménymondást, kijelentésével tulajdonképpen kérdez: információt gyűjt 

majdani szomszédjáról, amire Elinor készséggel válaszol, és megerősíti, meg-

nyugtatja a férfit. Meg kell azonban állapítani, hogy az udvariassági formák, 

amik ezekben a művekben áthatják a beszélgetést, sok helyen eltakarják a be-

széd nemi jellegzetességeit – a beépült szókapcsolatok, bókok, üdvözlési for-

mák hosszabbá és látszólag érzelmesebbé teszik a férfibeszédet, a nők beszé-
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les asztalára, mint ő. Írása azonban pontosan újszerű nyelvezetével és stílusá-

val emelkedik ki a kor női írásai közül, ezért citálom az ő Bridget Jones-át ide.

„ megérzés. A foglalkozással jár. –istenkém, olyan klassz!

De azért ez olyan kedves volt tőled, hogy otthagytad a munkádat és min

den. miért bajlódtál vele?

Bridget – mondta ő – hát nem nyilvánvaló? 

Jaj, istenem 

Akkor miért nem telefonáltál karácsony előtt – kérdeztem gyanakodva – én 

két üzenetet hagytam neked? 

Nem akartam beszélni veled, amíg nem végzek a munkával. meg nem hit

tem, hogy annyira kedvelnél.

mi?

ej, hisz tudod. Hát nem értésemre adtad, mikor a hajadat szárítottad? És az 

első alkalom, mikor az a buta szvetter volt rajtam, meg a nagynénémtől ka

pott poszméhes zokni, és úgy viselkedtem, mint egy bunkó? Azt hittem, ret

tentő nagy hólyagnak tartasz. 

Hát, egy kicsit – vallottam be – ámde

Ámde mi? 

Nem tesséket akartál mondani?

Ezután már csak az ágyjelenet jön.

 Szórakoztató, friss, szellemes és nagyon mai – mint ahogy az egész könyv – 

ott van benne az esetlen, sőt, néha idétlen Bridget, aki nem tud a saját érzelme-

in sem kiigazodni – hiszen a nagy Markra találás közben még Daniel közeledé-

sét sem utasítja el – és a tökéletes Darcy – akit nem véletlenül nevez el a Büsz-

keség és balítélet sármos főszereplőjéről. Tehát, hogy is állunk azokkal a kom-

munikációbeli különbségekkel? Be kell vallani, hogy elég csehül. Darcy, köny-

nyedén felidézi a múltbeli hibákat –amire köztudomásúlag egyik férfi sem ké-

pes egyirányú gondolkodása miatt – könnyen beszél az érzelmeiről, és képes 

úgy beállítani magát, mint akit „hólyag”-nak lehet nézni – ezek egyike sem jel-

lemző egy férfira, arról nem is beszélve, hogy élő férfi nem tudja megmondani, 

kellettem neked, Cathy? miért cselekedtél szíved ellenére, Catherine? egy szó

val sem tudlak vigasztalni. megérdemelted sorsodat. önmagad gyilkosa let

tél. igen, most már ölelhetsz, sírhatsz, könyöröghetsz csókjaimért és könnye

imért: mindez csak kárhozatodra válik. Szerettél... mi jogon áldoztál fel, fe

lelj, mi jogon! gyarló vonzalmadnak, melyet linton iránt éreztél. Amit sem a 

nyomor, sem a bűn, sem a halál, sem isten, sem Sátán nem tudott volna el

érni: hogy mi valaha egymástól elválhassunk, azt te saját jószántadból, ön

ként megvalósítottad. Én nem törtem össze a szívedet, magad törted dara

bokra, s ezzel összetörted az enyémet is. Csak annál rosszabb számomra, ha 

erős vagyok. miért éljek még? milyen élet lesz az enyém, ha... Ó, istenem! Te 

talán akarnál élni, ha már lelked a sírba szállt?

 Hagyj el! Hagyj el!  zokogott Catherine.  Ha rosszat tettem, belehalok. 

elég! Te is elhagytál, de én nem teszek neked szemrehányást. megbocsátok 

mindent. Bocsáss meg te is.

 Nehéz megbocsátani e szemek, e csonttá soványodott kezek láttán  felel

te Heathcliff.  Csókolj meg még egyszer, és ne engedd látnom ezeket a sze

meket. megbocsátom, amit velem tettél. Szeretem a hóhéromat... de a tiédet 

hogy szerethetném!

Csodaszép, megrázó, romantikus – és hihetetlen. Legalábbis manapság elkép-

zelhetetlen, hogy akár ilyen szituációban egy férfi ilyen nyíltan és érzelmesen 

beszéljen – különösen egy harmadik személy jelenlétében. Alaposabban vizs-

gálva látjuk, hogy most nem találhatjuk meg azokat a különbségeket, amiket 

eddig csaknem mindenhol többé-kevésbé láttunk. Heatcliff éppoly hosszan, 

érzelmesen beszél, színes szóképeket, fordulatokat használ, mint Cathy, a nő 

pedig néha csak rövid indulatszavakkal, félmondatokkal válaszol- ami egyéb-

ként inkább a férfihoz illene. Heatcliffé a túlzás, az átok, a költői kérdés és va-

lóságos visszakérdezés is – amik a gendernyelvészek szerint a női beszéd jel-

lemzői. Mindenesetre elmondható, hogy a könyv értékét ezek a hiányosságok 

nemigen csökkentik, aligha dobja félre emiatt az Üvöltő szeleket bárki –legyen 

akár egy gendernyelvész  az illető.

Helen Fielding nem feltétlenül létjogosult ebben a felsorolásban, megelőz-

ve sok olyan írónőt, aki többet, nagyobbat, méltóbbat tett le az irodalom szé-
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tőle. még te is. Azt akarta, hogy elgyere, hát eljöttél..

– mi van veled, lena, meghibbantál? Én azért jöttem, mert te kértél. Hogy 

jön ide az apád?  

– mert ott állt mellettem, a hatalmas öklei meg az asztalon... Hát ezért kér

telek meg... 

 

Ulickaja kétségkívül megfelel a szempontjainknak, Lena beszéde hosszabb, 

érzelemteljes, ismétlésekkel teli, csapongó, az aktuális helyzetről a jövőbe, 

Enriquéről az apjára, az érzéseire, majd a múltra ugrik mindent csak a sa-

ját szempontjából lát és láttat - a férfi pedig láthatóan nagy nehézséggel tudja 

csak követni. Nem tudja a lányt vigasztalni, nem érti, amit mond, mert csak 

a szavak szintjén fogja fel a beszédet, nem vigasztal, hanem megold (Hát ak

kor elmegyek a gyárba), szeretné lezárni a beszélgetés érzelmes részét (na, 

jól van akkor) végül – bár ez már az idézett részben nincs benne, az egyetlen 

vigasztaláshoz folyamodik, amihez ért, és szeretkezik a síró, terhes nővel. Ez 

a megoldás gyakran előfordul ebben a könyvben – és az írónő többi könyvé-

ben is – a beszélgetés, a probléma megoldása gyakran elmarad, és csak a tör-

ténések követik egymást, kicsit talán meglepő logikával vagy logikátlanság-

gal. Lehetséges azonban, hogy ez a kétségkívül tehetséges írónő ezzel mai vi-

lágunk elé tart tükröt, ahol valóban egyre kisebb szerepet játszik az emberek 

közti kommunikáció, és sokkal több az akció, a váratlan fordulat (rövid ideje 

még harmonikusnak látszó kapcsolatok bomlanak fel, vagy fordulnak tragé-

diába, hirtelen utazások, munkahelycserék, költözések keverik fel hétköznap-

jainkat) életünk különböző szakaszai mintha kevésbé kapcsolódnának szoro-

san össze.

Végül, csakúgy mint a férfiaknál, ötletszerű vizsgálódásunkat fejezzük be egy 

magyar íróval, egy írónővel, Szabó Magdával. 

Számtalan könyve gyerekkoromtól kedvenc olvasmányom, de ilyen szempont-

ból még nem gondoltam egyikre sem. A nemi jellegüknek megfelelően beszél-e 

Eszter Lőrinccel az Őzben; Rolland Franciskával vagy Annával a Szemlélőkben; 

János és Paula vagy inkább Szalay és Paula a Disznótorban; Iza és Antal vagy 

később Antal és Lídia a Pilátusban? Megint sokéves kutatómunka feladata len-

ne kideríteni. De nézzünk egy rövid részletet a Danaidából:

hogy milyen zokni van rajta – pláne volt rajta hónapokkal azelőtt, nem isme-

ri a poszméh kifejezést, mint jelzőt (tudományos szinten természetesen tudja, 

hogy mit jelent) és soha, semmilyen körülmények közt nem mondaná magá-

tól, hogy úgy viselkedtem, mint egy bunkó (ezt csak hosszas érzelmi zsarolás és 

többnapos harag után lehetne kinyomni belőle.) Tehát bár a gendernyelvészet 

kutatói csalódottan ráznák a fejüket Fielding nyelvi hitelessége láttán, azért 

mi jól szórakoztunk a könyvön, és még a másik részt is megvettük, hogy kide-

rüljön, a tökéletes Mr. Darcy megtartja-e szeretnivalóan idétlen Bridgetünket.

Térjünk át Ulickajára, akit napjaink legjobb nőírójának tartanak.

„No, mit sóhajtozol? minden nagyon is normálisan alakul – mondta meg

győződés nélkül Surik.  

 

– Persze, nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Az apám majd mindent megmu

togat itt neked: a hengerművet, a vadásztelepet, a cementgyárat... még az 

is lehet, hogy Szuglejkába is elvisz, kapsz egy jó kis gőzfürdőt..

– minek kell ez? – csodálkozott Surik.   

– Hát nem érted? Hogy lássák az emberek... – lena megszívta az orrát, ke

zét a takarón kívülre, a hasára tette, és Suriknak úgy rémlett, hogy hullám

zik a hasa. megérintette a lány vállát:  

– lena, hát akkor elmegyek a gyárba is... nem nagy ügy..

Sztovba elfordult tőle, és csöndes, keserves sírásba kezdett.  

– mi van veled, Sztovba? miért bőgsz? Hozzak vizet? Ne hagyd el magad – 

vigasztalta Surik a lányt, aki viszont egyre csak sírt és sírt, aztán könnyek 

közt azt mondta: egyre csak sírt és sírt, aztán könnyek közt azt mondta:

– Kaptam enriquétől levelet. utcai verekedésért kapott három évet, köz

ben a bátyja miatt ültették le... Azt írja, ha életben marad, visszajön. Vagyis 

ha nem jön, az azt jelenti, hogy megölték. Hogy most már nincs más értel

me az életének, mint hogy kiszabaduljon és idejöjjön...  

– Na, jól van akkor – örvendezett Surik.

– Ó, Surik, semmit sem értesz. ezt én nem élem túl. ismerni kell az apá

mat. rettenetes zsarnok. Semmiféle ellenvetést nem tűr. Az egész körzet fél 
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kezelő beszédmódja alátámasztani látszik a gendernyelvészet dominancia el-

méletét, ahol a férfi hatalmi pozícióból beszél. Katalin beszéde, és annak sajá-

tosságai nem elemezhetőek, de viselkedése erős érzelmi telítettséget és a női 

nemre jellemző kérdések feltevésének vágyát mutatja, amit azonban elnyom a 

férfi erőszakosabb, határozottabb lénye.Hasonlóképpen félpárbeszéddel oldja 

meg Iza és Domonkos utolsó párbeszédét is:

„majd itt – mondta iza. – Csak nem mégy vissza Dekkerhez emiatt? Van itt 

fekvőhely.

Domokos azt felelte, szívesebben pihenne a klinikán.

iza elkapta róla a tekintetét. iza ritkán tévedett, ha diagnosztizált, a tüne

tek feleltek neki, a rejtőző tünetek is, mert makacs volt, gondos és türelmes. 

most tévedett, de nem tudta, hogy téved, mikor azt hiszi, hogy Domokos nem 

akar itt lepihenni.

– menjek veled én is? – kérdezte habozva. Félt, hogy azt mondja rá, igen. 

most irtózott volna fizikailag is közel lenni anyja szegény zúzott testéhez.

Domokos a fejét rázta. izának is pihennie kell, ne éljen vissza az erejével. 

majd ideszól telefonon, mikor és hol találkozzanak. A klinikán nagy a nyüzs

gés, mára már elege lehet a beszédből, aludjék egy keveset. iza ráhagyta, pe

dig azt érezte, hogy szeretné, ha nem hagyná egyedül, félt elengedni maga 

mellől. Nem tudta volna indokolni, miért riasztja, hogy a férfi nem marad 

vele, de riasztotta.

Domokos tudta, hogy könyörög, pedig nem szólt egy szót sem, csak állt, össze

font kézzel a kapuban, és esdekelt a szemével. „Ha elvétem a lépést, lezuhanok 

– gondolta Domokos. – lezuhanok, mint az öregasszony. mikor kamasz vol

tam, az ágyam feletti polcra állítottam egy szobrot, amely az igazságot ábrá

zolta, s naponta kétszer imádkoztam előtte. isten áldjon meg, szerencsétlen!”

Domonkos dönt, hogy elhagyja Izát, de nem mondja ki – Iza nem érti a férfit, 

csakúgy, ahogy előző férjét, Antalt sem értette – igaz, az sem próbálta megma-

gyarázni neki, miért hagyja el. A szövegben elhangzó gondolkodásmód azon-

ban hordozza a férfi és női jelleget  -Iza érez: fáradt, a klinikán nagy a nyüzs-

gés – Domonkos észérveket gondol, és férfi módra röviden és szó nélkül sza-

„ meg ne halljam, hogy érdeklődöl utána! – mondta elek. – megtiltom. Nóra 

nincs. Nem is volt. Nem is ismerted, csak régesrégen, lánykorodban, felüle

tesen.

Katalin rábámult. Hát nem elek akarta újra kezdeni a barátságot? Nem elek 

mondta neki pár napja, feltétlen létesítsenek kapcsolatot a két otthon között?

– istenem, de buta vagy! – mondta elek. – Borzasztó, hogy sose figyelsz 

semmire.

ez Nóra mondata volt, annyiszor hallotta már, csak Surányiné más hang

súllyal mondta, szánalommal és melegen, elek meg haragudott. mire nem 

figyelt fel megint? mit csinált? miért nem szabad megkeresnie Nórát? Any

nyit tett érte!

– menj, feküdj le, és ebből elég volt mára és mindenkorra. Befejeztük 

Surányinét. Ne beszélj nekem úgy, mint egy vidéki paplány, erkölcsnemesí

tő dolgokat, hogy ki mit tett érted hajdanán. elvitték, nincs. Nem tudunk raj

ta segíteni. Ha sokat ugrálsz, engem is belekavarsz, magadat is. menj alud

ni! rettenetes nap volt.

Hogy menjen így aludni? Az eltűnt olyan eleven közelségbe került most hoz

zá, hogy szinte hallotta a hangját és a lélegzetét. Nem hagyhatja magára! Ha 

csinált is esetleg valamit, ha tévedett, akkor is joga van védelemre.

– Hülye – mondta elek. – Nóra olyan ártatlan, mint te. Nem erről van szó. 

mondtam, hogy aludj.

maga se tudta, mért nem engedelmeskedik, máskor semmit nem kellett két

szer mondani neki. megint rákezdte: ha elek szerint ártatlan, akkor meg kü

lönösképpen kötelességük segíteni.

– majd ha megvesztem – mondta elek, s Katalin nézett a szó után.”

Ez ugyan egy fél párbeszéd csak, hiszen Katalin jobbára csak hallgat, vagy 

metakommunikációval fejezi ki a mondanivalóját. Az így kódolt üzenet azon-

ban elemezhető: kicseng belőle egy elnyomott státuszban levő, érzelmileg erő-

sen függő, kevés önbizalommal rendelkező nő hangja. Elek pedig a hatalma és 

tudása teljében álló diktátor  - nem magyaráz, csak parancsol, rövid, érzelem-

mentes mondatai kevés információt tartalmaznak, de sokat érzékeltetnek. Le-
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Ezért aztán arra bíztatok mindenkit, hogy olvassa továbbra is élvezettel a klasz-

szikusokat, viszont ha írásba kezd, vegye figyelembe az elérhető új informáci-

ókat, elméleteket, kutatási eredményeket, hiszen bár a régi írók könyveit nem 

minősítjük le az általuk még nem ismertek alkalmazásának hiánya miatt, de 

az újak értékét már emeli, ha írójuk tájékozottnak mutatkozik legalább általá-

nos szinten a különböző tudományágak új felfedezéseiben.

Irodalom

Barbara és Alan PEASE: miért hazudik a férfi, miért sír a nő. Park Kiadó. 

Bp. 2005. 

Dr.habil HUSZÁR Ágnes: Női nyelv? Férfi nyelv? Magyar Tudomány 2009/3. 

276-285. 

KOVÁCS Krisztina: Nyelv és nem – diplomamunka Debreceni Egyetem. 2006.

badul meg a kellemetlenné vált kapcsolattól, döntésében csak a saját szemé-

lye iránti érzés, az önzés dominál – nem jelenik meg benne más szempont, bár 

sajnálja az elhagyott nőt, nem habozik, gyorsan és határozottan dönt. Iza em-

patikus – bajt érez Domonkos elmenetele miatt, és irtózást anyja holtteste felé, 

kapaszkodna a férfi biztonságot adó jelenléte után, de mivel a jelleme elég fér-

fias, ezt nem mondja ki. Érdekes, hogy az Izáról szóló leírás is másféle, mint 

a Domonkosról szóló, több benne a jelző, pontosabb, árnyaltabb. Szabó Mag-

da több könyvében találkozunk azzal a megoldással, hogy az egyik fejezetben 

a férfi, másikban a női szereplőket követjük nyomon, de írásaiban annyira ke-

vés a párbeszédes forma, hogy nehéz annak jellegét elemezni. 

III. Összefoglalás

Mindezek után azt a nagyon óvatos megállapítást tehetjük, hogy a férfiírók 

jobban ábrázolják a kommunikációs különbségeket, ismerik a női érzelmes-

séget, választékosabb, bővebb szókincset, az asszociációs hajlamot, a szeszé-

lyes indulatváltásokat, a személyesség igényét, az ismétlés gyakoriságát, az in-

direkt beszédmódot és nyilván saját hajlandóságuk miatt jól ábrázolják a fér-

fiak szűkszavúbb, logikusabb felépítésű, információközpontú, érzelemmentes, 

lényegretörő beszédstílusát is. 

Női íróink – napjainkig - a férfi szereplőkkel olyanokat és úgy mondatnak, 

ahogy azt feltehetőleg hallani szeretnék – tehát inkább a tökéletes férfi beszél 

a könyveikben, mint a valóságos férfi. Az is látható, hogy még a legjobb nőíró-

ink sem bírnak mindig elég önismerettel saját beszédstílusukat illetően, ezért 

hősnőik gyakran olyan kommunikációs jelleget mutatnak, ami a valóságban 

ritkán jellemzik a nőket.

Mindezek a különbségek azonban nem feltétlenül hiányok vagy hibák, hiszen 

ahány olvasó, annyi ízlés – én magam sem érzem abszolút kritériumnak, hogy 

az általam olvasott könyvek szereplői megfeleljenek a legújabb nyelvészeti, pszi-

chológiai esetleg orvostani kutatásoknak. Ha az író el tudja velem hitetni, hogy 

a könyvében szereplők úgy beszélnek, és arról, amiről ő szeretné, azt teszik, és 

azt kerülik el, amit ő leír, akkor az a könyv jó, szóljon bár az ufók támadásáról 

vagy napjaink nepáli kultúrpolitikusairól. 
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Kulcsszavak: szociális hálózatok, érzékenység, női szerepek

Bevezetés

Közösségek hálózatában élünk. Embervoltunk egyik alapélménye a társas lét. 

A szociológia, pszichológia, antropológia és a társadalomtudomány számos más 

ága is régóta tanulmányozza az embert, mint társaslényt. Mégis keveset tudunk 

arról, hogy milyen hatások, mechanizmusok vonzások, taszítások és erők hatá-

rozzák meg ezeknek a különleges, emberek alkotta hálózatoknak kialakulását, 

szerkezetét, dinamikáját. Az alábbi sorok arra vállalkoznak, hogy ezt a kérdés-

kört egy sajátos nézőpontból, az érzékeny nő hálózati szerepének szemszögé-

ből tanulmányozva adjanak áttekintést e témakörről. 

E nézőpontnak megfelelően először az érzékenység fogalmát, majd a hálóza-

tok általános és a szociális (humán) jellemzőit tárgyaljuk. Ezt követően rész-

letezzük az emberi hálózatok jeleinek terjedési sajátosságait különös tekintet-

tel a hálózati csomópontok tulajdonságainak, azon belül is az érzékenységük-

nek szerepére. 

Az érzékenység fogalma

Az élet számos területén különféle szóösszetételben, jelzős szerkezetben alkal-

mazzuk az érzékenység szót, melyekből jelentése levezethető: lisztérzékenység, 

frontérzékenység, túlérzékenység, hőérzékeny papír, érzékeny periódusok, szo-

ciális érzékenység, érzékeny csoportok (pl. kisebbségek), egy műszer érzékeny-

sége, stb. Ebből a néhány példából is jól látható e fogalom kapcsolata az érzé-

keléssel, annak konvertáló, erősítő mechanizmus jellegével. Alapvetően tehát 

input és output kapcsolatról van szó, melynek két fajtája keveredik a szóhasz-

nálat során. Az egyik: nagyon gyenge jelek érzékelésére/észlelésére való ké-

pesség, azaz kis amplitúdójú inputra való válaszadási képesség, a másik: átla-

gos inputra nagy amplitúdójú output válasz generálása. Tehát az érzékelés ké-

pességéről és a válaszadás arányosságáról van szó, hiszen ha egy műszer érzé-

ketlen, az normál inputra sem reagál, amelyik viszont túlérzékeny az első jel-

re „kiakad”, túlcsordul, vagy tönkre megy. Ugyanakkor az érzékenység fogal-
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A transzcendenciára való fogékonyság szintén az érzékeny nőkre jellemzőbb, 

melyet a különböző vallásgyakorlatról készült szociológiai kutatások is igazol-

nak96.

Természetesen amikor férfi és női szerepekről, érzékenységről beszélünk, ak-

kor tudatában kell lennünk ezen kategorizálás korlátaival, a minden emberben 

meglévő női és férfi tulajdonságokról, ezek változó arányairól.

A hálózatok

A hálózat fogalmát – ahogy az érzékenységet – szintén széles körben, az élet 

legkülönbözőbb területeinek leírásakor alkalmazzuk. Beszélünk elektromos 

hálózatról, egy levél erezetéről, az agy ideghálózatáról, gazdasági hálózatok-

ról, számítógép-hálózatokról, település hálózatról, emberi, humán (szociális) 

hálózatokról, stb.

Nem véletlen, hogy az élet minden területén jelenlévő rendszerek struktú-

ráját magába foglaló hálózatok tanulmányozása külön tudománnyá (network 

science) nőtte ki magát, mely alapfogalmát a következőképpen definiálta: a 

hálózat fogalmán egy adott (biológiai, fizikai, informatikai, műszaki, kognitív, 

jelentéstani, társadalmi, stb.) terület elemei között fennálló kapcsolat-rend-

szert értjük97. E tudomány azon összefüggéseket vizsgálja, melyek a hálózatok-

ra, mint sajátos entitásokra érvényesek, függetlenül annak tényleges megva-

lósulási formájától. Így többek között foglalkozik adatreláció vizsgálatokkal, a 

csomópontok (node), élek (edge, tie), klaszterek kapcsolataival, azok fittségé-

vel, tulajdonságaival. Támaszkodik a gráfelmélet, a szociometria megállapítá-

saira, hálózat-analíziseket végez, matematika modelleket dolgoz ki, vizsgálja a 

hálózatok kiépülését, bejárhatóságát, klaszteresedését. Természetesen a háló-

zatok általános tulajdonságai mellett vannak sajátosságai is annak függvényé-

ben, hogy milyen típusú hálózatokról beszélünk. Tanulmányunk szempontjá-

ból különösen is fontosak a humán hálózatokra vonatkozó azon megállapítá-

sok, melyek a csomópontok tulajdonságainak hatásait vizsgálja a hálózat ki-

épülésére, a kialakuló klaszterek méretére és összetételére, a hálózat stabilitá-

sára, élethosszára és a hálózati kommunikációra. 

A humán hálózatok tanulmányozása a szociológián belül már régi gyökerek-

96.  Hegedűs, 2000.

97.  lewis, 2008.

mába bizonyos esetekben beleérthetjük a válaszadási gyorsaságot is, így a jel-

továbbítás sebességére is hatással lehet. A kései reakció, a túl nagy fáziskésés-

sel érkező válasz ugyanis szintén érzéketlenségnek minősül.

Az emberi érzékenység tárgyalásakor szinte azonnal felvetődik az „érzékeny 

nő” és az „érzéketlen férfi”, mint állandó jelzős szerkezetek. Kérdés természe-

tesen az, hogy milyen inputról beszélünk, valójában mire is érzékeny és mire 

érzéketlen az ember, a férfi illetve a nő. Testi, lelki, társas és transzcendens je-

lekre egyaránt értelmezhetjük a nemek között megmutatkozó érzékelési és vá-

laszadási különbözőségeket. Köztudott például, hogy a testi fájdalomra külön-

bözőképpen reagálnak a férfiak és a nők, melynek genetikai, hormonális és szo-

ciális háttere még kiderítésre vár93 A férfiak tájékozódási érzéke - melyek fizi-

ológiai különbségekben (belsőfül méret) is megmutatkozik94  -, és a térbeliség 

érzékelésének érzékenysége ősi szerepre (vadász) vezethető vissza. A teljesít-

ményközpontú viselkedés és az eredményességre való törekvés, az erre való ér-

zékenység ugyanezen oknál fogva szintén a férfiak sajátja. 

Pszichológiai jelek helyett inkább lelki válaszokról kell beszélnünk, hiszen a 

lelki folyamatok külső jelekben (viselkedés, magatartás, kommunikáció, stb.) 

öltenek testet, melynek érzékelésében és értelmezésében a nők előnye vitatha-

tatlan, melyre nemi szerepük, utódgondozási és nevelési feladataik tehették 

őket fokozottan érzékennyé. 

Ugyanezen okokra vezethető vissza a nők érzékenysége a társas kapcsola-

tokban is. A nők társas kapcsolatainak férfiaktól eltérő szerkezetét, összetétel-

ét sajátosságait számos tanulmányban publikálták95.  A Marriage and Family 

Encyclopedia-ban ismertetett tanulmány például a házasság előtt és után vizs-

gálja a nők és férfiak eltérő kapcsolatrendszerét, annak változását a házasság 

után és kapcsolatát a rokoni kapcsolatrendszerrel. Megállapítja, hogy a nők 

munkakeresésének eredményességére alapvető hatást gyakorol kiterjedt vagy 

éppen beszűkült kapcsolati hálójuk. Tasaku Igarashi tanulmányában fiatalok 

mobiltelefonálási szokásait vizsgálva mutatja ki, hogy a lányok és a fiúk kap-

csolatépítési és tartási szokásai mennyire eltérnek. Csermely Péter a minden-

tudás egyetemében elhangzott előadásában a nők érzékenységét és hálózati 

szerepüket a fizikából ismert gyenge kölcsönhatásokhoz hasonlította, melyek 

jelentősége az emberi hálózatokban ugyanúgy óriási, mint a fizika világában.

93.  Schirber, 2005.

94.  university of 
Toronto, 2004.

95.  marriage and 
Family encyclope
dia, 2010., Tasuku iga
rashi, 2010., Csermely 
Péter, 2005.
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egyetlen, peremhelyzetű ember a teljes hálózat 70 - 80 %-át is „megfertőzheti”, 

amennyiben a hálózati személyek kellően érzékenyek az adott jelre (1. ábra).

1. ábra

Egyetlen személy, a kissé peremhelyzetű „Terry Frazier” feltételezett harmad-

fokú hatása egy átlagos humán hálózatban

(feketével jelölve a „fertőzötteket”, szürkével az érintetleneket)

kel rendelkezik98, hiszen az emberi kapcsolatokban, hálókban rejlő társadal-

mi tőke alapvetően meghatározhatja az emberi közösségek formálódását, fej-

lődését, struktúráját, erejét99.

Az érzékenység meghatározásakor a jel, a jelforrás és a jel transzfer jellege do-

minált, így a humán hálózatok működésének áttekintésekor is erre koncentrá-

lunk. Szociális hálózatok esetén a jel forrása lehet egy hálózati csomópont épp-

úgy, mint a hálózat környezete. A jelforrásokat csoportosíthatjuk természetes, 

mesterséges, szociális, transzcendens forrásokra jellegük szerint, a jeltovábbí-

tás útja alapján pedig pont-pont (pear-to-pear) vagy sugárzás (broadcasting) 

típusba sorolhatjuk.  Amikor az érzékenység szerepét keressük a humán há-

lózatokban, akkor nyilván a csomópontok érzékenységéről beszélünk, és azok 

jeltovábbítási különbségeinek hatásait elemezzük.

Jelterjedés humán hálózatokban

A hálózatok analízise a bennük terjedő jelek módosulására különböző – több-

ségükben a gráfelméletre támaszkodó - matematikai modellekre épül. A csomó-

pontok tulajdonságainak figyelembe vétele, a kapcsolatok kiépülésének valószí-

nűségére gyakorolt hatásai újabb modellek megalkotásához vezettek100. A csomó-

pontok eltérő tulajdonságait figyelembe vevő modellek kimutatták, hogy a háló-

zatok főbb jellemzőire kevésbé, míg a finom részletek tekintetében és a hálóza-

tok kiépülésére döntő hatást gyakorolnak az eltérő csomóponti tulajdonságok.

Ugyanakkor az elméleti kutatások mellett kísérleti méréseket is végeztek ku-

tatók annak kiderítésére, hogy humán hálózatokban a jelterjedés hogyan va-

lósul meg, a csomópontok milyen hatással vannak egymásra (függetlenül kü-

lönböző tulajdonságaiktól). Egy ilyen kísérletben, mely az önzetlenség terjedé-

sét vizsgálta egy jól feltérképezett szociális hálózat esetén101 azt találták, hogy a 

hatás harmadízigleni. Azaz, egy önzetlenséget gyakorló személy, mint hálóza-

ti csomópont a hálózatban tőle három csomópontnyi távolságra lévő személy-

re is hatást gyakorolt (pl. a gyereke barátjának szüleire). Természetesen a ha-

tás kimutathatóságának mértéke már kapcsolatba hozható a csomópontok jel-

továbbítási képességével, más szóval az érzékenységével. Ez a harmadfokú ha-

tásrádiusz azt jelenti, hogy egy közel 70 fős, átlagos szociális háló estén akár 

98.  robert A. 
Hanneman  mark rid
dle 2010.

99.  Kollányimol
nárSzékely, 2007.

100.  robert A. 
Hanneman  mark rid
dle 2010., Kiss, 2004.

101.  Fowler  Chris
takis, 2009.
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Konklúziók

Az előzőekben jelekről és érzékenységekről beszéltünk, melyek igen sokfélék 

lehetnek. Egy emberi hálózat pedig rendkívül összetett jelrendszerrel és infor-

mációáramlással rendelkezik, így csak ennek figyelembevételével lehet az aláb-

bi konklúziókat értelmezni.

Úgy tűnik, hogy a kis amplitúdójú jelek észleléséhez és rendszerbe emelésé-

hez szükségesek az érzékeny csomópontok, a nők jelenléte. Azonban számuk 

egy határérték felett labilitást eredményez. Ez igaz klaszter szinten is: homo-

gén klaszterek heterogén hálózati környezetben lehetnek hosszabb ciklusúak. 

A stabilitáshoz tehát zajszűrő, érzéketlen csomópontok/klaszterek kellenek. 

Tehát a heterogén hálózatok - férfiak és nők együttes jelenléte a közösségben - 

hasznosabbak és stabilabbak a homogéneknél. Érdemes ezért megfontolni hu-

mán hálózatok tudatos építőinek, a társadalom különböző szintjeit szervezők-

nek, közéleti feladatokat vállalóknak, hogy törekedjenek a heterogenitásra, le-

gyen az baráti társaság vagy politikai testület.

Az érzékenység nagy szerephez juthat ezen szociális hálózatok kiépülésében 

is. Az érzékeny nők gyorsabban létesítenek szociális kapcsolatokat, hamarabb 

épül körülöttük a hálózat, így jelentőségük különösen is fontos hazánkban, hi-

szen Magyarország gyenge hálózottsága közismert. 

Az emberi hálózatokon belül érvényesülő harmadlépésnyi hatásrádiusz ugyan-

akkor felveti a felelősség kérdését is. Nagy felelősség beemelni vagy generálni 

egy jelet, információt a rendszerbe, mert igen széles körben fejtheti ki hatását, 

de nagy felelőtlenség érzéketlen hálózatokat vagy hálózati klasztereket létre-

hozni, fenntartani, hiszen az az üzenetek terjedését gátolja, elszakadhat termé-

szetes, mesterséges és szociális környezetétől egyaránt. 

Akik pedig majdnem teljesen homogén társas mezőben élnek, tévesen fogják 

- tapasztalataik miatt – értelmezni az emberi kapcsolatok hatásmechanizmu-

sát akkor is, ha tisztán férfi illetve női csoporttagokról van szó.

Tudományos érvekkel is alátámasztottnak látszik tehát az a régi társas tapasz-

talat, miszerint viselkedésünk, szavaink, tetteink, reakcióink, pozitív vagy ne-

gatív példánk jóval nagyobb és szélesebb körű hatást fejt ki emberi környeze-

Érzékeny és érzéketlen csomópontok hatása

Amennyiben ezt a harmadfokú hatást általánosnak tekintjük, a hálózatot al-

kotó személyek érzékenysége az adott jelre és annak továbbítására döntő fon-

tosságú lehet. Hiszen ha az adott jelre érzékeny csomópontok kellő sűrűség-

gel helyezkednek el a rendszerben, a hálózat jeltovábbító képessége annak el-

lenére is megmarad, hogy ezt nagyszámú érzéketlen csomópont akadályozza. 

Egy érzékeny csomópont azonban nem csak jó hatásfokkal továbbadja az adott 

jelet, hanem azt felerősítheti, sőt további jeleket is generálhat annak hatására. 

Az érzékenység, ahogy azt fentebb is említettük, a jelterjedés gyorsaságára is 

hatással lehet.  Szintén az érzékeny hálózati pont funkciója lehet a gyenge je-

lek beemelése a rendszerbe, azaz a környezeti (broadcasting jellegű) jelek ér-

zékenyebb észlelése és a zajszintből való kiemelése, amely a hálózat informá-

ció spektrumát szélesíti. Ugyanakkor az érzékeny csomópontok jelgeneráló ké-

pessége túlterhelheti a rendszert, túlcsorduláshoz vezethet. További hátrány-

ként említhetjük, hogy az érzékeny-érzékeny kapcsolatok labilisak, pontosan 

a jelerősítő és túlterhelést generáló funkció miatt, amit sokszor már nem bír 

el a kapcsolat, a kapcsolódás ezért könnyen felbomolhat, a hálózati él megszű-

nik. Ezért a sok érzékeny pontot tartalmazó hálózati klaszterek általában rö-

videbb életciklusúak.

Az érzéketlen csomópont nyilván mindezen tulajdonságok ellenkezőjét mu-

tatja. Ezek közül azonban fontos kiemelni a zajszűrést és a stabilitást. Nagyon 

fontos egy hálózat hosszútávú működése szempontjából, hogy működjön ben-

ne zajszűrés, hiszen a jel-zaj arány felbomlása összeomláshoz vezethet. Az ér-

zékeny pontok által beemelt sokszor zajszint közeli információkat az érzéket-

len pontok elnyelik, így biztosítják a rendszer stabilitását. Ugyanakkor szintén 

a stabilitást erősíti, hogy az érzéketlen-érzéketlen pont-kapcsolatok önmaguk-

ban is stabilabban, hiszen kellően erős jelek által keletkeztek.

Mindezekből talán egyértelműen kitűnik, hogy egy hálózat működésére alap-

vető hatással van az érzékeny és érzéketlen csomópontok száma és aránya. 
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tünkre, mint ahogy azt az egyén oldaláról megéljük, vagy gondoljuk. Különö-

sen nagy a felelőssége azon személyeknek, akik egy-egy humán hálózat közpon-

ti magjában helyezkednek el, az ő hatásuk - mely akár a teljes hálózaton végig 

terjedhet -, és ehhez kapcsolódó felelősségük is óriási, tetteik sokak javát szol-

gálhatják vagy kárát okozhatják, építhetnek vagy rombolhatnak. 

A humán hálózatok kiterjedtségének, számosságának, információ gazdagsá-

gának és érzékenységének társadalmi jelentőségét (társadalmi tőke) nem lehet 

túlbecsülni, ezért megkerülhetetlen feladat ezen érzékenység-dimenzió mentén 

is tovább elemezni az „érzékeny nők” és „érzéketlen férfiak” hálózati szerepét. 
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Katona György előadásában a szociális háló révén terjedő, terjeszthető jónak 

hatásáról mutatott be meggyőző ábrákat. Rövid ismertetésemben egy családfá-

ból (a Iulius-Claudius házéból) és a tetrarchia korában mesterségesen képzett 

császári hatalomszövetségnek valamelyest összekapcsolható ágaiból, illetve a 

kora-keresztény korból emelek ki női alakokat, sorsokat. Összetettebb, telje-

sebb, történeti bemutatásokból szemelgetve, itt a hatalomra jutás és a velejáró 

sok negatív vonatkozás elő- és létre hozta érzéketlenséget, valamint kevés ér-

zékeny, jót továbbsugárzó vonást láthatunk meg a kiemelt női szereplők arcán.

 I. A Iulius-Claudius ház ábráján102 az első jelentős nőalak Lívia Drusilla 

Augusta. A róla bemutatott kép Castilione László Az ókor nagyjai című mun-

kájában103 található. Rajta Lívia fiatalkori  szobra látszik, amely 30 éves kora 

körülinek örökíti meg őt, a köztársaság idején divatos hajviselettel. Castilione 

a következő jellemzést mellékeli hozzá: „Az asszony szépsége különösen a nagy 

szemekben és az intelligenciát sugárzó vonásokban érvényesül, de a határozott 

orr és szájrész elárulja férfias karakterét.”104

Mit tudunk, tudhatunk meg Líviáról? Apja a republikánus Marcus Livius 

Drusus Claudianus a Philippi csata után öngyilkos lesz; szintén Claudius-házbeli 

első férje előbb Antoniust, majd a Sziciliában még fennmaradó Sextus Pompeius 

seregét támogatja. A házaspár találkozik a Kr. u. 39-es amnesztia után az ifjú 

Octavianusszal, aki a szép, de ekkor már második gyermekét hordozó asszony-

ba szeret. Előző házasságukat mindketten elhagyva 52 évre szóló kötés szüle-

tik köztük.  Lívia politikai szövetségese és tanácsadója is lesz Augustusnak. 

Lívia egyénisége, jelleme nem érzéketlen, de nem is tükröz érzékeny vonáso-

kat. Reális, a jelennek élő, mindig egyensúlyban helyén álló nagyasszony. A ha-

talom újfajta megteremtődésében – látszólag, s lényegét tekintve – Augustus 

mellett van, józan. Mégis, mert közös utódjuk nincs, s a sokféle hatalmi törek-

vésben az ő, első házasságából származó fia, Tiberius lesz a következő princeps. 

Az igen nagy tét elérése óriási érzelmi, erkölcsi és személyi veszteséggel jár, fő-

ként a család mindkét ágának leszármazottainál. Bár a tacitusi gyanu105 Lívi-

át is utoléri, hogy tudniillik Augustus két fiúunokájának halála, s a harmadik, 

Agrippa Postumus sorsa (száműzetése és Augustus halála utáni megöletése) 

rajta is múlna, mindez inkább a későbbi események visszatükröződésének tű-

102.  ld. (a mel
lékletekben kiemel

ve) forrása: http://
users.atw.hu/julis-
kronika/Juliusok/
Tortenelmi%20
csaladfak_elemei/
Julius-Claudius 
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hozzá. Erős és egyben érzékeny nőként szenvedélyesen szereti férjét, gyerme-

keit, odaadóan áll Germanicus mellett a Birodalom védelmében.107 A hagyo-

mányokkal ellentétben hadba szállt férjével táborozik, egészen annak halálá-

ig. Annál kegyetlenebbül sújtja, hogy Germanicust – irigységből, hatalomfél-

tésből – valószínűleg lassan ható méreggel elteszik láb alól. A dolog ellenfelé-

nek, Cnaeius Pisónak állhatott érdekében, s a háttérben Tiberius személye sej-

lik fel.108 Férje korai halála után Agrippina Rómába utazik, fennhangon beszél 

Piso ellen, siratja az elhúnytat. Ezzel és kemény, kitartó ellenszenvével Tiberius 

haragját vonja magára és gyermekeire. Két fia börtönben hal meg, őt a császár 

– makacs szembefordulást, elkeseredettséget híresztelve róla öngyilkosnak ál-

lítja be – valójában éhhalálba kényszeríti.109

Agrippina a körülötte kavargó hatalmi küzdelmek, a saját erős egyénisége és 

hatalomvágya következményeként válik (okkal) bizalmatlan, kemény, érzései-

ben meggyalázott ellenfelévé és egyben áldozatává a császárnak és hatalmi szö-

vetségeseinek, pl. a hírhedt Seianusnak.

A fényűzés, önkény és élvhajhászat – amit Augustus (család)politikájával nem 

tudott megfékezni -, a hatalmi vetélkedésekkel párhuzamosan, azokkal ösz-

szefonódva továbbgyűrűzik a princeps leszármazottai és trónutódai körében. 

Ilyen életet él Iulia Caesaris egyik unokája, Agrippina Maior és Germanicus 

lánya, Agrippina Minor110 is. Ő megérdemeli a történetírástól, hogy rokoná-

val, Lepidával együtt a „szemérmetlen, hírhedt, erőszakos”111 szavakkal jelle-

mezzék. Ahogy züllött élete következményeként112 torz lelkületű zsarnokként 

végző fiát, Nerót, úgy őt is damnatióval,113 emléke törlésével sújtja kora. Érzé-

ketlen, másokat saját hatalma érdekében felhasználó torz, szerencsétlen sor-

sokat okozó és önmagát is ilyenbe sodró asszony alakja áll előttünk Agrippina 

Minor személyében.114 

Összegzésként Augustus (és Livia) utódai között nem egy kiemelkedő, erős és 

sorsát kezében tartani igyekvő nőalakot láthatunk. A felsoroltak közül mind-

egyik bátor módon áll ki érdekeiért, ám a kor romlott erkölcsisége és a hata-

lom szédülete szárnyukat szegi, legnemesebb érzéseikből is kifordulnak (Iulia 

Caesaris) vagy az ármánykodókat szolgáló érzéketlen merevségbe zárkóznak 

(Agrippina Maior). Innen csak egy lépés a fékevesztett hatalmi vágy és a meg-

érdemelt damnáció (Agrippina Minor sorsa).

107. uo. i. 33; 201.
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nik számomra.

 A családtörténet további nagyszámú szereplőiből főként egyes női sorsok- és 

jellemek alakulását villantanám fel a következőkben. 

Lívia rokonsága, leszármazottai adnak tehát  császárokat (Tiberiust, Claudiust, 

Caligulát és Nerót is); a Iulius ág, Augustus közvetlenebb vér szerinti örökösei 

nem jutnak trónra. Tudni való, hogy maga Octavianus Augustus is adoptióval lett 

Iulius Caesar fogadott fia, a diktátor lánytestvérének unokájaként. S Augustusnak 

is csak egy lánygyermeke, az a Iulia Caesaris, aki Kr. e. 39-ben születik, abban 

az évben, amikor apja Líviával megismerkedik és mindketten elválnak előző 

házastársuktól. (Iulia anyja, Scribonia, aki lányát későbbi, szerencsétlenül ala-

kuló sorsában száműzetésében nem hagyja el, egészen a Kr.u.14-ben bekövet-

kező haláláig vele van.) 

Egyetlen lányának sorsát Augustus dinasztikus reményei alakítják. Első fér-

je, a kiszemelt császár, Marcellus korán meghal. Apja ekkor a bizalmas barát és 

hadvezér Agrippához adja, ebből a házasságból születik a három, trónra nem 

jutó fiúunoka. Ám Iulia idősebb korú férje, Agrippa halála után még az akkor 

már imperátor Tiberius kényszerű felesége is lesz, akinek szeretett első nejé-

től kell a hatalmi befolyás miatt elválnia. Tiberius győlöli az új asszonyt, annál 

is inkább, mert Iulia már korábban is szabados életmódja egyre nagyobb port 

ver fel. Akad olyan – számomra elfogadható – elgondolás, hogy a már harmad-

szor férjhez adott, az apai házban a régi római erkölcsök szerinti egyszerű élet-

re szoktatott nő, Augustusnak a csupán látszatra tekintő, köztársaságkort idé-

ző családpolitikáját akarja életmódjával szabotálni. Iuliát Kr. u. 2-ben szám-

űzik, később is csak Itáliába térhet vissza. Nehéz életkörülményeit végképp el-

viselhetetlenné téve halálának okozója a frissen trónra került Tiberius, az ek-

kor már elvált férje lesz.106

Iulia lázadása, érzéketlensége apja régi erkölcsöket visszakívánó és egyben di-

nasztiaalapító szándékaival szemben, botránkoztató, erkölcsgyalázó életmód-

jában nyilvánul meg.  Viselkedésében talán a függetlenségre vágyó lélek tragi-

kus maga és sorsa ellen fordulása érhető tetten.

 Közhely, hogy a Iulius-Claudius ház tacitusi leírásában a szinte egyetlen, de 

mindenesetre a legpozitívabb alak Germanicus, Tiberius unokaöccse. A felesé-

ge, Iulia Vipsania Agrippina Maior, aki Iulia Caesaris lánya, méltónak bizonyul 

106.  http://
hu.wikipedia.org./
wiki/iulia_Caesaris_
(i._e._39)”
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nyit: Damasus a kislány és az erőskezű mártír alakját festi le, Szent Ambrus a 

hit lángját vetíti elénk, a szelíd és szemérmes megadást adva örök-új vonásá-

ul a nőnek. 

Szent Ágnes évszázadokon átívelő tiszteletét mutatja néhány műalkotás, fő-

ként festmény is. Az ő jóra érzékeny és a fájdalom elviselésében erős, de nem 

érzéketlen alakja Krisztus vonásait tükrözteti benne és követőiben.

Zárásképpen arra következtethetünk, hogy – ahogy akár 2000 évvel ezelőtt is 

– érzékeny és erős jellemzők egyaránt felbukkannak női arcokon. Mindig újabb 

buktatóként az érzékek és a hatalmi törekvések túlkapásai tudják azokat áthan-

golni és torzzá varázsolni. Megszépítésükre pedig csak egy teljes odafordulás, 

magasabb erő vonzása képes.
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tes Júliának, az mTA könyvtárosának szíves segítségükért.

 II. A Birodalom nyugati felén, történeti megalapozással olyan – érzékeny 

és mégis erős, erőteljes – női szereplőket, amelyeket a Iulius-Claudius ház-

ban kerestünk, csak már Diocletianus korában találhatunk. Ekkor jön létre a 

tetrarchátus (285-305)115, hogy megerősítse a császárkor elmúlt 150-200 éve 

alatt széteső félben levő kormányzati rendszerét. E korban tűnik elénk a csá-

szári ház nőalakjai és a nyugati rész mártírjai között egy-egy tisztábban kiraj-

zolódó, keresztény nőtípus is.

A pietas – mint ősi római erény – még hivatalos formában fémjelzi a császá-

ri ház nőalakjait, így ábrázolja pl. egy pénzérme Flavia Maximiana Teodorát, 

Constantinus Chlorus második feleségét Pietas istennőként.116 Chlorus első fe-

lesége – egyben Nagy Constantin császár anyja – Helena, a későbbi Szent Ilo-

na császárné is sok kegyes cselekedetéről válik híressé az állítólag általa meg-

talált Kereszt jegyében.117

Ebben az időszakban, a 4. század folyamán születnek meg a római mártírokról 

írt történetek. Nagy Konstantin edictuma (Milano, 313) után a kereszténység 

előjöhet a katakombákból, bár államvallássá csak 380-ban válik. Az üldözések 

megszűntével a még élő szemtanúk elmondásai nyomán születnek meg a köz-

elmúlt mártírjairól a leírások, elbeszélések. Ezek közül emelkednek ki Damasus 

pápa vergiliusi hexameterei, amelyekkel márványtáblán az általa feltárt kata-

kombák mártírjainak sírját jelöli meg.118 Az események után hamarosan leírt, 

még a későbbi legendás elemektől ment versezetek ezek. A sok mártír között 

egyetlen női szentet versel meg Damasus: Szent Ágnest.  Ez a politikai fogás-

nak nevezhető megemlékezés – ahogy Sághy Mariann elmondja119 - részben el-

lenfelének, Ursiusnak befolyását szándékozik csökkenteni. 

Számunkra a verses bemutatás azért fontos, mert ennek révén néhány igazán 

jellemző vonás fölös hozzáadások nélkül fedezhető fel egy szinte korabeli (Ág-

nest valószínűleg 304-ben végezték ki.120) keresztény mártírnő arcán. Itt is jelen 

van a pietas, az istenszeretet, a teljes átadottság, a mártírum formájában. Ennek 

a még szinte gyermeki, érzékeny lélekben (Ágnes 12-13 éves lehetett) gyulladt 

mély érzésnek, lángolásnak következménye az a hősiesség, amely őt vére ontá-

sáig megerősítette.121 Ezt mutatja be legendák alapjaként, s a klasszikus stílus 

szépségével, a híveket megerősítendő Szent Ambrus közismert himnusza is.122

A két szöveg és magyar változata a mellékletben található. Ezekről csak any-
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hu.wikipedia.org/wiki/
Tetrarchia, ill. Hartwin 
Brandt Az ókor alko
nya, Corvina Tudástár, 
2006.

116.  ld. http://
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Damasus pápa epigrammája (37) Szent Ágnesről

Fama refert sanctos dudum retulisse parentes   
Agnen, cum lugubres cantus tuba concrepuisset,
Nutricis gremium subito liquisse puellam,
Sponte trucis calcasse minas rabiemque tyranni.
Urere cum flammis voluisset nobile corpus,
Viribus inmensum parvis superasse timorem,
Nudaque profusum crinem per membra dedisse,
Ne Domini templum facies peritura videret.
O veneranda mihi, sanctum decus, alma, pudoris,
Ut Damasi precibus faveas, precor, inclyta martyr.

Agnes, beatae virginis,
natalis est, quo spiritum
caelo refudit debitum
pio sacrata sanguine.

Matura martyrio fuit,
matura nondum nuptiis;
nutabat in viris fides, 
cedebat et fessus senex.

Metu parentes territi
claustrum pudoris auxerant:
solvit fores custodiae
fides teneri nescia.

Prodire quis nuptum putet,
sic laeta vultu ducitur,
novas viro ferens opes
dotata censu sanguinis.

Aras nefandi numinis
adolere taedis cogitur;
respondet: „Haud tales faces
sumpsere Christi virgines.”

„Hic ignis extiguit fidem,
haec flamma lumen eripit
hic, hic ferite, ut profluo
cruore restinguam focos!”

Percussa quam pompam tulit!
Nam veste se totam tegens
coram pudoris praestitit,
ne quis retectam cerneret.

In morte vivebat pudor,
vultumque texerat manu,
terram genu flexo petit
Lapsu verecundo cadens.

Sancti Ambrosii In natali Agnes virginis martyris

(ld. Amor sanctus, 4445.)

Szent Ambrus Éneke Ágnes vértanúságáról

Ágnes, boldog szűz e napon
született, mikor szellemét
szent vérével öntözte meg
s úgy küldte vissza ég felé.

Még férjhezmenni fiatal,
vértanuságra már erős:
holott a férfihit meging,
s a fáradt vénség megtörik

Kettős gonddal a remegő
szülők őrzik a lányszobát,
de minden ajtón áttör az
igázhatatlan áhítat.

Azt hinnéd, nászra vezetik,
oly vidám arccal lépeget;
különös nászkincset visz ő
s szív-vére lesz a hozomány.

Fáklyát kap kézbe, hogy hamis
istennek gyújtson illatot,
s felel: „Krisztus szüzeihez
nem ilyen fáklyák illenek.”

„E tűz eloltja a hitet! 
Ez a láng elfedi a fényt!
Vágj, pallos, vágj! Hogy lefolyó
vérem az oltárt oltsa ki!”

Mily szép volt, megsebezve még!
Magára vonta öltönyét.
Szemérme legfőbb gondja, hogy
meg ne láthassák meztelen.

S meghalt; de még szemér-
me élt.
Arcát kezével fedte ő.
Mikor elesett: térdre hullt
illendőn, szépen, megadón.

Damasus pápa epigrammája Szent Ágnesről

„Így mondták régen szülei s így tartja a híre:
Ágnes, hallva a kürt baljós hangú recsegését,
dajkájának ölét – kislány volt még – odahagyta,
önként megvetvén a dühödt zsarnok fenyitését.
Majd amikor testét lánggal perzselni akarták,
óriás félelmet győzött le e csöppnyi erővel,
s hosszú hajával vette körül ruha nélküli testét:
Isten szentélyét a halandó arca ne lássa.
Ó, követendő szűzi erény áldott aranyéke,
hallgasd meg Damasust, kérlek, te erőskezü mártír.

(ld. Sághy marianne id. mű, 202203.)
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Ha a címet olvasva furcsa, de egyébként ismerős szorítást érzel a gyomrod táján 

és a torkodban, feszülést a nyakadnál és a válladnál, akkor neked való ez a kis 

előadás. Még akkor is, ha átsuhant rajtad a gondolat, hogy te ebből inkább nem 

kérsz, és szívesen tolnád félre ezt a témát. Szóval, ha így van, akkor nagyon is jó 

helyen kopogtatsz. Mert az önismeret, ne szégyelljük kimondani, nehéz dolog. 

Több oka van annak, hogy miért nehéz az önismeret. Négyet veszünk sorra 

ezek közül: folyamatszerű, fájdalmas, félelmetes és feszélyező. 

Négy „f”

Folyamatszerű

Nehéz az önismeret, mert nem lehet egyszerre, egy lépésben letudni. Sőt, nem-

csak hogy több lépés kell hozzá, hanem olyan fo-lyamat, amelynek soha nem 

érhetünk a végére. Nem lehet megállni benne, és ez azért igen lehangoló, mert 

nem adatik meg a célba érkezés elégedettsége. Ez okozza az első nehézségét. 

Ha mégis valamilyen elérendő célt keresünk ebben a folyamatban, akkor a tu-

datosságot tűzhetnénk ki célpontként. Aki tudatosan él, az jó úton halad, mert 

egyre inkább elmélyül az önismeretben. Tudatosság nélkül nincs önismeret. 

Az emberi szellem furcsasága okozza, hogy nem tudjuk magunkat végérvé-

nyesen megragadni és átfogni. Pillanatfelvételeket tudunk készíteni magunk-

ról, mozdulatlanná merevített fotót egy-egy helyzetről, ahová bizonyos előzmé-

nyek után elérkeztünk. De különös módon mi, akik nézzük és tudatosan szem-

léljük ezt a pillanatfelvételt, folytatói is vagyunk a szemügyre vett helyzetnek: 

az, amit nézünk és elemzünk, nem zárult le, hanem éppen most, a szemlélés 

pillanatában is kiegészül és folytatódik. Állásfoglalásunk hozzáadódik ahhoz a 

korábbi pillanathoz, és egy újabb pillanattá, megismerendő önmagunk újabb 

fontos és szemlélendő elemévé lesz. Emiatt válik az önismeretre törekvő tuda-

tosság le nem záródó folyamattá.
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furcsa tudomásul venni azt, hogy besorolható vagyok valamilyen típusba. Má-

sok persze, hogy besorolhatók, de én! 

Ez a mindennapi és reflektálatlan teljességélmény nagyon kellemes, mert az-

zal az illúzióval áltat, hogy mindenre képesek vagyunk, minden vagyunk. Ne-

héz ebből az ábrándból kijózanodni, és szembesülni azzal, hogy valamilyenek, 

korlátozottak vagyunk. 

Feszélyező

Kényelmetlen az embernek önmagára reflektálnia, mert egykettőre kiderül, 

hogy felelősséget kell vállalnia önmagáért. Az egyik kedvenc amerikai szer-

zőm, Stephen Covey alapvető megállapítása az, hogy magunktól reaktívan vi-

selkedünk. Magyarul hagyjuk sodortatni magunkat. Gyakran egyfajta áldozat-

mentalitást alakítunk ki magunkban, és azt gondoljuk, hogy a környezetünk, 

azaz a neveltetésünk vagy a génjeink teljes mértékben meghatároznak minket, 

és ezeknek az eredői vagyunk. Nagyon könnyű nyakon csípni magunkat, hogy 

valóban így gondolkozunk. A szavaink meg a viselkedésünk elárulnak minket. 

Covey hat magatartást sorol fel, amelyeket érzelmi értelemben rákos viselke-

déseknek nevez, mert egyre erősítik bennünk a reaktív gondolkodást, az áldo-

zat-mentalitást, ráadásul a környezetünkben is ugyanezt a gondolkodást és vi-

selkedésmódot alakítják ki. Az angolban hat „c” betűvel kezdődő szóval neve-

zi meg ezt a hat viselkedést. 

 

•	 panaszkodás, vagyis másokra panaszkodni. Ezek lehetnek a szüleink, a 

szobatársunk, a kollégiumvezetőnk, bárki. Másokat hibáztatunk rossz dol-

gokért.

•	 kritizálás, mégpedig az öncélú kritizálás. Ez is olyan helyzetet teremt, hogy 

„nem én vagyok a felelős, hanem azok a felelősek.” Aztán azt is mondja, 

hogy vannak rossz dolgok, érdemes ezekkel a rossz dolgokkal foglalkoz-

ni, a mások által okozott rossz dolgokkal foglalkozni. Azzal, hogy velem 

mi a helyzet, inkább nem foglalkozom, arról nem veszek tudomást, ha-

nem csak kritizálok öncélúan. 

•	 összehasonlítás; hasonlítgatom magam másokhoz, méricskélem, ki van 

Fájdalmas

Önmagunkat mint le nem záródó folyamatot, mint történetet szemlélni nem 

semleges dolog: érzelmi válaszokat vált ki belőlünk. Ráadásul gyakran azokat 

az érzelmeket is újra átéljük, amelyeket egyszer már megéltünk. Talán azt is 

lehet mondani, hogy visszatekintve leginkább az érzelmeket tudjuk felidézni, 

és a történéseket is az átélt érzelmek alapján tudjuk előhívni. 

Nyilvánvaló, hogy pozitív érzelmek is ébrednek így bennünk, de a negatív ér-

zelmek annyira fájdalmasak lehetnek, hogy szívesebben nézünk másfelé, mint 

magunkba. A szorongás, gyötrődés, magány, magára hagyatottság, bánat, ke-

serűség, bűntudat olyan érzelmek, amelyeket nagyon nehéz elviselni, és éppen 

ezért nem szívesen szembesülünk velük saját magunkban. Menekülni próbá-

lunk tőlük, mert menekülünk a fájdalom elől. 

Félelmetes

Mivel most többet tudunk, és nagyobb a rálátásunk a dolgokra, mint akkor, 

amikor megéltük őket, nemcsak az esélyeket/eseményeket látjuk, hanem ész-

revesszük az elszalasztott esélyeket is, és nemcsak a döntéseinket érzékeljük, 

hanem rálátunk azok hibáira is. Korlátozottnak tapasztaljuk meg magunkat, 

és ez bizony félelmetes. 

Azért félelmetes a korlátozottság tapasztalata, mert a mindennapokban va-

lamiféle teljességet élünk meg magunkkal kapcsolatban. A világot annyira sa-

ját magunkon keresztül érzékeljük, hogy gyakorlatilag saját magunkat érzé-

keljük olyan kereknek és sokszínűnek, mint amilyen a világ. Aquinói Szent Ta-

más így fogalmazta ezt meg emlékezetesen: anima quodammodo omnia. A lé-

lek valamiképpen minden; a megismerő én bizonyos értelemben azonossá vá-

lik mindazzal, amit megismer. Azzal tehát nemigen találkozom a mindennap-

okban, hogy én milyen vagyok, hanem azt élem át, hogy én minden vagyok. 

Megrendítő ezért észrevenni, hogy engem a többiek – a barátaim, a testvérem, 

a buszon mellettem álló alak – valamilyennek látnak; hogy ők nem azt a teljes-

séget tapasztalják velem kapcsolatban, amit én magamban átélek. Különös és 
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magán keresztül ismeri meg. Amikor valóságismeretről beszélünk, akkor tulaj-

donképp önismeretről van szó filozófiai értelemben is. Az igazság megismeré-

se a célja az önismeretben való előre haladásnak. Ha nem ismerjük saját ma-

gunkat, akkor nem mondhatjuk azt, hogy ismerjük a valóságot. Ha nem hala-

dunk előre az önismeretben, akkor nem tudunk kapcsolatokban sem működ-

ni, nem tudunk kapcsolatra lépni sem Istennel, sem emberekkel, sem a világ-

gal, sem pedig saját magunkkal. 

Hogyan lehet mélyülni az önismeretben?

Az igazsághoz való feltétlen ragaszkodással 

Úgy lehet az önismeretben előrehaladni, hogy feltétlenül ragaszkodunk az 

igazsághoz, vagyis állandóan vizsgálgatjuk önmagunkat. Nem egyszerűen csak a 

környező világra és a környezetre vetjük a tekintetünket, és azt próbáljuk meg-

ismerni, hanem saját magunkat, a benső világunkat is. Ez az egyik módja az 

igazsághoz való feltétlen ragaszkodásnak. 

Az igazság megismerésének másik módja a nyitottság. Nyitottság egyáltalán 

ismeretek befogadására, és nyitottság a minket jól ismerők rólunk szóló bírá-

latának a meghallgatására. Nehéz ez, és viszonylag ritkán kerül rá sor az em-

ber életében. Érdemes megkérni időnként egy-egy barátot vagy közeli isme-

rőst, hogy adjon nekünk visszajelzést. 

Az igazsághoz való ragaszkodás harmadik módja a teljes becsületesség. Va-

gyis nagyon őszintén törekedni arra, hogy magammal kapcsolatban igaz legyek. 

Hogy azok a megállapítások, amelyeket magammal kapcsolatban teszek, való-

ban igazak legyenek. 

Segítséget adhat a másik ember

Nagy segítség az önismeretben a másik ember. Ahogy József Attila mondja: 

„Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat.” 

Nagyon jelentős mozzanata az igazság megismerésének az, ha – ahogy az 

előbb is láttuk – lehetővé teszem másoknak, hogy adjanak nekem visszajelzést 

rólam. Emberek nagyon nagy segítséget jelenthetnek az önismeretben. Még-

előbb, ki van hátrébb egy adott helyzetben. A középfokok, a középszerű-

ség melegágya ez. 

•	 versengés, az értékesség megélése érdekében. Azaz azért, hogy másokhoz 

képest előbb járjak, vagy valamilyen értelemben jobbnak tarthassam ma-

gam, mert ettől leszek értékes.

•	 vitatkozás: hasonlít az előbbi öncélú kritikához. Vitatkozni is az ember 

nagyon szívesen vitatkozik, és ez könnyen öncélúvá tud  válni. Nem az a 

célja, hogy az igazságot megtalálja, hanem az, hogy támadjon, és így elte-

relje önmagáról és a saját felelősségéről a figyelmet. 

•	 cinizmus: ami szintén a felelősség áthárításának egy nagyon izgalmas, és 

jól működő eszköze. Eleve keserűen állok a dolgokhoz, és azt gondolom 

a világról, hogy minden rossz, minden rossz irányban halad, megjavítha-

tatlan. Mert ha így van, akkor nekem nem kell lépéseket tennem azért, 

hogy változtassak dolgokon. 

Azért érdemes ezt a hat viselkedésmódot saját magunkkal kapcsolatban meg-

vizsgálni, és a nyelvezetünket, szavainkat, kifejezéseinket, mondatainkat is ilyen 

szempontból szemügyre venni, mert elárulják, hogyan is gondolkodunk dol-

gokról, miféle szemlélet alapján tájékozódunk a világban. 

A felelősséggel kapcsolatban érdemes a másik végletre is felhívni a figyelmet. 

Ez abban áll, hogy könnyen át tudjuk venni mások felelősségét, és mások he-

lyett magunkat felelőssé tenni különböző helyzetekben. Arra is vigyázni kell, 

hogy ne tegyem ezt, mások életét ugyanis nem tudom megoldani. Segíteni tu-

dok olyan mértékben, amilyen mértékben a másik igényli a segítségem, de nem 

tudok a másik helyett élni. Éppen ezért nagyon kell vigyázni arra, hogy ne ve-

gyem át mások felelősségét. A magamét viszont vegyem magamra. 

Az önismeret célja

Mi lehet a célja az önismeretnek, az önismeretben való haladásnak? Amit cél-

ként megjelölhetünk, az nagyon alapvető dolog: az igazság megismerése. Még-

pedig nem egyszerűen valami elméleti igazságé, hanem a saját igazságom, a sa-

ját valóságom megismerése. 

Filozófiai, ismeretelméleti szempontból is igaz, hogy az ember a valóságot ön-
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elfogadásra találok. Nagyon nagy bátorság kell hozzá.

Tudni kell bánni az érzelmekkel. Nagyon fontos, hogy megtanuljuk az érzel-

mek világát. Hogy tudjuk, hogy vannak érzelmeink, tudjuk őket felismerni és 

megnevezni. Azért fontos az érzelmekkel valamit kezdeni, mert hírt adnak ma-

gunkról, a benső világunkról. Hírt hozók az érzelmek. Tudnak arról szólni, hogy 

valójában milyen szemlélet vezet is bennünket a mindennapokban. Őszinteségre 

tudunk eljutni érzelmeink révén. Ahogy az előbb mondtuk, az igazsághoz tud-

nak minket elvezetni az érzelmeink. Azután azért is fontos felismerni az érzel-

meket, hogy ne ők vezéreljenek, ne ők sodorjanak minket. Ha nem tudunk ró-

luk, és nem tudjuk fölismerni, megnevezni őket, akkor is jelen vannak és hat-

nak, csak éppen nem veszünk tudomást róluk. És nem veszünk tudomást ar-

ról, hogy az érzelmek vezetnek minket. Én például roppant lobbanékony vol-

tam korábban. És egy időben teret is engedtem annak, hogy lobbanékony le-

gyek, mert azt hittem, hogy ez az igazság kimondásának a módja. Azzal pedig 

nem nagyon foglalkoztam, hogy vajon alkalmas pillanatban mondom-e ki az 

igazságot, vagy hogy valóban igazam van-e, amikor azt állítom fölindulva, hogy 

így és így vannak a dolgok. Érdemes tehát tudni fölismerni és megnevezni az 

érzelmeinket azért, mert hírt adnak saját magunkról, és azért mert kell vala-

mit kezdeni velük, nehogy ők vezéreljenek. 

Időt kell szánni a reflexióra, önvizsgálatra, elmélyedésre meg az imádságra. 

Nem egyszerű ez. Könnyű mondani, hogy szánjunk rá időt. Az egyik alapve-

tő nehézségét az okozza, hogy roppant haszontalannak tűnik, és nem igazán 

produktív. Kifelé nem mutatunk semmit. Nem teljesítünk azáltal, hogy a ref-

lexióra időt szántunk. Az imádság  „produktuma” eléggé megfoghatatlan. In-

kább valami belső történés ez. Nagyon nehéz tehát, és határozott elszánást kí-

ván az, hogy az ember időt szánjon a reflexióra, az önvizsgálatra, az elmélyü-

lésre, az imádságra. 

Spiritualitás (Isten-kapcsolat, imádság) 
és önismeret viszonya

Spiritualitáson az Istennel való kapcsolatunkat értem, és leginkább azt a tevé-

kenységet, amit úgy hívunk, hogy imádság. Mi ennek a jelentősége az önismeret 

hozzá olyan emberek, akikről tudjuk azt, hogy elfogadnak. Akiknek nem fur-

csa az, hogy valamilyenek vagyunk, mert hiszen úgy szeretnek minket, ahogy 

vagyunk. És ki is tudják fejezni, hogy nincs velem semmi baj, szeretlek, elfo-

gadlak… Egy ilyen kapcsolatban az ember meg tud nyílni arra, hogy a másik el-

mondja, milyennek látja őt. Számomra ilyen az, amikor a rendi közösségünk-

ben visszajelzéseket adunk egymásnak. 

Aztán szintén ilyen élményem a lelki atyámmal való találkozás, ahol azt élem 

meg, hogy fölösleges őelőtte alakoskodnom; vagy értelmetlen lenne, hogy ne 

mondjak el neki magamról mindent. Nem könnyű egyébként még ilyen hely-

zetben is mindent elmondani. Utólag szoktam észrevenni, hogy önkéntelenül 

elfelejtek dolgokat. De valószínűleg úgy működik az ember, hogy nem is annyi-

ra önkéntelen az efféle felejtés. Nem engedem magamhoz férni magamat. Ah-

hoz pedig, hogy ne így legyen, nagy szükségem van az elfogadó helyzetre, ame-

lyet hála Istennek meg tudok tapasztalni a lelki atyámmal való találkozások-

kor. Nagyon érdekes megélni azt, mit is kezd az én esendőségemmel, az esendő 

énemmel a másik. Hogy nem azt mondja, „Józsikám, ez most már elég! Menj 

haza!”  Hanem azt élhetem át, hogy nincs semmi baj, így is jó vagyok, mehe-

tünk tovább. Nem azt jelenti tehát ez az „így is jó vagy”, hogy maradj úgy. Ha-

nem valami történik azzal, amit magamról elmondok, és aki vagyok: lehetősé-

get kapok a továbblépésre onnan, ahol vagyok. 

A terapeutákkal való találkozás is nagyon nagy segítséget nyújt abban, hogy 

az ember önmagát megismerje. Ugyanaz az elfogadó légkör tud kialakulni egy 

terápiás beszélgetésben, mint a lelki atyával való beszélgetésben. Továbbá so-

kat adhat a közösség, illetve egy kifejezetten olyan önismereti csoport, amely-

nek az a célja, hogy a tagokat önmaguk egyre jobb megismerésében segítse. 

Egyéb mozzanatok

Bátorság kell az önismerethez. Újra meg újra bátorságot kell vennem, hogy az 

önismeretben előre haladjak. Bátorságot kell vennem, hogy magammal kapcso-

latban igaz állításokat tegyek; hogy merjek magamra látni, magamra tekinteni, 

magamba fölfedezni nehéz érzelmeket, vagy különös gondolatokat. És bátor-

ság kell ahhoz, hogy ezeket kimondjam egy olyan közegben, ahol tudom, hogy 
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bűnre visznek minket. Ezekről a vágyakról is érdemes beszélni, és érdemes en-

gedni, hogy előjöjjenek. Azt mondják a lelkiélet mesterei, hogy ezeken a sok-

szor felszínes módon megvalósuló és felszínesen jelentkező vágyakon keresz-

tül juthatunk el a mély, hiteles vágyainkig. Ezekben a mély, hiteles vágyakban 

derül ki számunkra, hogy mit is akar az Isten velünk. 

szempontjából, és másrészt az imádságunkban miért fontos az, hogy ismerjük 

magunkat, és igyekezzünk magunkkal kapcsolatban igaz mondatokat mondani?

Az imádságban is, és egyáltalán az életünkben is ki vagyunk téve egy alapve-

tő kísértésnek. Hol farizeizmusnak, hol bálványimádásnak nevezzük, és valami 

olyan törekvést értünk rajta, hogy én építsem föl saját magamat, én valósítsam 

meg saját magamat. Úgy is szokott ez jelentkezni főleg imádságban vagy az Is-

tennel való kapcsolatban, hogy az Isten elé csak úgy léphetek, hogy tökéletes, 

feddhetetlen vagyok. Hogy addig, amíg nem vagyok ilyen, nem is merek az Is-

ten elé lépni. Az Isten előtt nem is merek beszélni arról, hogy miféle gyöngesé-

geim vannak. Az a gondolat áll e mögött a viselkedés mögött, hogy nekem töké-

letesnek kell lennem és saját magamat kell tökéletessé tennem. Ez a látásmód 

és gondolat nagyon sokszor megakadályozza az embert abban, hogy imádkoz-

zék, hogy valóban imádkozzék, vagy hogy időt szánjon az imára. Azért van ez 

így, mert nehéz vállalni a gyöngeségünket. Ugyanazt a valamit, amit korábban 

úgy mondtam, hogy a „valamilyenségünket”, a korlátozottságunkat, azt, hogy 

nem vagyunk teljesek, nem vagyunk tökéletesek, hanem valamilyenek vagyunk, 

sőt, gyöngék vagyunk, tele vagyunk bűnnel, furcsa vágyakkal, különös gondo-

latokkal. Nehéz ezt az imádságban vállalnia az embernek. Ezzel szemben ez a 

farizeizmusnak nevezett törekvés jellemez minket. Az, hogy saját magamat te-

gyem tökéletessé, és amikor a tökéletesség megfelelő fokára eljutottam, majd 

akkor lépek az Isten elé. Nem szabad engedni ennek a kísértésnek, a tökéle-

tesség kísértésének. Annak, hogy nekem kell saját magamat tökéletessé ten-

nem, és hogy éppen ezért nem vállalhatom Isten előtt a saját gyöngeségeimet. 

Nem vezet ez jóra, mert ezáltal pontosan az történik velem, amit az előbb úgy 

mondtunk, hogy lezárok magam előtt. Az imádságban is lezárok magam előtt, 

és az Isten elől is elzárom saját magamat. 

Nagyon fontos, hogy az imádságban, mint ahogy a lelki vezetői kapcsolatban 

is, merjünk a gyöngeségeinkről beszélni. És az Istennek is tárjuk föl a gyön-

geségeinket, vigyük be a gyöngeségeinket az Istennel való kapcsolatba, vagy a 

lelki atyával való kapcsolatba. Vigyük be a gyöngeségeinket a saját magunkkal 

való kapcsolatba is. Merjük bevallani saját magunk előtt is, hogy nem vagyunk 

tökéletesek. Vagy hogy különböző gyöngeségekkel küszködünk. Hogy olyan vá-

gyaink vannak, amelyek általában nem jó módon valósulnak meg, és sokszor 
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