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Dombi Erzsébet 
 

 

A szinesztézia 

 
Az érzékelés bonyolult folyamatában gyakran előfordul, hogy az egyik 

érzékszerv körébe tartozó érzet mellé mintegy odalopakszik valamely más 
érzékszervnek a sajátos benyomása is. Teljesen egészséges emberrel is 
megesik, hogy zenehallgatás közben színeket, képeket lát, esetleg illatokat 
érez. Máskor meg csupán látnivaló kínálkozik, mégis hangokat társít hoz-
zá. Az egyetlen ingerre jelentkező érzetegyüttest görög eredetű szóval szi-
nesztéziának nevezzük (szün = együtt; aisthezis = érzet). 

A réten „húnyt szemmel” fekvő költő bőrével érzékeli, látni és hallani 
véli a táj sajátos ízeit, fényét, hangjait: 

„Bőröd ízlel, látni kezd, hallani” 
Hasonlóképpen szinesztetikus érzékelésre vall a vers második sorában 

„a nap arany illata” kép, akárcsak a „csengő vonalak” vagy a hangokat 
rajzoló lepke. 

 

A szinesztézia tehát olyan költői kép, amely két vagy több, kü-
lönböző érzékterülethez fogalmat kapcsol egybe. 

 

Kérdések, feladatok 

 

1. Emeljétek ki a hallás és látás érzékterületét összekapcsoló szinesztéziá-
kat a Tücsökzene 2. darabjából. 
 

2. Szemléltessétek grafikusan a következő szövegben található érzetnevek 
összefüggését: 

 

 

Köszönöm hegedűd hangjait, zenész, 
Barnák és búsak vannak köztük, 
Mint őszi lomb, mint rozsdás venyigék. 
És simák, édesek és hűvösek, 
Mint őszi lomb, mint rozsdás venyigék. 
---------------------------------------------- 
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S feketék mint a szénbányász köhögése, 
Amely miatt diákkoromban egy hétig nem aludtam. 

 

(Tóth Árpád: Köszönöm hegedűd) 
 

3. Magyarázzátok meg a Virágok hatalma című költemény szinesztetikus 
képeit! Milyen érzékterületek kapcsolódnak egybe bennük? 
 

4. Milyen szempont alapján kerültek egy oszlopba, illetőleg egy sorba az 
alábbi szinesztéziák? 

 

a hang szúr 
a tekintet metsz 
a napfény hömpölyög 
a dal fölvillan 
hegedül a hold 
az illat énekel 

a hang tűi 
tekintetének gyémánt-
karca 
a nap arany árvize 
a dal a fény 
holdsugár-szonáta 
illat-zene 

szúró hang 
éles tekintet 
nedves nap 
fényes dal 
halk sugár 

 
8. Milyen szerepe van az alábbi költői képekben a szinesztéziának: 

a) a levegő hideg, kék és merev 
sziszegve metszi éles cirpelés 
   (Tóth Árpád: Október) 
 
b) Be szép, mikor leválik egy levél 
és lassudan 
zizeg, hull és libeg 
s a kék és sárga csend 
zümmög, zenél. 
  (Dsida Jenő: Mint lázas kisfiú) 
 
c) és egy pacsirta énekét szívta föl a hőtől bolyhos, 
itatós-puha ég 
    (Juhász Ferenc: Örvénylések Bartók Béla körül) 
 

Részlet a VIII. o. számára készült Magyar nyelv és irodalomolvasás című tan-
könyvből. (Bukarest, 1998.) Szerzők: Dombi Erzsébet, Tamás Éva, Péntek János.   


