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1. Bevezetés
1.1. A dolgozat célja, előzmények
Mivel a cím a többjelentésű szavak csoportjába tartozik, a szó hallatán több mindenre
gondolhatunk. A Magyar értelmező kéziszótár hét különböző jelentést különít el a
címszó alatt, de a cím elsősorban „szellemi alkotásnak a tartalomra utaló (rövid)
megjelölése” (ÉKsz. cím a.). A magyar nyelv nagyszótárának 2013-ban megjelent
kötete már tíz különböző jelentést rendel a szóhoz, elsőként a következőt: „szellemi,
művészeti alkotásnak, kiadványnak, eseménynek, műsornak stb., illetve valamely mű
kisebb részének, egységének rendszerint rövid, a tartalomra, a témára utaló, annak élén
feltüntetett megjelenése, vagy felirata” (Nszt. cím a.). A cím többek közt jelenthet még
tartózkodási helyet, címzettet, rangot, kitüntetést, jogcímet vagy névutószerű
használatban ’valamiként, mint’ értelemben is találkozhatunk vele.
A címekkel kapcsolatos kutatások alapvetően különféle nyelvtudományi területekhez
kapcsolódnak, elsősorban a szövegtan, a névtudomány és a nyelvészet egyéb területei
(szociolingvisztika,

pragmatika,

kognitív

kutatások,

pszicholingvisztika

stb.)

foglalkoznak a témával, továbbá például az irodalomtudomány és a művészettörténet
számára is ad feladatokat, mivel interdiszciplináris terület. A címek kutatása azonban
mindig is a nyelvtudomány figyelemre kevéssé méltatott területei közé tartozott, kevés
tanulmány jelent meg idáig velük kapcsolatban. Címekkel eddig elsősorban szövegtani
megközelítésben foglalkoztak, s leginkább az irodalmi és a publicisztikai címadás
tárgyköre tekinthető feldolgozottnak. A képzőművészeti címadással ez idáig csak
említésszerűen foglalkoztak mind a hazai, mind az általam ismert nemzetközi
szakirodalomban.
Dolgozatom célja ezáltal az, hogy összképet adjak a témával kapcsolatban, mind az
alkotók, mind a befogadók szemszögéből, ezáltal felhívjam a figyelmet a műcímek
többféle funkciójára. Ehhez több tudományterület megközelítésmódját használtam fel,
beleértve a pedagógiát is, mivel a dolgozatnak oktatás-módszertani szempontjai is
vannak. A képzőművészeti címadáson belül a festészeti alkotások címeivel
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foglalkoztam részletesen, mivel leginkább ebben a műfajban követhetők nyomon a
címadási jellegzetességek és tendenciák.

1.2. A vizsgálat bemutatása, korpusz és módszerek
Először elméleti kérdésekkel foglalkozom: a címek kialakulásának rövid története
után a címekkel kapcsolatos általános nyelvészeti problémákat és rendszerezési
lehetőségeket tekintem át, bemutatom a címek lehetséges funkcióit, és külön
érdekességként

a címek fordításával

kapcsolatos

problémákat

is.

A

címek

művészettörténeti, művészetfilozófiai szempontú értelmezéseit; kép és szó, kép és cím
viszonyát külön fejezetben taglalom.
A címek kérdéskörével kapcsolatos saját kutatásom három fő részből tevődik össze.
Az elsőben a Magyar Nemzeti Galéria reprezentatív címanyagának vizsgálatán
keresztül nyújtok áttekintést a festészeti címadás történetéről és koronkénti jellemzőiről
az intézmény gyűjteménykezelési rendszerének adatai alapján. A másodikban az
alkotók oldaláról megközelítve a témát a címadási motivációkat vizsgálom kortárs
magyar képzőművészekkel folytatott interjúk segítségével. A harmadikban pedig a
befogadók szempontjából mutatom be a címekkel és a címadással kapcsolatos
problémákat egy iskolások körében végzett kérdőíves vizsgálat keretén belül.
A dolgozatot az ábrák és diagramok jegyzéke zárja, mellékletként pedig az iskolások
számára összeállított teljes kérdőívet, illetve a művészekkel készített interjúk alapjául
szolgáló feladatsort közlöm.
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2. A címekkel kapcsolatos általános kérdések
2.1. A címek kialakulásnak története
A címek kialakulásnál elsődleges szerepet játszott a cím címkeszerepe, mivel a nagy
ókori könyvtárak kezeléséhez szükség volt egyedi jelölésekre. A cím a bevezető és a
záró formákból fejlődött ki, melyekkel összefoglalták a könyv tartalmát, ezért jó darabig
a mondatszerű címek voltak csak elterjedtek, és a címek információközlő funkciója
érvényesült leginkább. Hasonló funkciót szolgált a népköltészet alkotásaiban és a
népdalokban is, melyeket eredetileg kezdő sorukkal különböztettek meg egymástól, és
ez a szokás a lírai költészetben még sokáig fennmaradt. Az ókori és középkori irodalom
címeit jórészt az utókor adta, ahogy a képzőművészeti alkotásokét is, így a cím mindig
változott, egymás szinonimájaként alkalmazták a különböző címvariációkat. Állandó
címeink a könyvnyomtatás által keletkeztek, hiszen előtte a másolás által a szövegek is
állandóan módosultak. A barokk szerzők úgynevezett címmondatokat használtak,
melyeknek fő- és alcímébe belesűrítették az egész mű tartalmát, keletkezésének
körülményeit, sőt néha a szerző személyéről való tudnivalókat is. Ezek a címek egyben
könyvismertetésként is funkcionáltak, így még nehezebb tulajdonnévnek tekinteni őket:
gyakran csak rövidítve, az első pár szót idézve szokás utalni az általuk jelölt művekre
(vö. J. SOLTÉSZ 1965: 174, 1979: 99–100). A nemzetközi szakirodalom is foglalkozik
érintőlegesen a címek, pontosabban a szövegeknek adott címek kialakulásának
történetével (vö. BRENDLER 2004: 533–549).

2.2. A cím mint tulajdonnév
2.2.1. A tulajdonnevekkel foglalkozó névtani szakirodalom igen bőséges, mégis
ritkán tér ki a címekre, mivel azok nem számítanak prototipikus tulajdonnévnek. Az
alábbiakban azokat az elméleteket ismertetem röviden időrendi sorrendben, amelyek a
címek kategóriájának helyét keresik a nevek rendszerében.
BARABÁS ANDRÁS és szerzőtársai hívták fel a figyelmet először a formai szempontú
rendszerezés lehetőségeire (BARABÁS – KÁLMÁN C. – NÁDASDY 1977: 138). Az ő
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megközelítésükben a címeket az intézménynév-típusú címek közé sorolják az
intézménynevekkel és a földrajzi nevekkel együtt.
J. SOLTÉSZ KATALIN A tulajdonnév funkciója és jelentése című munkájában külön
tárgyalja a szellemi alkotások neveit, azon belül a címeket (J. SOLTÉSZ 1979: 99–102).
HAJDÚ MIHÁLY Általános és magyar névtan című átfogó művében a címek az emberi
alkotások elnevezése címszó alatt szerepelnek (HAJDÚ 2003: 150).
VÁRNAI JUDIT SZILVIA Bárhogy nevezzük… A tulajdonnév a nyelvben és a
nyelvészetben

című

kötete

részletesen

taglalja

a

tulajdonneveket

érintő

problémaköröket, és bemutatja a témával kapcsolatos eddigi kutatásokat, a
köznevesülés jelenségét. A címeket is ennek kapcsán említi csak meg, J. SOLTÉSZ
KATALINra hivatkozva: „… mind az imént említett áru- és márkanevek, mind a címek
jelentősége, tulajdonnévi denotátuma nem a fizikai valóság valamely objektuma, hanem
teljesen a szellemi szférában létező dolog, amely mellesleg több példányban materiális
létező is” (VÁRNAI 2005: 42–43).
VAN LANGENDONCK a neveknek két nagy csoportját különböztette meg, a
prototipikus és a nem prototipikus neveket, ahol a címeket a márkanevekkel,
színnevekkel, időt kifejező nevekkel, számok és betűk neveivel stb. együtt a nem
prototipikus nevekhez sorolta (VAN LANGENDONCK 2007: 184–246). Ezek egy részét a
magyar szakirodalom nem is tekinti neveknek.
SLÍZ MARIANN Tulajdonnév és kategorizáció című tanulmányában a funkcionális
kognitív nyelvészet szemléletmódját alkalmazva az előbbi két kategóriára osztó
megoldás helyett egy tipikussági skála mentén javasolja elhelyezni a neveket, ahol a
címek a köznév és tulajdonnév határán helyezkednek el (vö. SLÍZ 2012: 400).
Kultúránként eltérő, hogy milyen névfajtákat tekintenek prototipikusnak, azonban
ennek a megközelítésnek a tulajdonnévi kategóriák közül leginkább a személy- és
helynevek felelnek meg, így ezeket nevezhetjük prototipikus tulajdonnévnek. A többi
névfajta esetében már kevésbé egyértelmű, hogy tulajdonnévről beszélünk, például a
műcímek esetében: „A nyelvtanok a tulajdonnevek közé sorolják például a műcímeket,
a beszélők köznapi tudata ezeket viszont nemigen tekinti névnek (csak miután
megtanulják az iskolában, hogy ezek is a tulajdonnevek közé sorolandók).” (HOFFMANN
2014: 11)
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A tipikus tulajdonnevek egyetlen szóból állnak, a mondatban főnévként viselkednek,
és gyakran nincs közszói jelentésük, nem átlátszóak. A címek azonban sokszor
többszavasak és átlátszóak, vagyis értelmezhető tartalma van az őt alkotó elemeknek
önmagukban is, ezért több szempontból sem számítanak tipikus tulajdonnévnek. A cím
adott esetben nem magára a tárgyra (festmény, szobor, könyv stb.) vagy az adott
előadásra vonatkozik, hanem az adott és egyedi szellemi alkotásra. A régi címadási
hagyományokat követve számos azonos tárgyú és című mű született (pl. Csendélet
gyümölcsökkel, Fekvő akt, Angyali üdvözlet), melyek egyedi címek, csak homonímia,
azaz azonos alakúság áll fenn köztük.
2.2.2. A következőkben különböző nyelvészeti megközelítések szerint veszem sorra
a tulajdonnevekkel kapcsolatos jelenségeket. KIEFER FERENC a strukturalista szemantika
felfogásában vázolja fel a tulajdonneveket övező nyelvi problémák sokrétűségét:
köznevesülésének folyamatát, jelentéstani tanulságait, formai tulajdonságait és ezek
szemantikai vetületeit (vö. KIEFER 2007: 157–163). Mivel a cím egyedi jelölőként
tulajdonnévként viselkedik az ilyen típusú mondatszerkezetekben: „Épp az És mégis
mozog a Föld-et olvasom”, ezért a cím metatextuális funkciója is hasonlóképp működik,
mint a tulajdonneveké. „A tulajdonnév és hordozója között konvencionális kapcsolat áll
fenn, amely lehetővé teszi az egyszerű hivatkozást” – írja erről KIEFER (KIEFER 2007:
16). A címek köznévként történő használata mindennapos jelenség, stilisztikailag
közömbös: ezekben az esetekben már nem csak az adott egyedi szellemi alkotásra
vonatkozik a cím, hanem annak konkrét megvalósulására is, például „Most olvasom a
Háború és békét”, „Láttam tegnap a Rómeó és Júliát”.
HOFFMANN ISTVÁN a funkcionális nyelvészet keretein belül foglalkozott a
tulajdonnevekkel: „A funkcionális nyelvszemlélet a névnek, a tulajdonnévnek a
specifikumát abban látja, hogy mint nyelvi elem – amely akár elemi jel, akár bonyolult
szerkezet is lehet – egy adott kontextusban grammatikai eszközök igénybevétele nélkül,
önmagában biztosítja az általa jelölt valóságrészlet egyedi azonosítását” – írja Név és
jelentés című tanulmányában (HOFFMANN 2014: 8). Minden tulajdonnév főnévként
viselkedik önmagában, de nem feltétlenül főnevek alkotják: a címek gyakran
többszavasak, nem csak főneveket tartalmaznak ilyenkor: „… a nevek a nyelvben
jellegzetesen főnévi szerepű elemek, a főnevek pedig elsődlegesen fizikai entitások
megjelölésére használatosak, annak megfelelően, hogy a megismerés a közvetlenül
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észlelhető dolgokból indul ki, és ezek segítségével dolgozza fel az elvontabb
jelenségeket” (HOFFMANN 2014: 11). A címek esetében a főnévi használat ellenére nem
csak konkrét fizikai entitás megnevezésére szolgál, hanem egy egyedi szellemi
alkotáséra: ez is bizonyítja a címek nem prototipikus mivoltát.
A funkcionális kognitív nyelvészet felfogásának keretében LANGACKER foglalkozott
a témával. A tulajdonnév is dolgot nevez meg, ahogy a főnév, így a szemantikája is
hasonló, de nem azonos vele. TOLCSVAI NAGY GÁBOR LANGACKER-re hivatkozva
nyelvi egységként kezeli a tulajdonnevet, amely az a nyelvi kifejezés, „amely belső
morfofonológiai, szintaktikai és szemantikai tagoltságától függetlenül a beszélő számára
egészként kezelhető, mintegy előre csomagolt egységként, amelynek belső feldolgozása
nem szükséges mondatba vagy szövegbe helyezéséhez, megértéséhez” (TOLCSVAI 2001:
37). A nyelvi egységek sémákba rendeződnek, idealizált kognitív modellek segítségével
hozzuk őket létre. A tulajdonnév általános sémájának része a kulturális séma, amelynek
keretében például a könyvek, cikkek, művészeti alkotások címet kapnak. Kognitív
jellemzőjük, hogy igei összetevő lehetőleg ne szerepeljen bennük, illetve minél
rövidebben, tömörebben hangozzanak.
Láthatjuk, hogy a címek nem prototipikus tulajdonnevek. Ennek következtében sok
olyan tulajdonságuk van, amely megkülönbözteti őket a többi tulajdonnévtípustól, így a
nevek közé történő besorolásuk mikéntje sem állandó. Napjainkra egyre tágabban
értelmezhető a címek kategóriája, melynek szélesítésére a címadók sokszor tudatosan is
törekednek, így ez akár egy meglévő tendenciát is jelezhet.

2.3. A cím funkciói
2.3.1. A címfunkciókat tipizálhatjuk a cím szöveghez való viszonya alapján.
Alapvetően a cím azonosít, mivel önmagával azonosítja a művet; egyedít, mert általa a
mű jellemző lesz az alkotójára; és megkülönböztet, mert a címe elkülöníti a művet az
összes többitől. Ez a három funkció szorosan összefügg, így nem véletlen, hogy már a
korai szakirodalom is tárgyalja. J. SOLTÉSZ KATALIN írja A tulajdonnév funkciója és
jelentése című alapművében: „a tulajdonnév olyan nyelvi elem, amely létezők (vagy
képzeletbeli létezők) bizonyos kategóriáiba tartozó azonos fajú egyedek egymástól való
megkülönböztetésére és önmagukkal való azonosítására szolgál” (J. SOLTÉSZ 1979:

9

173). BALÁZS JÁNOS A szöveg című munkájában is említi ezeket a funkciókat: „a
címadás révén a szöveg azonosíthatóvá s így osztályozhatóvá is válik. Mint erre már
többen rámutattak, a címnek ez a rendeltetése a tulajdonnevek funkciójához
hasonlítható. Ez az egyedítés igen könnyen megy, ha a cím a szerző nevét is
tartalmazza. Ezáltal ugyanis a szöveg egy-egy tulajdonnévhez kapcsolódik” (BALÁZS
1985: 106–107). EŐRY VILMA a következőképpen fogalmaz: „az önmagával azonosító,
másoktól megkülönböztető funkció teljesítése egyértelműen tulajdonnévvé teszi a
címeket” (EŐRY 1989: 374). KOVALOVSZKY MIKLÓS pedig az irodalmi művek címeivel
kapcsolatosan emelte ki, hogy szerinte a mű címe leginkább azt a célt szolgálja, hogy az
író megkülönböztesse vele saját művét másokétól, magyarul egyedítsen (KOVALOVSZKY
1974: 326). A nemzetközi szakirodalomban ARNOLD ROTHE Az irodalmi cím (Funkció,
forma, történet) című kötete foglalkozik a cím és a szöveg kapcsolatával és
címtipológiával, valamint részletezi a címek lehetséges funkcióit (figyelemfelkeltő,
címadó, fatikus, poétikai, ráutaló stb.) (ROTHE 1986).
A címek funkcióját meghatározza a nyelvi reprezentációjuk. A leggyakoribb, főnévi
csoportból álló címek a szöveg témáját adják meg, nagyobb szerkezeti egységként
összefüggésekre világítanak rá a szövegben, viszonyokat mutatnak meg, míg a
mondatszerű címek pedig állításként utalnak a szövegre (TOLCSVAI NAGY 2001: 329).
Szövegtani

szempontból

a

cím

funkciójával

kapcsolatosan

mindenképp

megemlítendő a szövegegészre utaló, egyben a szöveget egyedítő metatextuális funkció.
Ez a funkció a szöveget kívülről nevezi meg mint kommunikátumot, ezért nem is része
a szűkebb értelemben vett szövegnek. BALÁZS JÁNOS írja ezzel kapcsolatban: „ha a
szövegösszefüggés lineáris jellegét tekintjük, […] a cím maga nem tartozik a
szöveghez. A szöveg ugyanis az első mondattal kezdődik, és az utolsóval végződik, s
ilyen módon válik teljessé, befejezetté” (BALÁZS 1985: 92). A címnek így hármas
feladata lesz: eltárgyiasítja a szöveget, ezáltal feldolgozhatóvá és reprezentálhatóvá teszi
(TOLCSVAI NAGY 1999: 323). E funkció következtében „a cím nemcsak a hozzá tartozó
szöveggel együtt lehet része valamilyen kommunikációnak, hanem attól függetlenül is.
[…] Vagyis a cím metatextuális funkciójában el tud válni a szövegétől, és más szövegek
»teljes jogú« része lehet” (TOLCSVAI NAGY 1999: 324). A kortárs címadásra pedig
egyre inkább jellemző is, hogy a cím önállósul, és elveszti címjellegét, ezáltal nincs
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jelentése, csak egy ismert, jól hangzó nyelvi formaként működik tovább, amely tovább
variálható és beépíthető egyéb szövegekbe.
A szövegre mint tartalmas értelmi egységre utaló tartalmi funkció a szöveget belülről
nevezi meg, tehát tulajdonképpen a téma megjelölése. „A hallgatónak a cím tartalmából
eredendően elvárásai támadnak a […] szöveg témájával, tartalmával szemben” – írja
TOLCSVAI NAGY GÁBOR (TOLCSVAI NAGY 1999: 322). A képzőművészeti alkotások
címeinél ez a funkció kiemelten erős lehet, mivel sokszor a cím gyakran csak a mű
ismeretében élvezhető, másképp értelmezhetetlen. Különösen igaz ez a poliszémikus
címekre. BAŃCZEROWSKI JANUSZ a szöveg tartalmi funkcióját deskriptív funkciónak
nevezi az alábbi felosztás részeként, amely megfeleltethető a címekre vonatkozóan is:
nominatív funkció – a szöveg megnevezése; deskriptív funkció – a szöveg tartalma; és
pragmatikai funkció – a szöveg hatása (BAŃCZEROWSKI 2009: 471).
A címek rámutató funkciója nem azonos sem a metatextuális, sem a tartalmi
funkcióval, mivel azoknak nincs témamegjelölő, összefoglaló szerepük. A címnek
„fontos, rámutató funkciója van, a szövegre mint egészre utal, jelezve, hogy ami utána
következik, miről szól, mi a témája, mi mondanivalójának lényege, rövid tartalma”
(BALÁZS 1985: 92). A rámutatás által a cím beszédaktusként is értelmezhető, így
egyfajta médiumként szolgál az alkotó és a mű között; így a befolyásolás, a játék, és az
előfeltevések megteremtésének eszköze lehet. A posztmodern címadás sokszor ezt a
funkciót tagadja, és egyáltalán nem utal a mű tartalmára, sokszor még arra sem, hogy
műcím volna. A rámutatás jelentheti egyben a cím címkeszerepét, melyet több
szövegtani munka is említ.
SZIKSZAINÉ NAGY IRMA felosztásában a cím szerepei a következők: témamegjelölés,
címkeszerep, reklámszerep, műfajjelölés (SZIKSZAINÉ NAGY 1999: 169), de már
KÁROLY SÁNDOR is megemlíti mellékfunkcióként a címek címke- és a reklámszerepét.
Címkeszerepben a mű (szöveg) leltározását teszi lehetővé, ilyenkor a cím nem ad
tájékoztatást a szövegről, reklámszerepe pedig egyértelműen társul a figyelemfelkeltő
funkcióval (KÁROLY 1979: 29).
A címek esetleges műfajjelölő funkciója a képzőművészeti alkotások esetében
kiemelten fontos, mivel a hagyományos címadási szokások között mindennapos
jelenség, hogy például egy aktot Aktnak, egy tájképet Tájképnek neveznek el. Így a cím
tartalmi funkciója leszűkül a műfaj megnevezésére, és csak azáltal lehetnek
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előfeltevéseink a mű tartalmával kapcsolatosan. Természetesen a cím értelmezése
előzetes ismereteink és tudásunk függvénye: minél nagyobb az ilyen jellegű tudásunk,
annál könnyebben fogadjuk be a címeket, és annál könnyebben fedezhetünk fel bennük
újabb konnotációkat.
2.3.2. A következőkben a cím befogadóra való hatása alapján alkotható címfunkciókategóriákat veszem sorra. Első ilyen funkció a figyelemfelkeltés, felhívás. Ez talán a
legegyértelműbb funkció egy műalkotás esetében, amely összefüggésben állhat az
eladhatóság kérdésével is, hiszen a művek számára befogadót kell keresni, legyen az
festmény, szobor, vagy akár film is. CS. JÓNÁS ERZSÉBET így fogalmaz a filmcímekkel
kapcsolatosan: „A filmcím mint szövegtípus esetében a pragmatikai cél a fogyasztói
érdeklődés felkeltése az alkotás iránt” (CS. JÓNÁS 2002: 257). A figyelemfelkeltés
összefüggésbe hozható a tájékoztató, informáló szereppel is, amennyiben a cím utal a
mű tartalmára.
Különösen a mai címadásra jellemző, hogy a tartalomra kevésbé vagy egyáltalán
nem utal, ellenben a befogadóra való hatás kedvéért a cím meghökkentő funkcióját
alkalmazza ilyenkor a címadó: sokszor szándékosan fordul szembe a hagyományokkal a
nyelvi divatot követve, a hatáskeltés érdekében. SZABÓ KATALIN kirakat-hasonlata
szerint: [a cím] „az üzletek kirakatához hasonlítható: annak alapján térünk be az üzletbe
vagy kerüljük el, hogy mit látunk a kirakatban. Az olvasó kitüntetett figyelme a címek
iránt abból is fakad, hogy valamiféle iránytűt keres, amely segíti a tájékozódást a sorok
egyhangú tömegében” (SZABÓ 1997: 66).
Az információközlés azonban a legtöbb esetben alapvető címfunkcióként szerepel, J.
SOLTÉSZ KATALIN szavaival: „Az információközlő funkció ma is elsőrendű fontosságú,
különösen a nem szépirodalmi művek címeinél” (J. SOLTÉSZ 1979: 100), de véleményét
más művészeti

ágakra is kiterjeszti: „A képzőművészeti alkotások címében is

elsődlegesen fontos a mű tárgyáról való információ” (J. SOLTÉSZ 1979: 101). EŐRY
VILMA így fogalmaz: „A cím információközlő funkciója is gazdagabb általában, mint a
többi tulajdonnévé. […] A cím […] informál a szellemi alkotás tartalmáról,
»témaszerepben a szöveg szempontjából fontos információt közöl, amely, mint világító
fáklya vezérel bennünket a szöveg olvasásakor, hallásakor, tehát befolyása alatt
vagyunk.« […] Sajtótermékek esetében a kiadvány profiljáról tájékoztat a jó cím […],
az irodalmi és egyéb műalkotás címének pedig egyebek között az is feladata, hogy
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»előre jelezze a művet, felidézze légkörét, hangulatát, mintegy dióhéjba sűrítve adja az
egészet«” (EŐRY 1989: 375).
Egy minden névre érvényes megállapítást említenék meg TOLCSVAI NAGY GÁBORtól: „A névadásnak aranyszabálya, hogy […] van valami köze az elnevezendőhöz”
(TOLCSVAI NAGY 1985: 252). Ugyanott írja továbbá a zenekarnevekkel kapcsolatban:
„… az új nemzedék új névadási szokásokat hozott magával (gyakran külföldről,
elsősorban különös, meghökkentő nevek divatjával)” (TOLCSVAI NAGY 1985: 258).
Évekkel később született TOLCSVAI NAGY posztmodern névadással kapcsolatos
tanulmánya, amelyben visszautal a névadási szokások és a kulturális változások
egymásra hatására, melynek kapcsán a cím funkciói is változnak: „Akkoriban még
kevésbé látszott az a tendencia, amely a nyelvi játékra, a kétértelműségre vagy a
látszólagos érthetetlenségre építve olyan névviszonyokat hozott létre, melyek minden
addigi konvencióval szakítottak. […] Kilenc évvel ezelőtt a nyelvi szabadság
hangsúlyozásában és a meghökkentésben láttam e nevek fő magyarázatát. Mára többet
tudunk az addig és az azóta lezajlott szociális és kulturális változásokról, azok nyugateurópai előképeiről, így talán árnyaltabb lehet a válaszunk is, különösen a bővülő, a
művészi és az ahhoz kötődő mindennapi életet egyre jobban átfogó példaanyag
ismeretében” (TOLCSVAI NAGY 1997: 600).
Gyakorlatilag minden lehet figyelemfelkeltő, ami a megszokottól eltérő. Ez lehet egy
egyéni szóalkotás, szóferdítés, szóösszetétel, egyéni képzettársítás, szókép vagy akár
ismert közmondások, szólások, versek, dalszövegek átalakítása, illetve más kontextusba
helyezése is a kép által. A stílus szempontjából nem megfelelő szavak és a nem
köznyelvi fordulatok szerepeltetése is megdöbbenthet, bizarrá tehet egy címet, épp a
kortárs névadásra jellemző, hogy már mindenfajta nyelvhasználatot egyenrangúnak
tekint (vö. TOLCSVAI 1996: 320).
A címek meghökkentő és figyelemfelkeltő funkciója összefügg, J. SOLTÉSZ KATALIN
ezt képzőművészeti példákkal is alátámasztja: „némely művész valósággal kedvét leli
az egyéni, eredeti címadásban (pl. Rippl-Rónai: Jön a vihar, Schlézingeréknél már esik).
A különböző absztrakt, nonfiguratív és szürrealista irányzatok alkotásainak többnyire
nincs szóval elmondható tárgyuk, s gyakran a cím is csak ennyi: Kompozíció, Fehér
fény, Külső és belső forma, de néha irányt mutatnak a szemlélőnek ilyen címadással,
mint A csicsergőgép, Hajnali harmat holdfényben, Az idő parttalan folyam, sőt – ami a
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laikust egy absztrakt festmény láttán meglehetősen mellbe vágja – : A Jó Burgundi
Herceg bőkezűsége fogadalmi lakomáján” (J. SOLTÉSZ 1979: 101).
A címek meghökkentő funkcióját összefüggésbe hozhatjuk a szórakoztató funkcióval
is, ez azonban nem jellemző minden címtípusra. Ennek feltétele a címadó ötletessége:
„a névadásnak aranyszabálya, […] hogy […] némi humor, szellemesség is fölfedezhető
[legyen] benne” (TOLCSVAI NAGY 1985: 252). A kreatív címadás gyakorlatilag játék az
asszociációinkkal. Élénkíti a gondolkodást, és hozzásegít a nyelv adta lehetőségek
kiaknázásához. Az ötletes címhez pedig hozzátartozik a nyelvi játék fogalma: „a nyelvi
játékok többletértéke abban rejlik, hogy […] eredetiek, találékonyak, humorosak;
többértelműek, rejtvényt tartalmaznak” (FORGÁCS 2001: 82); valamint „a nyelvi játék
kreatív, sokszor humoros, s így szórakoztat” (FORGÁCS 2001: 106).
A címeknek sokszor van valamilyen érzelemkeltő funkciója is, amely kiegészül egy
másik funkcióval. A képzőművészeti alkotásoknál ez különösen hatékony eszköz lehet a
kívánt hatás eléréséhez, mivel a jó cím „… megüti az alaphangot; hangalakjával,
jelentésével, szerkezetének ritmustagolásával, és dallamának menetével hangulatot és
asszociációkat kelt, s ez szuggesztív erejének forrása. […] A jó cím […] kifejező
jelképe magának a műnek, tartalmi és hangulati lényegének foglalata” (KOVALOVSZKY
1974: 326).
A figyelemfelkeltés, illetve az eladhatóság kérdésével összefüggésben jelenik meg a
címek reklámszerepe is: „… tudományos művek esetében a reklámízű címeknek kisebb
a létjogosultságuk, ismeretterjesztő előadásnak azonban már lehet jó ízléssel
megválasztott »blikkfangos« címe. A sajtótermékektől el is várják, hogy önreklámozó
címmel jelentkezzenek […]. A művészeti alkotások esetében kívánatos, hogy a
reklámfunkciót az erős asszociációs hatás pótolja” (EŐRY 1989: 376). A reklámszerep
címtípusonként eltérő mértékű lehet, de alapvetően „… mindegyik címtípusban helyet
kap valamilyen mértékben” (EŐRY 1989: 376). A reklámszerephez hozzátartozik a
címmel történő bizalomkeltés a vásárlóban, valamint a bevésés is, hiszen ha valaki
meghall egy ismerős címet, rögtön arra a műre fog gondolni. A bizalomkeltés
eszközeként a címekben gyakran alkalmazzák a nyelvi játék eszközeit, vagy beszélt
nyelvi formák beépítését a címekbe (argó, szleng stb.), amely által közelebb érezhetjük
magunkhoz a művet. „A nyelvi játék […] azért is hatásos stratégia, mert nyelvi
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leleményével érzelmileg is megnyeri a potenciális vevőt” (FORGÁCS 2001: 81), így
ismertségük miatt közvetve bizalmat keltenek a befogadóban.
A mai címek esetében beszélhetünk továbbá a nyelvi divat hatásairól, és az ezzel
összefüggő funkciókról is. A címek két irányban hatnak a köznyelvre: egyrészt belőle
táplálkozva, elemeit magukba építve felhasználják a bennük levő divatot, másrészt
maguk is divatot teremtenek. A nagybetűs írásmód és a hivatkozhatóság
eredményeképp mindenképp kiemelt hatása lesz a befogadóra.
A címanyag elemzésénél a későbbiekben említem az In memoriam…- illetve
Hommage…–típusú címeket, amelyek funkciója az emlékállítás, illetve valamilyen nagy
előd stílusának felidézése.
A mai, kortárs alkotók címadásával kapcsolatosan meg kell említenem a nyelvi tabu
fogalmát is, ugyanis ezek esetében sokszor a tabutörés is alapvető címfunkciónak
látszik az alapvető azonosító és egyedítő funkciók mellett. Nyilvánvalóan a fentebb
említett meghökkentő és figyelemfelkeltő funkcióval függ össze a normák megszegése,
amely a műcímek esetében különösen jellemző lehet, mivel azok kevesebb
hagyománnyal és normatív szabályozással rendelkeznek, mint például az újságcímek
vagy a zeneművek címei. Ezért viszont erősebb hatást gyakorolhat egy-egy „tabutörő”
újságcím – ezek rokonaként pedig internetes portál vagy tévéműsor címe.
A mai címadásban elvileg nincsenek tabuk, az alkotók szabadon nevezhetik el
műveiket, a történelem folyamán azonban sok szempont volt meghatározó hatással a
címadásra (lásd ezzel kapcsolatban a kortárs művészek címadásáról szóló fejezetet).

2.4. A címek kategorizálási lehetőségei
A címek típusaival különféle megközelítésben foglalkozott a nyelvtudomány, az
irodalomtudomány számára is tartogatva feladatokat. Az alábbiakban bemutatok néhány
jelentősebb – címekkel kapcsolatos tipologizálási kísérletet.
A címeken belül megkülönböztetjük az állandó és az egyedi címek kategóriáját,
melyet az akadémiai helyesírás is követ. Az állandó címekhez tartoznak például a
folyóiratcímek, rovatcímek, melyek valamilyen időbeli rendszerességgel jelennek meg;
az egyedi címek közé pedig minden olyan alkotás neve beletartozik, amelyik csak egy
konkrét műre vonatkozik, így többségükben a képzőművészeti alkotások címei is ide
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tartoznak. HAJDÚ MIHÁLY Általános és magyar névtana és a LACZKÓ–MÁRTONFI
szerzőpáros Helyesírás című kötete is említi ezt a felosztást, melyben egyúttal kiemelik,
hogy az írásgyakorlat felől nézve a címek jellemzője a nagybetűs kezdés és az állandó
íráskép (LACZKÓ–MÁRTONFI 2006: 228–241).
SZIKSZAINÉ NAGY IRMA szövegtana funkció szerint különítette el a címeket
témamegjelölő (Magyar történeti jelentéstan); címkeszerepű (Ókút); reklámszerepű
(Add el magad!); és műfajjelölő (Bordal) kategóriákba (SZIKSZAINÉ NAGY 1999: 168–
169). Egyes nyelvtanokban szó esik idézetcímekről, amelyek tulajdonképpen a versek
első sorának kiemelését jelentik (pl. Föltámadott a tenger…), illetve szövegtípuscímekről is, amelyek SZIKSZAINÉ megközelítésében a műfajjelölő kategóriát jelentik (pl.
Esterházy Péter Termelési regény) (vö: SZIKSZAINÉ 1999: 169).
A BUDAVÁRINÉ–KELECSÉNYI-féle szövegtan a címek fő típusait tartalom és forma
szerint állapította meg, de sok szempontkeveredés fedezhető fel a rendszerezésükben.
Tartalom alapján a cím szerintük utalhat a szövegtípusra (Ars poeticák a XX.
században), a műfajra; jelezheti a tárgyat (A közhely természetrajza); jelezheti a témát
(A görög csoda); jelezheti a mondanivalót (Légy jó mindhalálig); alapmotívumot
tartalmazhat (Száz rejtély a magyar irodalomból); vagy a szereplőket nevezheti meg (A
Mester és Margarita). Forma alapján a cím lehet egy szó (Operamesék); szerkezet
(Színes pokol); ellentét (Régen és most); egész mondat (Szülőnek lenni nehéz); kérdés
(Mi fán terem?); felkiáltás, felszólítás (Olvass nekem!); szójáték (77 magyar rémmese);
illetve idegen nyelvű cím (Quo vadis?). (BUDAVÁRINÉ–KELECSÉNYI 1999: 32–33)
FENYŐ D. GYÖRGY a verscímeket tartalmuk szerint csoportosította. Eszerint a cím
lehet

műfajmegjelölés

(Hymnus);

szövegtípus

megjelölése

(Testamentum);

a

megszólított megnevezése (Barátimhoz); a téma megjelölése (A bánat); a vershelyzet
megnevezése (Nyári esti dal); idézet; a vers egy részének vagy első sorának kiemelése
(Reszket a bokor, mert…); illetve a vers helye egy kötetben, életműben (Számozott
versek). (FENYŐ D. 1997: 183) Ezek a csoportosítási szempontok azonban nem feltétlen
nevezhetők tartalminak, itt is többféle megközelítésmód keveredik a felosztásban.
A szintaktikai osztályozás a címek tartalmi funkciójával is összefüggésben áll. A
szerzők több helyütt hangsúlyozzák, hogy nagyon kevés igei cím született, azok is
többnyire főnevesült alakban szerepelnek: ez is kapcsolódik ahhoz, hogy a címek
tulajdonnevek.

A

szintaktikai

rendszerezéseken
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belül

többféle

felosztással

találkozhatunk, igyekszem ezekből párat bemutatni a különböző megközelítésmódok és
az esetleges szempontkeveredések bemutatása végett.
BALÁZS JÁNOS a teljes mondatokból álló címekkel kezdi a szintaktikai csoportosítást.
A mondatcímek máig elterjedtek, csak a terjedelmük rövidült. A nem mondatalakú
címeket elsőrendűen szófajok szerint rendszerezi (BALÁZS 1985: 100–103):
-

tulajdonnév: Égető Eszter (Németh László, 1956)

-

jelzős tulajdonnév: Szép Ilonka (Vörösmarty Mihály, 1833)

-

tulajdonnév értelmezővel: Nero, a véres költő (Kosztolányi Dezső, 1922)

-

tulajdonnév méltóságnévvel: Bánk bán (Katona József, 1820)

-

köznév: Hitel (Széchenyi István, 1830)

-

többes számú köznév, névelővel vagy anélkül: Rokonok (Móricz Zsigmond,
1932)

-

főnevesült melléknév, főleg többes számban: A rajongók (Kemény
Zsigmond, 1858)

-

igék: Megházasodtam (Csató Pál, 1837)

-

igenevek: Szeretve mind a vérpadig (Jókai Mór, 1882)

-

névmás: Én (Petőfi Sándor)

-

névmási határozószó: Tovább (Ady), Ma folyóiratcím

-

két névszó és-sel összekapcsolva: Vörös és fekete (Stendhal)

-

jelzős szerkezetek: A közelítő tél (Berzsenyi Dániel)

-

birtokos jelzős szerkezetek: Az ember tragédiája (Madách Imre, 1862)

-

helynevek határozói szerepben: Hunok Párizsban (Illyés Gyula, 1946)

-

helynevek –i képzővel: Egri csillagok (Gárdonyi Géza, 1901)

-

ragos és névutós névszók: Tiszta szívvel (József Attila).

TOLCSVAI NAGY GÁBOR felosztásában másfajta rendszert követ, a címeket
szerkezetük szerint négy nagyobb csoportba osztotta (TOLCSVAI NAGY 2001: 328):
1. a cím valamilyen főnévi csoport
-

egyszerű főnév: Por (Temesi Ferenc)

-

összetett főnév: Találkahely (sajtócikk)

-

ragos főnév: Várólistán (sajtócikk)

-

határozott névelős főnév: A szöveg (Balázs János)

-

határozatlan névelős főnév: Egy nő (Esterházy Péter)
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-

többes számú főnév: Mesteremberek (Kassák Lajos)

-

minőségjelzős szerkezet: Nehéz örökség (sajtócikk)

-

birtokos szerkezet: A felsőoktatás nehéz öröksége (sajtócikk)

-

határozós szerkezet: Sokan voltunk (Sánta Ferenc)

-

vonzatos szerkezet: Emlékezés Washingtonra (sajtócikk)

2. a cím névmás, funkciószó: Között (Nemes Nagy Ágnes)
3. a cím nagyobb szerkezeti egység
-

határozós szerkezetek összekapcsolása: Orosz gázért magyar áruval
(sajtócikk)

-

igeneves szerkezet: Megőrizve megújítani (sajtócikk)

-

mellérendelés: Színek és évek (sajtócikk)

-

felsorolás: Tévé, jog, állam (sajtócikk)

4. a cím mondatszerkezetű
-

nominális: Lavinaveszély az Alpokban (sajtócikk)

-

igét tartalmazó: Lebontják az illegális horgászmólókat (sajtócikk)

BALÁZS GÉZA másféle szempontok mentén közelíti meg a címek szerkezet szerinti
felosztását. (BALÁZS 2007: 78). Abból kiindulva, hogy a címek formájuk szerint
általában néhány szóból vagy egy mondatból állnak, megkülönböztet szó- és
szókapcsolatszerű címeket: Édes anyanyelvünk, valamint félmondat- és mondatszerű
címeket: Ne féljetek! (Jókai Anna). Elkülöníti a tárgyszerű: A Barkóság népe (PaládiKovács Attila) és a jelképes címek: Puszták Népe (Illyés Gyula) kategóriáját is. A
szintaktikai felosztást a következőképpen oldja meg:
-

mondatcím: Nem élhetek muzsikaszó nélkül (Móricz Zsigmond)

-

hiányos mondatcím: Mire megvénülünk (Jókai Mór)

-

tulajdonnév: Makra (Kertész Ákos)

-

köznév: Híd (Temesi Ferenc)

-

ige: Ölj! (Szabó Dezső)

-

névmás: Én (Petőfi Sándor)

-

határozószó: Messze-messze (Babits Mihály)

-

különböző szószerkezetek: A közelítő tél (Berzsenyi Dániel)

KIEFER FERENC a címeket szintaktikai és morfológiai szempontból a következők
szerint csoportosítja (KIEFER 2006: 171):
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-

a cím valamilyen főnévi csoport (egyszerű, összetett, ragos, határozott
névelős, határozatlan névelős, többes számú főnév, birtokos szerkezet,
határozós szerkezet)

-

a cím névmás

-

a cím nagyobb szerkezeti egység (határozós szerkezetek összekapcsolása,
igeneves szerkezet, mellérendelés, felsorolás

-

a cím mondatszerkezet (nominális, igét tartalmazó).

A különböző megközelítési lehetőségek mindegyike az áttekinthetőséget szolgálja,
egyezményesen elfogadott felosztás viszont nem született eddig, gyakori a
szempontkeveredés. A felsorolt munkák más és más szempontokat érvényesítenek az
osztályozásban, némelyik egyszerűen csak a leggyakoribb típusokat sorolja fel külön
szempontrendszer nélkül. Mivel egy-egy cím a különböző nyelvelméleti megközelítések
szerint egyszerre több típusba is tartozhat, olyan tipológiát érdemes felállítani, amely
több szempontot is érvényesít, és egyértelmű kategorizálást biztosít.

2.5. A címek fordításának problémái
2.5.1. Ez a fejezet egy speciális, az előző alapkérdésektől elválasztandó, de
mindenképp érdekes, általam tárgyalásra érdemesnek gondolt témáról szól, mivel
hozzásegít a címekkel kapcsolatos ismereteink szélesítéséhez. A címek fordítása
problematikus terület; kevéssé következetes és szabályozható, mivel elsősorban
szociokulturális ismereteken nyugszik. Mégis gyakran merülnek fel kérdések a témával
kapcsolatban, például hogy milyen típusú címeket fordítanak le (vagy melyeket nem) és
milyen módszerrel. Mennyiben befolyásolja a cím fordítása (vagy le nem fordítása) a
mű sikerét, hatását.
Több tanulmány foglalkozik a tulajdonnevek fordításának problematikájával, ezen
belül a címek fordítása azonban kevésbé tárgyalt terület. Ennek oka az lehet, hogy a
címek amúgy is viszonylag kevés figyelmet kapnak a névtanon belül. Az alábbiakban a
tulajdonnevek fordításával kapcsolatos problémák rövid áttekintésével a címekre
szeretném fókuszálni a figyelmet.
2.5.2. A tulajdonnevek fordításának kérdése kapcsán született elméleti írásokban
BÖLCSKEI ANDREA (2010) alapvetően két különböző nézőpontot különít el. Az egyik a
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tulajdonnevek formai/szerkezeti felépítés szerinti megközelítését képviseli, míg a másik
inkább a szövegtani/funkció szerinti álláspontot hangsúlyozza.
Az első típusba tartozó tanulmányok szerint lényegében nem lehet pontos fordítási
szabályokat felállítani, VÁRNAI JUDIT SZILVIA szavaival a tulajdonnevek tekintetében
„nem […] formalizálható, hogy pontosan mely esetekben kell fordítani, és mikor nem.
A döntések a rendszerszerűség helyett egyfelől kulturális meghatározottságúak, a
konvenciót követik, másrészt a beszélő nyelvi intuíciói állnak mögöttük” (2005: 82).
Máshol: „…nemigen van általános formális szabály, inkább valamiféle közös kulturális
tudattal támogatott intuíció működik…” (2005: 79). A fordítást irányító szabályok
hiányát J. SOLTÉSZ KATALIN két ellentétes elv ütközésével magyarázza: „Az egyik a
tulajdonnév változatlansága, amely szervesen összefügg azonosító funkciójával. A
másik az érthetőség, az adott nyelvi rendszerbe való beilleszkedés követelménye.
Minthogy a két elv egyszerre nem érvényesülhet, hol az egyik, hol a másik kerekedik
felül” (1967: 292). A címek fordításánál úgy tűnik, inkább az érthetőség szerepel
nagyobb súllyal.
A másik nézőpont képviselői ezzel szemben a tulajdonnevek kommunikációs
folyamatban betöltött szerepét hangsúlyozzák. A VERMES-féle kategorizálás (VERMES
2005a) például négy fordítói műveletet különít el (saját példákkal):
a) Átvitel (translation): változatlanul marad a forrásnyelvi név, például Ghost –
Ghost, Annie Hall – Annie Hall, Mona Lisa – Mona Lisa, Guernica – Guernica
b) Behelyettesítés (substitution):
-

jelentésbeli: a forrásnyelvi névalak felcserélése célnyelvi megfelelővel,
például Joan of Arc – Jeanne d’Arc – Szent Johanna

-

alaki: azonos hangértékű, célnyelvi alakokkal történő helyettesítés, például
Phantom – Fantom

c) Fordítás (translation): a név közszói eredetű elemeinek fordítása, például All about
Eve – Mindent Éváról, Phantom with Mask – Fantom álarcban
d) Modifikáció (modification): olyan behelyettesítés, amikor a célnyelvi kifejezés
logikailag vagy konvencionálisan nem, vagy csak részben áll kapcsolatban a
forrásnyelvivel (ez elsősorban azokra az esetekre vonatkozik, amelyeket nem lehetséges
egy az egyben lefordítani a célnyelvre, csak körülírni), például Unforgiven (’meg nem
bocsátott’) – Nincs bocsánat, Gone with the Wind – Elfújta a szél.
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Elsősorban a könyv- és filmcímeknél fordul elő olyan, amikor semmiféle kapcsolat
sincs a forrásnyelvi és a célnyelvi cím között, mint például Notting Hill – Sztárom a
párom, Why me? – Bizánci tűz, Summer Story – Meghalni a szerelemért, The Green
Mile – Halálsoron. Ezt a jelenséget vagy a modifikáció egy szélsőséges formájának
tekinthetjük, vagy alkothatunk belőlük egy ötödik kategóriát, Átnevezés címszó alatt.
Gyakorlati szempontú megközelítések is születtek kifejezetten személynevek
(HORVÁTH 2008), keresztnevek (RIHMER 2008) és helynevek (MIKESY 2008, BÖLCSKEI
2010) tekintetében, valamint több általános tulajdonnév-fordítási problémát érintő
munka, többek közt FARKAS TAMÁStól (2007). A téma nemzetközi szintű áttekintése
kapcsán meg kell említeni VERMES ALBERT PÉTER (2005b), FÁBIÁN ZSUZSANNA (2008),
SAMIRA MIZANI (2008) és BÖLCSKEI ANDREA (2010) tanulmányait, melyekből az eddig
megjelent külföldi szakirodalomról is tájékozódhatunk.
2.5.3. A címek fordítása több kérdést is felvet. Hogy a címeket lefordítjuk-e vagy
sem, illetve hogy hogyan fordítjuk – VERMES fogalomhasználatával élve áttétellel
fordítjuk-e vagy sem – azt legtöbbször a mű típusa határozza meg. A regénycímeket
legtöbbször lefordítjuk, hiszen a regény szövegét is fordítjuk. A külföldi újságcímek le
nem fordítása viszont egyfajta állandóságot, „intézményjelleget” kölcsönöz a
kiadványnak (pl. Pravda, Times). A könnyűzenei dalcímeket, zeneszám címeket,
albumok címeit (pl. Yesterday, Thriller) sem szokás fordítani, egy az egyben átvesszük
az eredeti címet, és ezzel párhuzamosan a dalszövegeket sem fordítjuk le. A
komolyzenei művek fordítása ellenben rendszertelen, van köztük lefordított (pl. Egy
kiállítás képei) és lefordítatlan is (pl. Für Elise). Talán a filmcímeknél a legnagyobb a
fordítói szabadság, ezeknél fordul elő a legtöbbféle fordítói eljárás, köszönhető ez egyéb
szempontoknak is, mint amilyen például az eladhatóság vagy a jó hangzás kérdése (l.
VERMES 2005b, CSANÁLOSI 2011). A képzőművészeti alkotások címeit – melyekről
később részletesebben is szót ejtek – általában lefordítjuk.
A címek fordításának vannak általános szempontjai, de a címtípusok itt is
meghatározóak lehetnek – az adott műfaj függvényében. Fontos, hogy a címfordítás jól
érthető, figyelemfelkeltő, jó hangzású és ritmusos legyen, éljen a nyelvi játékosság, a
nyelvi humor eszközeivel is. Az aktuális divat hatása is érvényesülhet, szükség esetén
akár eufemizmusok is használhatók, de fontos, hogy a címfordítás az eredeti címmel,
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illetve a megnevezett mű stílusával összhangban legyen (pl. ifjúsági filmeknél szleng
használata).
2.5.4. A képzőművészeti alkotások címeinek fordítása kapcsán is hasonló
szempontok merülnek fel, mint címadásukkor, ennek érzékeltetésére említek az
alábbiakban néhány példát (angol–magyar megfeleltetésekkel) a Magyar Nemzeti
Galéria honlapján fellelhető állandó kiállításuk anyagából – a VERMES-féle rendszerezés
kategóriáit használva. A fordítással egy anyanyelvű fordító bíztak meg a Galéria
munkatársai, aki a honlap nemzetközisége okán alkotta meg az angol nyelvű
megfelelőket. A festmény- és szoborcímek fordításánál a szorosabb értelemben vett
fordítás a leggyakoribb típus, a modifikációra pedig csak igen nehezen találhatunk
példákat. A címek fordítását azonban alapvetően az határozza meg, hogy szerepel-e
benne tulajdonnév, illetve hogy az milyen névfajta.
a) Átvitel: Erzsi – Erzsi (Ferenczy Béni), Visegrád – Visegrád (Markó Károly)
b) Behelyettesítés:
-

jelentésbeli Magyarországi Szent Erzsébet – Saint Elisabeth of Hungary
(Liesen-Mayer Sándor), Szent Dorottya – St. Dorothy (középkori
oltárszobor)

-

alaki: Vénusz – Venus (Donát János), Rokokó – Rococo (Szinyei Merse Pál)

c) Szorosabb értelemben vett fordítás: Lotz Szidónia fehérben – Szidónia Lotz in
white (Lotz Károly), Salamon király a börtönben – King Salamon in Prison
(Weber Henrik)
d) Modifikáció: Az Óperencián túl – Beyond the Beyond (Bak Imre)
Az eddigiekben igyekeztem rámutatni, hogy a címadás, valamint a címfordítás igen
összetett témakör. A nyelvtudomány több területe, a művészettörténet, az irodalom
számára sem kikerülhető, összefoglaló munka mégsem született róla. A címek kutatása
a nyelvtudomány elhanyagolt területei közé tartozik, a névtan is inkább a főbb
névtípusok: a személynevek és a helynevek kutatása felé orientálódik. Pedig a címek,
illetve a címadás tanulmányozása továbbra is sok nyitott kérdést tartogat, a
fordítástudomány számára is.
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3. A képzőművészeti címadás
3.1. A képzőművészeti címadás művészetfilozófiai háttere
Mivel a címadás interdiszciplináris fogalom, a képzőművészeti címadás kapcsán
művészetelméleti szempontokról is szeretnék szót ejteni. A cím a művek számára
egyfajta vezérszó, amely egy meghatározott jelentéstartományon belül mozgatja a
művet: szűkítheti, tágíthatja értelmezési lehetőségeit. Így például a semmitmondó, netán
félrevezető címadás az alkotás megértési zavarát is előidézheti, amely az
ellentmondásosság hatására akár értelmezhetetlenné is válhat. „A művésznek mondania
kell valamit, a feladata nem a forma birtoklása, hanem e formának a tartalomhoz
igazítása” – mondja KANDINSZKIJ (1987: 76). A műalkotás tartalmi, formai és
jelentésbeli hármas egységének megvalósulásában a műcím nagy jelentőséggel bírhat.
MARCEL PROUST Az elveszett idő nyomában című regényében ír fiatalkori
színházrajongásáról, melyben érzékletesen írja körül a címadás szerepét: „Minden
reggel rohantam az utcai hirdetőoszlophoz, hogy lássam, milyen előadásokat hirdet.
Semmi sem volt önzetlenebb és egyúttal boldogabb, mint azok az álmok, amelyet e
hirdetések nyújtottak a képzeletemnek, s amelyek egyrészt a darabok címszavai keltette
képekből, másrészt az enyvtől felhólyagzott s még nedves plakátok színéből született.
Mindegyik darabot a címe után képzeltem különbözőnek a többitől […]. […] próbáltam
felváltva elmélyíteni minden darabnak a címét, mert hisz a címük volt mindaz, amit
ismerhettem belőlük, hogy mindegyikben megragadhassam azt az örömöt, amit ígért s
mindjárt összevethessem a másik darab titkával- s ily módon oly erővel sikerült
elképzelnem mind a kettőt, egyrészt egy gőgös és vakító, másrészt egy lágy és
bársonyos darabot, hogy éppoly képtelen lettem volna választani a kettő között, mint
hogyha az asztalnál csemegének a gyümölcsrizs és a csokoládékrém közt kellett volna
döntenem” (PROUST 1969: 111).
A nyelvi képződmények és a hozzárendelt vizuális világ között sokféle kapcsolat
alakul ki, így a fogalmak és a képek közötti viszonyrendszer és kapcsolati hálózat egyik
fontos szegmense a műalkotások címe. Minél telítettebb a fogalom, annál több olvasata
van, ha címként használják. A cím kiterjeszti az észlelt kép információtartalmát, irányt
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ad a befogadási műveletnek, módosíthatja a műről kialakítandó képzetet. A műcím
(képcím) körülhatárolja az alkotás fogalmilag meghatározott értelmezhetőségi
tartományát.
A művészeti alkotások állandó címmel és évszámmal való ellátása a művek
individualitásának külső kifejezője. A képcím a szellemi produktum része lett, nemcsak
azonosító jele, mely így tartalmazhatja, kifejezheti a címadó alkotói szándékát, az
évszám pedig azt az időpontot határozza meg, amikor a mű a nyilvánosságra lépett.
Ahogy „[…] a könyvcímek történetében benne foglaltatik az irodalom egész
története […]” – írja THIENEMANN TIVADAR 1931-ben megjelent az Irodalomtörténeti
alapfogalmak című könyvében (THIENEMANN 1931: 149), úgy a képzőművészeti
alkotások címeiről ez nem mondható el. De azt tudhatjuk, hogy a művészettörténet mely
pontján

kapott

létjogosultságot,

jelentőséget

a

művek

címükkel

való

megkülönböztetése.
Ennek a megállapításnak akkor lesz jelentősége, amikor kifejtésre kerül a
képzőművészet önmagára ismerésének folyamata, öntudatosodása: vagyis annak
felismerése, hogy a képzőművészetnek is saját szókészlete, nyelvtana van. Ez a
fordulópont a művészeti izmusok megjelenésénél a legjelentősebb, ahol kiáltványokban,
manifesztumokban deklarálódik a művészi kifejezés szabadságának vágya.
Sorra születnek az elméleti munkák, amelyek egyre árnyaltabbá teszik a
képzőművészet nyelvtanát. Ilyen PAUL KLEE 1925-ben írott Pedagógiai vázlatkönyve
(KLEE 1980); VASZILIJ KANDINSZKIJ A szellemiség a művészetben című munkája
(KANDINSZKIJ 1987); KEPES GYÖRGY 1944-ben megjelenő A látás nyelve (KEPES
1979a), és az azt követő 1956-os A világ új képe a művészetben és a tudományban című
könyve (KEPES 1979b); valamint RUDOLF ARNHEIM alkotáslélektannal foglakozó A
vizuális élmény címmel megjelent kötete (ARNHEIM 2004). Ezek a munkák mind
részletesen foglalkoznak a képzőművészet grammatikájának összetevőivel.
„Hamann, a német romantikának egyik szellemi őse, csodálatosan mélyen látott az
irodalom jelenségeibe és talán ő volt az első, aki az irodalmi címadás lényegét
fölismerte. A könyvcím szerinte nem kiakasztható cégér, hanem nucleus in nuce:
mustármag, amelyből növény lesz: őssejt, amely magában rejti az eljövendő virágzást:
talány, amelyből a könyv tartalmát és értékét ki kell fejteni” – írja találóan THIENEMANN
TIVADAR (THIENEMANN 1931: 149). UMBERTO ECO fogalmazta meg a következőket A
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rózsa nevéhez írt széljegyzetben: „A szerző nem értelmezheti a saját művét, hiszen
éppen azért írt regényt, hogy az maga gerjessze az értelmezéseket. Csakhogy e nemes
szándék megvalósításának már az is mindjárt útját állja, hogy a regényhez címet kell
választani. A cím sajnos máris az értelmezéshez ad kulcsot. Nehéz ellenállni olyan
címek sugallatának, mint a Vörös és fekete vagy a Háború és béke” (ECO 2000: 585).
A címadás fontossága és a szakítás annak leíró jellegével ugyancsak a romantika
időszakára esik a képzőművészetben. Az allegorikus, autonóm címadás ezen időszaktól
vált általánossá, utalva az alkotás művészi szándékára.
A címek változásában a művek belső változásai is tükröződnek, mivel a cím nemcsak
megjelöli, megkülönbözteti az alkotásokat egymástól, hanem a művek attribútumává is
válik. Ha kimondjuk például azt a két szót, hogy „avignoni kisasszonyok”, először
Picasso 1907-ben festett Az avignoni kisasszonyok című képe idéződik fel, és csak
másodsorban gondolunk az Avignon utcáin sétálgató hölgyekre.
A műcímek attribútummá válása történelmi folyamat. Természetesen nem minden
műcím válik, válhat azzá. Ha a címnek csak annyi szerep jutna, hogy egyik művet a
másiktól megkülönböztesse, lemondanánk arról az igényünkről, hogy a címben
kifejeződjék az alkotás tartalmi vonatkozása.
Az alkotóművész gondolatait objektív formává absztrahálja a képekben és a
szobrokban, így a mű születése a konkréttól az absztraktig vezető út, akárcsak a
fogalmaké. A címadó alkotóművésznek nehéz dolga van: „A tartalmi elvonás művelete
eleinte nehezen sikerül és igen jól megfigyelhetjük, miként birkózik meg a cím először
tárgyával, ez a legkézzelfoghatóbb, aztán miként próbálja a tárgyon túlmenő szellemi
lényeget megjelölni” (THIENEMANN 1931: 149–150).
Ha a cím nem fejezi ki a mű szellemi esszenciáját, még csak munkacím státuszban
van. Hogy mikor történik meg a minőségi átalakulás, mikor válik a jelölő,
megkülönböztető cím a tartalom adekvát jelévé, a mű attribútumává – a címadás
témakörének fontos filozófiai problematikája. Szükségük van-e a műveknek címre,
igényt tart-e a műalkotás saját címére, védjegyére? Vagy vajon az alkotás és a
mindenkori közönség találkozása hívja létre a címigényt? Hiszen a cím vezérszó, amely
egy meghatározott jelentéstartományon belül mozgatja a művet, szűkítheti, tágíthatja
értelmezési lehetőségét.
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A fenti gondolatok is rámutatnak arra, hogy a művek címadási aktusai csak
interdiszciplináris megközelítésben értelmezhetőek. Az irodalom, a nyelvészet, a
szemiotika, a szemantika, a filozófia, a történelem, a pszichológia tudományterületeinek
ismeretanyaga új és újabb megközelítési szempontokat adhat a témának.
Ebből a felsorolásból kiragadva az alkotófolyamat pszichológiai aspektusát,
felvetődik egy kérdéskör, nevezetten az alkotóképesség és az alkotó címadási
affinitásának viszonya. Vannak-e körülhatárolt jellemzői a címadási képességnek? Az
alkotó intellektuális felkészültsége, lényeglátása, asszociációs képessége, érzékenysége,
elmélyültsége, empátiája, humorérzéke, játékossága, vagyis a szellemi tartalmak
létrehozásának kreatív képessége elengedhetetlen a jó cím megszületéséhez. Persze
ügyelni kell arra is, hogy ne legyen több a cím, mint maga a mű.
„A művésznek mondania kell valamit, a feladata nem a forma birtoklása, hanem e
formának a tartalomhoz igazítása” – mondja KANDINSZKIJ (KANDINSZKIJ 1987: 76). A
műalkotás tartalmi, formai és a jelentésbeli hármas egységének, szintézisének
megvalósulásában a műcím nagy jelentőséggel bírhat.
A címek különbözőek: vannak találók és kevésbé lényeglátók, konkrétak és elvontak.
Janus-arcúnak is nevezhetők: egyik arcuk a műre néz, a másik a nézőre. Ha a cím együtt
nézi a képet és a befogadót is egy magasabb szempontból, akkor teljesíti küldetését. A
művek értelmezéséhez a cím megközelítési szempont, külső nézőpont, fókuszpont.
A cím lehet rossz is, semmitmondó, netán félrevezető. Az önkényes, felszínes
címadás az alkotás értelmezési zavarát is előidézheti, amely ellentmondásossága által
akár értelmezhetetlenné is válhat.
A "mű – egész" viszony önvalójában is teljes. A cím nem ennek kiegészítése, mankó
a tartalomhoz, hanem egy vetület, amely akár a mű részévé is válhat: az alkotó műbeli
valósága csak befogadója által teljesedik ki. A vizuális reprezentáció (a mű) és a
vizuális percepció (befogadás) kibogozhatatlan fonalának együttesét a különböző
tudományterületek megpróbálják különválasztani. Művészetfilozófiai kérdés, hogy a
vizuális percepció hogyan kapcsolódik a befogadó kognitív működéséhez, vagyis hogy
a néző-befogadó hogyan képes értelmezni a látottakat.
KANDINSZKIJ a mű születésének háromféle módját különböztette meg: 1)
impressziók, 2) improvizációk, 3) kompozíciók (konstrukciók) (KANDINSZKIJ 1987: 78–
79). Az alkotói címadásban is feltárul e három művészi hozzáállás szerepe. Csak azt
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tudjuk észlelni, amire már megvannak a megfigyelés folyamán létrejött fogalmaink. Az
észleleti világ kontinuus, tagolatlan. Tagoltságát a fogalmi világ hozza létre, amely
viszont tagolt struktúrájú. A fogalom a dolgok lényegi (absztrakt) és specifikus
(konkrét) tulajdonságait jelöli, ahol a képcím az észlelt és értelmezett kép közötti híd,
amely mint egy kód, összekapcsolja az észleleti képet a fogalmi képzettel, miközben
irányt ad a percepciónak és értelmezési alternatívákat kínál, vagyis a megismerési
folyamat közben módosíthatja a képről alkotott képzetet.
A képolvasás műveletében nagy jelentőséggel bír a néző konvencionális,
közmegegyezésen alapuló ismeretkészlete, mely segítségével egy még szokatlan
szóképet metaforaként értelmez (vö. KÖVECSES 2005, ill. RICOEUR 2006). Az egyedi,
egyszeri fogalmi-képi kapcsolat idővel megszilárdul és allegóriák, szimbólumok
formájában kikristályosodik, állandó formát kap. A nyelv képi vonatkozásaival először
NIETZSCHE foglalkozott, amelyben általános, filozófiai értelemben használja a nyelv
képi funkcióját: „Mi is tehát az igazság? Metaforák, metonímiák, antropomorfizmusok
át- meg átrendeződő serege, azaz röviden: emberi viszonylatok összessége, amelyeket
valaha poetikusan, retorikusan felfokoztak, felékesítettek és átvitt értelemmel ruháztak
fel, s amelyek utóbb, a hosszú használat folytán szilárdnak, kanonikusnak és
kötelezőnek tűntek föl egy-egy nép előtt: az igazságok illúziók, metaforák, melyek
megkopván, elveszítették érzéki erejüket” (NIETZSCHE 1992: 7). Vagyis NIETZSCHE arra
utalt, hogy az előbeszédben is sokszor használunk szóképeket, amelyeket sokszor észre
sem veszünk, olyan természetessé vált már használatuk. A diskurzusban előforduló
szóképek közül a metafora (metaforikus címek) és a metonímia elsődlegességéről PAUL
DE

MAN irodalomtörténész ír: szerinte a metaforák önazonosságot, lényegszerűséget

fejeznek ki, míg a metonímiák érintkezésen alapulnak, tehát esetlegesek (vö.

DE

MAN

2006). SZILÁGYI N. SÁNDOR Hogyan teremtsünk világot című kötete is foglalkozik a
denotatív jelentésszerkezeteken belül a metaforák és a metonímia kérdéskörével
(SZILÁGYI N. 1996: 37–57). A metaforákat alkotó egyedi szó – kép kapcsolat és a
megszilárdult szimbólum változata a címtartalmak elemzése vonatkozásában részletes
kutatási munkát kíván.
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3.2. Kép és szó, kép és cím viszonya
A XX. századi művészetben különleges helyzetbe kerül kép és cím kapcsolata. „Max
Ernstnél (aki a kollázst és az automatikus versírást alkalmazva írta meg ún.
kollázsregényét) és természetesen a dadaizmus más alkotóinál, ezek művészetet
forradalmasító kifejezőeszközei között is ott találhatjuk az írott szöveg, a tipográfia, a
költészet és a kép újfajta szimbiózisát” – írja HUDRA KLÁRA (HUDRA 2003: 18). A
szürrealista René Magritte Ez nem pipa című, 1929-ben készült festményét szokás
felhozni példának annak illusztrálására, hogy az ábrázolás tárgya és a mű jelentése
sokszor disszonanciába kerül a korszak képviselői között.
1. ábra René Magritte Ez nem pipa (1929)

A képen egy fapipa sematikus ábrázolása látható, alatta kézzel írva a kép címeként
funkcionáló mondat, amely egyben a kép része is, így a kép és a szöveg egymást
kiegészítve képviseli a nyelvet és a vizualitást. TÍMÁR ÁRPÁD művészettörténész írja
ezzel kapcsolatban: „Irodalmi műveknél ez többnyire nem okoz problémát, az alkotások
óriási többségénél a szöveg elválaszthatatlan része a szerző által adott cím.
Képzőművészeti alkotásoknál azonban a legritkább esetben kötődik a képcím a
festmény felületéhez (esetleg a kép hátoldalára vagy a vakrámára ír valamit a festő)
(TÍMÁR 2014: 433).
A kép mondanivalójának lényege, hogy egy reklámképszerűen, iskoláskönyvekben
megszokott módon tálalt pipa és egy valódi pipa között valóban nagy különbségek
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vannak. Ezt támasztja alá a kereten kívül elhelyezett másik szöveg is: A képek árulása.
„Kép és szó egyenrangú, kép és szó egymás tagadásai. Egy játék részesei vagyunk: a
látvány, a fogalom nyelvi definíciójával éppúgy játékot űz a művész, mint a bevett
konvenciókkal (címadás stb.), a lehetőségekkel és a lehetetlenségekkel” (HUDRA 2003:
18). „A hasonlóság révén láttatunk, a különbségen keresztül beszélünk” – írja ezzel
kapcsolatban A kép hermeneutikája című tanulmányában BOEHM (1993: 150). A kép és
a szó egymásra utaltságáról ír részletesebben szintén hermeneutikai megközelítésben
W. J. T. MITCHELL William Blake illusztrációinak bemutatásán keresztül (l. MITCHELL
2008a).
2. ábra W. J. T. Mitchell képekre vonatkozó családfája

FEHÉR KATALIN az alábbi módon közelítette meg a mű által felvetett nyelvi és képi
problémákat: „A képaláírásként megjelenő tagadó megnyilatkozás intenciója éppen a
nyelv metaforikus szerepére hívja fel a figyelmet. A tagadott azonosítás egyben
azonosítás is. Paradoxon és mégsem az. A képek a nyelvvel vagy önmagukban is
létrehozhatnak tehát metaforákat. Ennek talán ellentmond egyfelől az, hogy a képek
különböző, fizikailag determinált formában jelennek meg, s a közvetítő közeg (a
médium) befolyásolja befogadását. Ezzel szemben felhozható az az érv a nyelvi
relativitás értelmében, hogy maga a nyelv is befolyásolja gondolkodásunkat. Másfelől
ellentmondhat neki az is, hogy a képek kevésbé kontingensek és konvencionálisak, mint
a nyelvi jelek. Ezt viszont éppen a napjainkra jellemző vizuális tömegkultúra
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homogenizációja ellensúlyozza. Harmadszor pedig a nyelv és a kép kapcsolatát érdemes
itt kiemelni” (FEHÉR 2005).
Magritte Ez nem pipa című képének részletes elemzésével MICHEL FOUCAULT
foglalkozott tanulmányában, melyben a művet kalligramként értelmezi, vagyis olyan
jelegyüttesként, amelyben a vizuális és a nyelvi jelrendszer találkozik (l. FOUCAULT
1993: 141–166).
„FOUCAULT történeti perspektívájában az olyan festők alkotásai, mint Magritte (és
némiképp eltérő módon Klee, Kandinszkij) alapvető törést jelentenek abban a
paradigmában, ahogyan a nyugati kultúra évszázadokon át elgondolta a vizuális
ábrázolás és a nyelvi reprezentáció viszonyát. Ez az ellentét azonban egy hierarchikus
viszonyba szerveződik, amely leginkább abban nyilvánul meg, hogy a nyelvi
referenciának rendelődik alá a képi dimenziója. Ha meglátunk egy képet, azt mondjuk:
ez egy tájkép, ez egy arc, ez egy virág, pedig a kép nem nevez meg semmit, és nem is
helyettesít semmit, jelentéspotenciálját máshogyan hozza létre. A képek marginalizálása
(az illusztráció szerepére való kárhoztatásuk) vagy egyértelműsítése (például a címadás
gyakorlatában) egy olyan médium általi kisajátítás eredménye, melyhez a képek
viszonya a fentiek értelmében eléggé nyugtalanító (FÜZI – TÖRÖK é. n.).
W. J. T. MITCHELL a következőképpen utal ezzel a művel kapcsolatban a szavak és a
képek közti viszonyra, a közös tapasztalati térre utalva: „Ahogy azt Foucault is
megjegyzi, létezik »nyelvi hagyomány« is, az a szokásunk, hogy a dolgokról alkotott
képekről úgy beszélünk, mintha magukról a dolgokról beszélnénk. E szokásunk szerint
az ez nem pipa felirat szó szerint igaz, de képletesen hamis. Sőt, amennyiben a szókép
szokványos és hagyományos, már nem is kép, hanem egy holt metafora, mint az asztal
lába és a szék karja. A képek hitelét megdönteni látszó állítás végül saját hitelességét
vonja kétségbe, nem csak a kép által, hanem olyasvalami által is, amely a nyelv
konvencióinak belső tulajdonsága” (MITCHELL 2008b: 179).
A kubizmus idején is különösen fontossá vált a megfelelő címválasztás, mivel az
ábrázolt dolog és a mű között igen nagy különbségek adódtak. „Ekkor már nem az
elnevezéssel jelölt tárgy és a kép kínálta látvány közötti hasonlatosság, hanem éppen
különbözőségük kelti fel érdeklődésünket, a képcím ilyenkor egy elveszett látszatnak a
tanúja, az a hágcsó, amelynek segítségével lassacskán, és talán gyönyörűséggel,
fellépdelhetünk hozzá” – írja MICHEL BUTOR A szavak a festészetben című könyvében
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(BUTOR 1986: 45). Picabia Íme az asszony című képe is eklatáns példa arra, hogy a mű
és az alkotó által adott cím között nincs sok összefüggés. Az cím itt inkább felvetés
annak megismerésére, hogy milyen hatást is keltene a kép, ha így nevezné el az alkotó,
ezáltal a mű kiegészítőjenként viselkedik, nem annak részeként. BUTOR így fogalmaz:
„…A kép új értelmezésének szikrája pattan ki akkor, amikor olyan címmel ütközik a
kép, amely rápillantásra egészen más dologra utal” (BUTOR 1986: 45).
3. ábra Picabia Íme az asszony (1915)

A címcsoportosítás kategóriáinak megalkotása nehéz kérdést jelent, többféle
megközelítés is lehetséges, eddig még nincs megszilárdult fogalomrendszere a
művészetelméleti kutatásban. A téma kibontását nehezíti a művészetfogalom koronkénti
változása; például aszerint, hogy a művészetet szimbolikus nyelvként értelmezzük vagy
formai kapcsolatok rendszereként fogjuk fel, a vizsgált műcím jelentéstani vagy
morfológiai jellemzői kerülnek előtérbe (KUBLER 1992: 9). Így a lehetséges kutatások
irányát nem csak a műcím és a konkrét műalkotás viszonya határozza meg, hanem a
művészetfogalom; a műalkotás és a konkrét mű hármas viszonyrendszere.
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SZŐNYI GYÖRGY ENDRE hat jellemző csoportba tipologizálja a szövegek és a képek
lehetséges viszonyait a két szemiotikai kód verbális és vizuális viszonyai alapján. Ebben
a címeket a második kategóriában említi, melyben a cím szerinte mellékszerepben van a
főszerepben levő képhez viszonyítva, és magyarázza azt. Nem tekinti egyenrangúnak a
képet és a címet, alárendelt és referenciális viszonynak nevezi a két kód közötti
kapcsolatot (SZŐNYI 2004: 21). KIBÉDI VARGA ÁRON egy másfajta tipologizálásra tesz
kísérletet, amelyben az egymásra utalt szövegeket alapvetően megjelenésük sorrendje
szerint különíti el. A kép és cím viszonyát egyedi, egyidejű kompozícióként
(szintaxisként) fogja fel, amelyben a két összetevő hierarchiát képez, és ezáltal
alárendelő viszonyban van (KIBÉDI VARGA 1989: 35).
A

nemzetközi

szakirodalomban

is

találhatunk

képzőművészeti

címadással

kapcsolatos tanulmányokat, köteteket. Az angol nyelvű szakirodalomban JOHN C.
WELCHMAN szintén művészetelméleti módon közelíti meg a címeket: taglalja a
névadási teóriákat, a címek és a művek kapcsolatát, valamint neves alkotók példáin
keresztül mutatja be az egyes korszakok címadási jellemzőit (pl. Monet, Gaugain,
Signac, Mondrian, Kandinszkij, Ernst, Duchamp), egészen a posztmodern címadásig
(WELCHMAN 1997). Több kiadvány szótárszerű használatra készült: például ADRIAN
ROOM a jelentősebb műcímeket és a hozzájuk kapcsolódó információkat rendezte
kötetté (ROOM 2000), IAN CROFTON pedig az általa összegyűjtött fogalomkörök szerint
rendszerezte a címeket (CROFTON 2002). GREG PETERSEN Címek, címkék és nevek: a
tükrök háza címmel írt tanulmányt a képek és a szövegek közötti kapcsolatról, a címek
irodalmi megközelítési lehetőségeiről, és a velük kapcsolatos teóriákról (PETERSEN
2006).
A francia nyelvű szakirodalomban BERNARD BOSREDON a képcímeket mint az
azonosítás leghatékonyabb módszerét elemzi munkájában (BOSREDON 1997). PIERREMARC

DE

BIASI 2012-ben megjelent kötetének Címek születése és átalakulása című

fejezete Gaugain és Courbert példájának bemutatásán keresztül elemzi a címadást, az
Elnevezések stratégiái alcím alatt pedig Rodin és Demachy címvilágát mutatja be (DE
BIASI 2012).
A német nyelvű szakirodalomban KARL ALBIKER A műalkotás formája és tartalma
című tanulmánya művészetfilozófiai megközelítésben foglalkozik a címekkel (ALBIKER
1944), CHRISTINA KRÖLL pedig Paul Klee képcímeivel foglalkozik (KRÖLL 1968).
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NATALIE BRUCH a címek struktúráját, jelentését, referenciáit, hatását és funkcióit
vizsgálja, valamint egy múzeumok és művészeti kiadók körében végzett felmérés
eredményeinek bemutatásán kívül a képcímek szintaktikai és szemantikai jellemzőit is
taglalja (BRUCH: 2005). TOBIAS VOGT a címnélküliség témakörét járja körül könyvében
a modern festészet egy-egy jeles alakjának példáján keresztül (VOGT 2006), míg KATJA
STANDFUSS a Günter Grass műveiben megjelenő kép és szöveg kapcsolatáról ír
(STANDFUSS 2008).

3.3. Összegzés
A fejezet a képzőművészeti címadás specifikumaira igyekezett rávilágítani
elsősorban művészetelméleti megközelítésmódok bemutatásával, rámutatva a címek
megértést befolyásoló hatására. Igyekeztem választ találni arra is, hogy korlátozódik-e a
címek által a műértelmezés szabadsága, illetve hogy mennyire befolyásolják a címek a
megértést, a kérdéssel utalva a lezárt mű-egész és a nyitott mű problematikájára. A kép
és szó, kép és cím viszonyának vizsgálatához René Magritte belga szürrealista
festőművész Ez nem pipa című képét használtam fel, melynek elemzési lehetőségei
hozzásegítenek a speciális kép-cím viszonyok megértéséhez. Az 1929-ben készült
festményt szokás felhozni példának annak illusztrálására, hogy az ábrázolás tárgya és a
mű jelentése sokszor disszonanciába kerül a korszak képviselői között, amely
összefüggésbe hozható azzal, hogy a XX. századi művészetben különleges helyzetbe
kerül kép és cím kapcsolata. Ezzel kapcsolatos tanulmányok a nemzetközi
szakirodalomban is megjelentek, sokszor konkrét alkotók címvilágának bemutatásával
megjelenítve a lehetséges megközelítésmódokat.
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4. A címadás vizsgálata a Magyar Nemzeti Galéria festészeti
anyagában
A Magyar Nemzeti Galériában található Magyarország egyik legrelevánsabb
képzőművészeti gyűjteménye, amely történeti szempontból is rálátást biztosít a
művészeti alkotásokra. Így ebben a fejezetben a Galéria öt osztályának gyűjteményéből
azzal a hárommal foglalkoztam (Régi Magyar Gyűjtemény, Festészeti Főosztály,
Jelenkori Gyűjtemény), amelyek tartalmaztak festészeti címanyagot. Az adott
gyűjtemények címeit vizsgálva igyekszem bemutatni az adott címanyagra jellemző
jelentéstani és formai jellemzőket.

4.1. A múzeum gyűjteménykezelési rendszere
A Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításának címanyagához a múzeum által
használt MuseumPlus gyűjteménykezelési rendszeren keresztül jutottam hozzá. A
rendszer alkalmazásához azonban hosszú út vezetett, melyet az alábbiakban ismertetek.
A művészeti gyűjtemények digitalizálásának feladata egyszerre igényel informatikai
és muzeológiai megközelítést. A múzeumi digitalizálás folyamatai közé tartozik egy
központi adatbázis létrehozása, a digitális leltározás és a múzeumi ügyviteli folyamatok
(kiállításszervezés is) nyomon követése. A webfejlesztés feladatköre természetesen
összefüggésben áll a központi adatbázis kezelésével.
2002-ben született egy rendelet (20/2002.X.4. NKÖM) a múzeumok nyilvántartási
szabályzatáról, mely előírja a gyűjtemények rendszerezésére szolgáló informatikai
rendszer használatát. 2004-ben viszont már halaszthatatlanná vált a Galéria számára két,
egymással összefüggő kulcsfeladat megoldása: a központi – az összes gyűjteményi
osztályon működő – adatbázis bevezetése és működtetése, valamint az akkori
viszonyokhoz képest új, az aktuális múzeumi trendekhez illeszkedő weboldal
koncepciójának kidolgozása. A múzeum teljes műtárgyállománya megközelítőleg 100
000 műtárgy, mely öt fő gyűjtési körre/gyűjteményre oszlik: Régi Magyar Osztály,
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Festészeti Főosztály, Grafikai Osztály, Szobor Osztály és Éremtár, Jelenkori
Gyűjtemény.
A Magyar Nemzeti Galéria központi adatbázisának kiválasztásánál a cél egy olyan
multifunkcionális rendszer meghonosítása volt, amely a rendeletileg meghatározott
digitális leltározáson kívül lehetővé teszi a múzeumi ügyvitel adminisztrációját is, ezek
az integrált rendszer szerves részeként funkcionálisan kapcsolódjanak egymáshoz
(KATONA 2010a). Mindez 2005-ben történt meg, 2006 óta pedig folyamatosan
rögzítették a Galéria állományát a MuseumPlusban, egészen a 2012-ben történt
intézmény-összevonásig, amelynek következtében a Szépművészeti Múzeummal közös
gyűjteménykezelési rendszerbe kerültek át az adatok.
4. ábra MuseumPlus adatlap

Az elektronikus nyilvántartás folyamatai között szerepelnek a belföldi kölcsönzések
és az időszaki kiállítások nyomon követése, valamint a muzeológusok által kijelölt
egységek

külsős

adatrögzítés

általi

feldolgozása

és

kapcsolat

felsőoktatási

intézményekkel is (gyakornokok). A végső cél a teljes gyűjteményi állomány
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alapadatainak feldolgozása digitális képekkel kiegészítve, illetve egy online elérhető
gyűjteményi katalógus létrehozása. (KATONA 2010b)
Az elektronikus múzeumi ügyviteli folyamatok között működik a belföldi kölcsönzés
(Gyűjtemény, Alkotó, Kiállítás, Kölcsönzés modulok használatával), tervezés alatt áll a
külföldi kölcsönzés és a restaurálás rögzítése, de ezeken kívül tervbe vették a
műtárgymozgás, fotózás, kiállításrendezés adatainak feldolgozását is. A digitális
leltározás és a múzeumi ügyvitel problémakörének megoldása azonban nem meríti ki a
MuseumPlus adta lehetőségeket, a későbbiekben kreatív eszközként használva nagy
segítséget nyújthat a szakembereknek a kiállítások tervezésében és szervezésében is.
A Magyar Nemzeti Múzeum és a Szépművészeti Múzeum 2012-ben történt
összevonása óta a két intézmény gyűjteménykezelési rendszerét is egybeolvasztották, a
Szépművészeti Múzeum által használt TMS rendszerre történő átállás folyamatos.
Mivel azonban anyaggyűjtésem idején még a MuseumPlus volt használatos, így a
korpusz tekintetében maradok az abban a rendszerben megismert címanyagnál.

4.2. A címanyag áttekintése és vizsgálata
4.2.1. A Régi Magyar Gyűjtemény címanyaga
4.2.1.1. A Régi Magyar Gyűjtemény anyaga a középkortól a kora újkorig, egészen a
18. századig terjed, így a középkor, a reneszánsz és a barokk időszakát is magába
foglalja. Ennek megfelelően a művek stílusa, témája és műfaja is nagyfokú variabilitást
mutat. A gyűjteményben festészeti és szobrászati alkotások egyaránt helyet kapnak,
dolgozatomban azonban csak a festészet műcímeire fókuszálok. Előrebocsátandó, hogy
itt kizárólag utólagos címadásról van szó, tehát a címek zömükben az alkotások minél
pontosabb beazonosíthatóságát szolgálták.
4.2.1.2. A középkor alkotásainak témái jellemzően a keresztény vallás tárgyköréből
származnak, így címeik is ezt tükrözik, melyeket az utókor adott a műveknek: eredeti
címük vagy nem is volt, vagy feledésbe merült. Ez sokszor annak volt köszönhető, hogy
ezek a munkák megrendelésre készültek a megadott témában, így nem is volt szükség
külön elnevezésre. A középkori művek alkotóinak neve sem maradt fenn legtöbbször,
az említések során általában annak a településnek a nevével különböztették meg őket,
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ahová munkásságuk kötődött, például Jánosréti mester: Szent Miklós főoltár
Jánosrétről. ÚJVÁRI EDIT Névtelen mesterek és szignatúrák a középkori művészetben
című tanulmánya ezt a kérdéskört tárgyalja részletesebben (l. ÚJVÁRI 2014), mellyel
kapcsolatban ezt írja a szerző: „Az alkotások névvel való jelzése mindenekelőtt a
művészek státuszának változásait jelzi a középkor évszázadaiban, hiszen a szignatúra
nem csak az alkotó személy identifikálásának jele, hanem művészetszociológiai
értelemben az alkotók társadalmi státuszát is kifejezi.” (ÚJVÁRI 2014: 140)
5. ábra Jánosréti mester Szent Miklós főoltár
Jánosrétről

A festészeten belül a korra jellemző a táblaképfestészet, a miniatúrafestészet és a
falfestmények sora, a szárnyasoltárok, az oltárképek születése. Egyértelmű volt a
vallási, bibliai téma, és ez által a cím is, mivel ezek templomokba készültek
megrendelés alapján. Jellemzően szerepel bennük személynév, hiszen tipikusan bibliai,
egyháztörténeti szereplőket, jeleneteket ábrázolnak: Szűz Mária születése, Jézus
születése, Szent Miklós feltámaszt három halottat, Szent András, Keresztelő Szent János,
stb. Mivel hagyományos témákat ábrázolnak, ezért sok azonos című alkotás született: a
címek jó része poliszémikus. Megnevezésük a művészeti szakirodalomban és a
MuseumPlusban is többrétű: a cím helyén az ábrázolt jelenet vagy személy elnevezése
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szerepel, míg az alcímnél az adott templom és helység neve, ahonnan a táblakép
származik.
6. ábra Csíkménasági Szűz Mária főoltár

A szintén a Régi Magyar Gyűjteménybe tartozó késő reneszánsz és barokk, 17–18.
századi alkotásoknál már más a helyzet; itt a címadás igen változatos, de a többnyire
hosszú, sok információt tartalmazó címek a leggyakoribbak. Továbbra is jellemzőek a
vallási, bibliai témájú művek, például Carlo Innocenzo Carlone: Levétel a keresztről;
Dorfmeister István: Krisztus a kereszten, de a világi témák is érintettek lesznek már. Így
a keresztény valláskör szerepelőinek neve helyett királyok és uralkodók nevei és tettei is
helyet kaptak a címekben, például Dorfmeister István: III. Béla megalapítja a
szentgotthárdi ciszterci apátságot 1183-ban, vagy Mányoki Ádám: Sobieska hercegné,
született Maria Josepha Wessolowska.
7. ábra Mányoki Ádám Sobieska hercegné, született Maria Josepha Wessolowska
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A főúri palotákban, kastélyokban megtalálhatók a kastély urát ábrázoló életnagyságú
portrék, sorozatok neves személyekről, így műfajjelölő címek zömében a portré
műfajában születtek. Elnevezésükben is a portré szónak valamilyen szinonimája
szerepel: Mányoki Ádám: Podmaniczky János és Judit képmása, Johann Martin Stock:
Gr. Kendeffy Ádám gyermekkori arcképe, Schmiddely Dániel: Báró Haller Erzsébet
képmása stb. Ezekből a példákból is észrevehető, hogy a korabeli portrék címeiben
gyakran fordul elő társadalmi osztályra való utalás, rangmegjelölés is, mivel az ábrázolt
nevének részeként (ún. névkiegészítőként) az utólagos elnevezésekben is szerepeltetni
kellett ezeket, például Magyarországi festő, 18. század közepe: Gróf Károlyi Ferenc
portréja; Johann Martin Stock: Gróf Teleki Sámuel arcképe báró Brukenthal Sámuel
mellképével. Ha az ábrázolt nem volt magas társadalmi rangú, vagy nem ismerték fel,
akkor nem tartották fontosnak kiemelni a címben a nevét, és általános műfajmegjelölést
alkalmaztak helyette, mint például Johann Martin Stock: Női képmás, vagy
Magyarországi festő, 18. század vége: Férfiképmás elnevezésű munkák esetében.
8. ábra Magyarországi festő, 18. század vége
Férfiképmás

A portrékon kívül csendéletek is készültek már ebben a korban, így itt is jellemző a
műfajjelölő szó használata. A legkedveltebbek a virágokat, gyümölcsöket ábrázoló
képek voltak, például Mányoki Ádám: Őszibarackos csendélet, Bogdány Jakab:
Gyümölcscsendélet gránátalmákkal és fügékkel, de a kompozíció részeként szerepeltek
madarak

(pl.

Tobias

Stravoner:

Csendélet

szajkóval,

Bogdány

Jakab:
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Gyümölcscsendélet papagájokkal és fehér kakaduval), valamint használati tárgyak is
(pl. Stettner Gábor: Asztali csendélet rézkancsóval és üvegedényekkel).
9. ábra Bogdány Jakab Gyümölcscsendélet papagájokkal és fehér
kakaduval

Tájképek is megjelennek már ekkor, például Orient József: Tájkép malommal;
Wolfgang Köpp: Hegyvidéki táj halászokkal, tóval. Elvétve önarcképpel is
találkozhatunk, például Joseph Abel: Önarckép műteremben; Jan Kupeczky követője:
Önarckép festőállvány előtt, ahol a műfajjelölés szintén alapvetően fontos része a
címnek.
4.2.1.3. A Régi Magyar Gyűjtemény címanyagának formai szempontú elemzését a
címekben szereplő szavak száma szerinti vizsgálattal kezdem. Összesen 231 cím
alkotta a címanyagot, amelyből mindössze 27 volt egyszavas (12%), és 204 többszavas
cím (88%). A részletes megnevezést, és ezáltal a könnyebb megkülönböztetést
egyértelműen a többszavas címek szolgálják, ez a többszavas címeken belül kimutatható
arányokon is megmutatkozik: a 204 többszavas címben 55 kétszavas, és 149 három
vagy több szavas cím található. A szavak számába nem számítottam bele a névelőket és
a kötőszavakat.
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1. diagram A Régi Magyar Osztály címanyagának mennyiségi megoszlása a címekben szereplő szavak száma
szerint

A Régi Magyar Gyűjtemény címanyaga

Egyszavas cím
Kétszavas cím
Három vagy több szóból álló
cím

Szófaji szempontból vizsgálva az egyszavas címek kizárólag főnevek. A többszavas
címekben szereplő szavak is jórészt főnevek, méghozzá legtöbbször személynevek,
mivel a képen szereplő személyek megnevezése az egyik legegyértelműbb módja a kép
beazonosíthatóságának biztosítására (pl. Szent András, Spillenberger Sámuel arcképe).
Mivel legtöbbször vallási, illetve bibliai témákról van szó, a szent előtag az egyik
leggyakoribb melléknév, de más, ezzel a témakörrel kapcsolatos melléknév is előfordul
a címekben, például Angyali üdvözlet, Fájdalmas Mária. Nagyon kevés igét tartalmazó
cím található az anyagban: a 231 címből mindössze 9-ben szerepel ige, például Szent
Magdolnát az angyalok a mennybe emelik, Szent Benedek parazsat visz Szent Márton
sírjához, Szent István felajánlja koronáját Máriának; a cselekvések, történések inkább
inkább elvont főnévvel fejeződnek ki (A Szentlélek eljövetele, Jézus születése, Krisztus
siratása). A többszavas címeknél, azon belül is elsősorban a kétszavasoknál jellemző a
birtokos szerkezetek használata: Mária halála, Jézus születése, Királyok imádása stb. A
toldalékos főnevek közül gyakorisági szempontból kiemelném a –val/ –vel ragos
alakokat is: Madonna rózsával, Tájkép malommal, Fájdalmas Krisztus Máriával, Szent
Anna harmadmagával és Szent Józseffel stb.
4.2.1.4. Összefoglalva a fentieket a Régi Magyar Gyűjtemény címanyaga speciális
csoportot képez a címek között. Mivel utólagosan adott címekről van szó, ez is nagyban
meghatározza a címek tartalmát és formáját is. Az ebben a csoportban szereplő címek
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témája többségében vallási, célja pedig a megkülönböztetés, a beazonosíthatóság
biztosítása. Mivel a gyűjtemény anyaga igen hosszú időszakot ölel föl, ezért a művészek
öntudatosodásának folyamata (ezáltal önmaguk megnevezése) és a címadás igényének
kialakulása (műveik elnevezése) is ekkor kezd kialakulni egy folyamat részeként.

4.2.2. A Festészeti Főosztály gyűjteményének címanyaga
4.2.2.1. A Festészeti Főosztály elnevezése is arra utal, hogy a Magyar Nemzeti
Galéria gyűjteményei közül ez a legnagyobb: összesen 512 művet tartalmaz. A 19–20.
század időszakából származó művek sokféle stílusirányzatot foglalnak magukba a
klasszicizmustól

a

modernizmusig

(klasszicizmus,

romantika,

realizmus,

impresszionizmus, posztimpresszionizmus, szecesszió stb.), ezáltal a címanyagban
megjelenő témakörök is sokszínűek.
4.2.2.2. A címanyag jellemző fogalomkörök szerinti vizsgálatában jelentős
kategóriát alkotnak a személyneveket tartalmazó címek. Ennek oka a műfaji
kötöttségekben keresendő. A leginkább személyneveket követelő címtípus a portré
műfajához köthető, mely a Festészeti Főosztály címei közt igen jelentős mennyiségben
fordul elő. A portrécímek esetében a legáltalánosabb forma, ha csak az ábrázolt személy
neve a cím, például Barabás Miklós: Bittó Istvánné; Benczúr Gyula: Benczúr Etelka;
Ferenczy Károly: Malonyay Dezső. Egy másik jellegzetes címforma, ha az ábrázolt
neve után birtokos szerkezetben szerepel a műfaj-meghatározás is, például Tihanyi
Lajos: Fülep Lajos arcképe; Tristan Tzara arcképe; Thorma János: Bilcz Irén képmása.
Ugyanez a típus bővülhet jelzővel is, amelyek utólagos címadásra utalnak, ahogy
Márffy Ödön: Csinszka utolsó arcképe című képénél, vagy Keleti Gusztáv: Eötvös
Loránd ifjúkori arcképe című művénél is látható. Schaffer Béla: Csendélet Eissler
Fanni szobrával című képe pedig két műfajt is megnevez a személynév mellett,
mondhatni „műfajjelölés a műfajjelölésben”.
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10. ábra Márffy Ödön Csinszka utolsó arcképe

A személyneveket tartalmazó címekben gyakran szerepel utalás az ábrázolt személy
társadalmi helyzetére is, vagyis névkiegészítő, mint a Székely Bertalan: Mesterházy
kisasszony; Székely Bertalan: Özvegy Pfeffer Ignácné; Munkácsy Mihály: Haynald
Lajos bíboros című képeknél. Az ábrázolt személy foglalkozásának megnevezése
viszonylag ritka, de találhatunk rá példákat (Borsos József: Zitterbarth Mátyás építész~
Zitterbarth Mátyás építész arcképe; Weber Henrik: Mosonyi Mihály zeneszerző és
felesége stb.). A cím részletességétől függően a személynév kerülhet határozós
szerkezetbe (pl. Dósa Géza: Bethlen Gábor tudósai körében; Lotz Károly: Lotz
Kornélia fehér ruhában; Lotz Kornélia fekete ruhában), vagy jelzős szerkezetbe is (pl.
Rippl-Rónai József: Kossuth-imádó Rippl bácsi). Az életképek műfaja is lehetőséget ad
a címben személynevek szerepeltetésére, ahogy Rippl-Rónai József: Apám és Piacsek
vörösbor mellett című képe is bizonyítja, de erre nem található sok példa az anyagban.
A címekben szereplő keresztnevek természetesen egyben tanúbizonyságot is tesznek az
adott kor névdivatját illetően, de ezzel a jelenséggel ebben a dolgozatban nem
foglalkozom részletesen. Az viszont a példákból is látható, hogy legtöbbször teljes
személyneveket foglalnak címekbe, ellentétben a jelenkori címadással, ahol gyakori,
hogy csak családnévvel vagy keresztnévvel illetik az adott kép szereplőjét.
Az irodalmi, bibliai és mitológiai témájú művek címében is gyakran fordulnak elő
személynevek, mindez összefüggésben áll azzal a ténnyel, hogy a történetek szereplői,
„főhősei” állnak az ábrázolt jelenetek középpontjában. Ezeken a jeleneteken általában
több szereplőt is megjelenít az alkotó, ezáltal a címben is több személynév szerepel
egyszerre. Bibliai témájú címek az anyagban például: Munkácsy Mihály: Krisztus
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Pilátus előtt; Markó Károly: Jézus Pétert az anyaszentegyház fejévé teszi; Melegh
Gábor: Mária a gyermek Jézussal és Jánossal. Irodalmi témájú munkákra is akad példa:
Munkácsy Mihály: Milton; Liezen-Mayer Sándor: Faust és Margit; Lotz Károly:
Árgyélus királyfi elindulása. Mitológiai témájú képek pedig például a következők:
Székely Bertalan: Léda hattyúval; Liezen-Mayer Sándor: Vénusz és Tannhauser; Donát
János: Vénusz.
A történelmi tárgyú munkák kiemelkedő szerepet kaptak a 19. századi festészetben,
így sok ilyen témájú mű született, melyek címeiben is gyakran találkozhatunk
személynevekkel.

Ezek

kapcsolódnak

az

előzőleg

taglalt

csoporthoz

annyi

különbséggel, hogy itt nem fiktív személyek történeteit ábrázolják. Például Madarász
Viktor: Zrínyi Ilona a vizsgálóbíró előtt; Hunyadi László siratása; Zrínyi Péter és
Frangepán Kristóf a bécsújhelyi börtönben; Székely Bertalan: II. Lajos tetemének
feltalálása.
11. ábra Madarász Viktor Zrínyi Péter és Frangepán Kristóf a
bécsújhelyi börtönben

Műfajjelölő címeket is szép számmal találhatunk a címanyagban: Lányi Sámuel:
Tájkép; Kiss Bálint: Tájkép; Munkácsy Mihály: Virágcsendélet, Czigány Dezső:
Csendélet fedeles vázával, Tihanyi Lajos: Akt, Rippl-Rónai József: Aktok stb. Az
önarcképek szerepeltek legnagyobb mennyiségben a gyűjtemény címanyagában,
összesen 22 esetben, amely összefügg a festők öntudatosodásának folyamatával.
Önarckép címmel festett képet például Kozina Sándor, Lányi Sámuel, Telepy Károly,
Lotz Károly, Székely Bertalan, Munkácsy Mihály, Madarász Viktor, Rippl-Rónai
József.
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A címanyag fogalomkörei közül kiemelkedik az egyszerű nép élete és életének
helyszínei. Az időszak festői gyakran választottak témát a körülöttük élők
hétköznapjainak ábrázolásával, például Barabás Miklós: Vásárra induló román család;
Csók István: Szénagyűjtők; Deák Ébner Lajos: Hajóvontatók; Egry József:
Kikötőmunkások; Derkovits Gyula: Dunai homokszállítók. A vidéki élet szereplői (pl.
Lotz Károly: Táncoló parasztok; Pongrácz Ferenc: Hegedülő cigány; Iványi Grünwald
Béla: Juhász és parasztasszony), eseményei (pl. Pataky László: Vásár; Than Mór:
Halászat; Mednyánszky László: Itatás; Iványi Grünwald Béla: Ruhaszárítás; Karcsay
Lajos: Almaszüret) és helyszínei (pl. Lotz Károly: Zivatar a pusztán; Patkó Károly:
Falurészlet; Paál László: Juh aklok; Mészöly Géza: Tanya; Halásztanya a Balaton
partján) is megjelennek a képeken.
12. ábra Mészöly Géza Halásztanya a Balaton partján

Távolabbi helyszínek ábrázolása is gyakori volt, például Munkácsy Mihály: A
colpachi park; Szinyei Merse Pál: Vihar a starnbergi tavon; Markó Károly: Olasz tájék
naplementekor; Csontváry Kosztka Tivadar: Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban és
Sétakocsikázás újholdnál Athénben című képe is ezt a jelenséget tükrözi.
Az ember és a természet kapcsolatának ábrázolása az egész időszakban jelentős
szerepet kapott. Például Farkas István: Séta a víztoronynál; Benczúr Gyula: Olvasó nő
az erdőben; Iványi Grünwald Béla: Tavaszi kirándulás; Szinyei Merse Pál: Kerti padon
ülő nő; Györgyi Giergl Lajos: Nő a szabadban képcíme mind erről tanúskodik.
Az anyagból általam kiemelt címpéldák közé sorolom Broczky Károly: Szeret
engem? képcímét, amely nem csak formailag, de tartalmát tekintve sem tekinthető
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átlagosnak annak ellenére, hogy az ábrázolás a korszaknak megfelelő, szokványosnak
mondható.
13. ábra Broczky Károly Szeret engem?

Mattis Teutsch János: Kék kompozíció (ez a színnév szerepeltetése miatt is kitűnik a
többi közül); Bortnyik Sándor: Hatalakos kompozíció (ez pedig a szám szerepeltetése
miatt); Martyn Ferenc: Kompozíció és Kassák Lajos: Képarchitektúra II. és
Képarchitektúra V. című képe szintén kiemelkednek a Festészeti Főosztály
gyűjteményének címanyagából, mivel ezek a képek már a 20. századi újító irányzatokat
képviselik, így címeik is közelebb állnak a Jelenkori Gyűjtemény címanyagához. Az
idegen nyelvű címek használata sem jellemző ebben a gyűjteményben, Berény Róbert:
Interieur vagy Bernáth Aurél: Riviera címei jelentik a kivételt, de ezek is inkább csak
idegen eredetű és írásmódú szavak, magyar írásmóddal már átkerültek nyelvünkbe.
4.2.2.3. A címanyag formai szempontú elemzésében vizsgáltam a címeket egyrészt
a bennük szereplő szavak száma szerint, másrészt szófaji szempontból.
A szavak számát tekintve a címanyag összesen 512 címből áll, melyből 189
egyszavas cím (37%) és 323 többszavas (63%). A többszavas címeket 216 kétszavas és
107 három- vagy többszavas cím alkotta, így az anyag egészére nézve a kétszavas
címek bizonyultak a leggyakoribbnak, de hasonlóan nagyszámúnak bizonyult az
egyszavas címek csoportja is. A három vagy több szóból álló címek kevésbé jelentősek
a másik két kategóriához mérten, de előfordulásuk összességében nem mondható
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kevésnek. Tehát az időszak címanyagára leginkább az egy- és kétszavas címek
használata, és az általános megnevező, leíró címjelleg jellemző.
2. diagram A Festészeti Fősztály címanyagának mennyiségi megoszlása a címekben szereplő szavak száma
szerint

A Festészeti Főosztály címanyaga

Egyszavas cím
Kétszavas cím
Három vagy több szóból álló
cím

Szófaji szempontból vizsgálva az egyszavas címek kizárólag főnevek, sok köztük az
összetett szó is (Patkó Károly: Falurészlet; Perlrott Csaba Vilmos: Keresztlevétel; Deák
Ébner Lajos: Nászmenet stb.). A többszavas címekben szereplő szavak is jórészt
főnevek, méghozzá legtöbbször személynevek, köszönhetően a sok portrénak és
történelmi témájú képnek (pl. Székely Bertalan: Dobozi Mihály; Borsos József: Pulszky
Ferenc; Benczúr Gyula: Vajk megkeresztelése). Gyakori az ábrázolt alak általános
elnevezése – valamilyen tevékenységet jelző folyamatos melléknévi igenévvel
kiegészítve, például Munkácsy Mihály: Rőzsehordó nő; Uitz Béla: Varró asszony;
Molnár József: Fürdő nők. Nagyon kevés igét tartalmazó cím található az anyagban: az
512 címből mindössze 7-ben található ige, például Rippl-Rónai József: Parkban festem
Lazarine-t és Anellát; Molnár József: Dezső vitéz feláldozza magát Róbert Károlyért;
Ferenczy Károly: Józsefet eladják testvérei. A cselekvések, történések inkább elvont
főnévvel fejeződnek ki, ez főleg a történelmi témájú képeknél gyakori (pl. Wagner
Sándor: Dugovics Titusz önfeláldozása; Madarász Viktor: Hunyadi László siratása;
Székely Bertalan: Thököly Imre menekülése).
4.2.2.4. A korszak címanyagáról összességében elmondható, hogy itt már
kimutathatók bizonyos jellegzetességek az egyes alkotók címei között; egy-egy rájuk
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jellemző témakör vagy stílus alapján a címekből már sokszor következtethetünk az
alkotóra is. A művészek öntudatosodásának eredményeként már szinte minden festő
alkot önarcképet is, de jellegzetes műfaj még az időszakban a portré, a történelmi
témájú kép, a csendélet és a tájkép is. A korszak alkotói szeretik megjeleníteni a
vidéket, az egyszerű embereket és élethelyzeteket, és ezt címeik is tükrözik. Formai
szempontból leginkább a kétszavas címek jellemzőek a gyűjteményre, de jelentős
számú az egyszavas címek kategóriája is, szófaji szempontból pedig szintén a főnevek a
leggyakoribbak.

4.2.3. A Jelenkori Gyűjtemény címanyaga
4.2.3.1. Az alábbiakban a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményei közül a Jelenkori
Gyűjtemény címanyagát vizsgálom. Fontos különbség az eddigi gyűjtemények
anyagával szemben, hogy a címeket itt már kizárólag maguk az alkotók adják, ezzel
könnyítve (esetlegesen nehezítve) a megértést, a befogadást.
A címanyag vizsgálata során nélkülöznöm kellett a motivációk pontos ismeretét, így
a jellegzetes fogalomkörök alapján történő tipologizálás kizárólag a címek olvasata
alapján történt. Elemzésemben a kirajzolódó címadási jelenségek bemutatására
törekedtem, melyek egyértelműen mutatják a nyelvi divat hatását a címadásban. A
kategorizáció során előfordult, hogy egy címet több csoportba is sorolhattam, ezeket
megemlítettem az adott esetnél, és az általam jellemzőbbnek tartott fogalomkörnél
helyeztem el.
4.2.3.2. A címanyag jellemző fogalomkörök szerinti csoportosításában első
szempont volt a személyneveket tartalmazó címek áttekintése. Egyre inkább divattá
válik neves, ismert személyeknek történő

tiszteletadás a címadásban, akár

emlékállításként is. A Baranyay András-féle Önarckép Jean Morrissal I-IV., vagy a
Budahelyi Tibor-féle Ganz Ábrahám és én II. címek tekinthetők ide tartozónak,
ugyanúgy, mint Galántai György Hommage to Vera Muhina II.; Nádler István
Hommage à Malevics július 7.; Kéri Ádám Petőfi emlékére; vagy akár Fekete Tamás
Hódolat Brunellescinek IX-XI. című képe is. Kocsis Imre Kulcslyuk Domanovszkihoz és
Kulcslyuk Szőnyihez elnevezésű munkája is besorolható ebbe a kategóriába, mivel még
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ha rendhagyó módon is, de a nagy elődöknek tiszteleg velük. Kelemen Károly Jackson
Pollock akció közben című képe pedig a neves amerikai festőművésznek állít emléket.
14. ábra Kelemen Károly Jackson Pollock akció
közben

Ilyen címadástípussal az irodalomban is találkozhatunk, például Pilinszky János több
versében is: In memoriam F. M. Dosztojevszkij; vagy Hommage à Isaac Newton.
Ezekben az esetekben „az alkotó figyelmének, tudatos választásának eredménye a
személynév szerepeltetése” – írja G. PAPP KATALIN (G. PAPP 2012: 68). Ezek a művek
műfajtól függetlenül tartalmaznak személyneveket, céljuknak pedig nevezhetjük az
emlékállításon túl festők esetében akár a felidézett személy stílusának utánzását, vagy
egyszerűen a tiszteletadás jele is lehet.
A személyneveket tartalmazó címek között szerepeltek az anyagban irodalmi
(bibliai, mitológiai) témájú címek is, például Csernus Tibor József elbeszéli álmát;
Kondor Béla Szt. Antal megkísértése; Imre Mariann Szent Cecília; Kondor Béla Szt.
Antal megkísértése képcímeinél. Mitológiai utalást tartalmaz El Kazovszkij Oidipusz
szárnyas hallal; Kiss Nagy András Niké I.; Vilt Tibor Kronosz; Szurcsik József A két
Eukreidész; vagy klasszikus utalást Gémes Péter Hérakleitosz–tanulmány műcíme.
A személyneveken kívül a számokat tartalmazó címek is sokszor jelennek meg a
címanyagban. Bálint Endre Kalózhistória 12 képben elnevezésében a 12-es szám a
kompozícióra utal, mivel 12 kisebb képből áll össze az alkotás.
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15. ábra Bálint Endre Kalózhistória 12 képben

Birkás Ákos Fej 25 című képénél viszont már nem egyértelmű a szám szerepe a
címben. Gallusz Gyöngyi VI. 23. 17:12; VI. 23. 17:41; VI. 23. 18:07 elnevezésű
szitanyomatainál elkészültük pontos dátumát adta címként, ezzel különböztetve meg
alkotásait; Frey Krisztián 3180 című képénél azonban nem egyértelmű a motiváció
annak ellenére, hogy a címet jelentő szám a kép részeként szerepel az alkotáson.
16. ábra Frey Krisztián 3180
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Teljes dátum szerepel címként Haris László 1975.VI. 5. című munkájában, számozás
pedig Pátkai Ervin No. 49. elnevezésű munkájánál.
A színneveket tartalmazó címek is jelentős csoportot alkotnak, mivel a színeknek
nemcsak a képeken, de sokszor a címben is kiemelt jelentőségük van. A piros szín
szerepel a legtöbbször az általam vizsgált anyagban (pl. Bene Géza Piros fák; Barcsay
Jenő Kép vörösben; Román György Ház vörös szobával; Nádler István Plasztikus piros;
Szűcs Attila Piros vakfolt), több szín felsorolása alkotja a címet Csiky Tibor munkájánál
(Vörös, kék, sárga), de találtam példát a kék (Bak Imre Kék keret) és a fekete szín
említésére is (Konok Tamás Fekete graphidion).
17. ábra Szűcs Attila Piros vakfolt

A munkásvilágra utaló címek megjelenése azt tükrözi, hogy a címekben többször
utalnak a korra, amelyben készültek, adott esetben az ötvenes években élő
munkásosztály életének egy-egy mozzanatára: Bán Béla Munkás; Csáji Attila A
proletariátus fegyvere az utcakő; Csáki Maronyák József Úttörő felköszönti nagypapát;
Félegyházi László Bútorgyári sztahanovista; Maurer Dóra V. május 1-jei felvonulás
mesterséges talajon; Miháltz Pál Kazánkovács brigád stb.
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18. ábra Csáki Maronyák József Úttörő
felköszönti nagypapát

A nem konkrét elnevezést tartalmazó címek közé soroltam elenyésző számuk
miatt a műfajt jelölő címeket (pl. Bencsik István Akt torzó; Barta Lajos Plasztika;
Csurka Eszter Önarckép), illetve az általános Kompozíció elnevezésű munkákat (pl.
Halász Károly Kompozíció; Pauer Gyula Kétalakos kompozíció), melyek motivációival
kapcsolatban lásd a dolgozat művészinterjúkat tartalmazó fejezetét. Ugyanott említem a
Cím nélkül elnevezésű alkotások problémáját is, például Méhes László Cím nélkül III.;
Lakner László Cím nélkül; Kótai Tamás Cím nélkül I – IV.
19. ábra Lakner László Cím nélkül
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A kiemelt címpéldák közé a nyelvi játékosság, az ötletesség, és a kreativitás címbeli
manifesztálódását soroltam, mint például Kondor Béla A géprepülés géniusza alliteráló
címe. Kelemen Károly Vasaló medve, avagy nehéz az élet; Szabados Árpád Hölgyrészfül; Szentjóby Tamás Háromszemélyes hordozható lövészárok címei egyben
bizonyítékul szolgálnak a címek figyelemfelkeltő és meghökkentő funkciójára is.
20. ábra Kelemen Károly Vasaló medve, avagy
nehéz az élet

A mai szóhasználat elemeit használta fel a címadó Kósa János a Heckerek vagy
Altorjai Sándor a Két hülye (Az öreglánynak kiesett a hallókészüléke) című képeknél. Ez
utóbbinál érdemes kiemelni, hogy a kép részeként a kereten belül is szerepel a cím.
21. ábra Altorjai Sándor Két hülye
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Kulturális hatások ezúttal is megjelentek a címadásban. Bak Imre Az Óperencián
túl és Schéner Mihály Ákom-bákom címe a mesék világát idézi, de akadtak a
korpuszban olyanok is, amelyek például zenei előismereteket feltételeznek. Wolfgang
Amadeus Mozart azonos című daljátéka ihlette Jovánovics György Szöktetés a szerájból
című művét, Varázsfuvola című operája pedig Várnagy Ildikó Éjkirálynőjét. Zenei
kifejezéssel találkozhatunk még Haász István Andante III. és Gyémánt László Blues in
the Night műcímeinél.
22. ábra Gyémánt László Blues in the Night

Az idegen nyelvű címek a címadók nyitottságát és idegen kulturális hatásokkal való
azonosulását fejezik ki, illetve a nemzetközi szinten való érvényesülésüknek is eszköze
lehet, mellesleg divatos is idegen nyelvű címet adni. Spanyol nyelvű cím Bálint Endre
Que viva Mexico (alcím: Hommage á Eisenstein – ide sorolhatnám az összes ilyen
típusú címet is, amelyekről fentebb írtam); francia: Lakner László Lettres imaginaires
címe; német: Frey Krisztiántól a Rákosliget – Alles Vergangliche ist nur ein Gleichnis
(’minden múlandó csak egy példázat’). Ez utóbbinál a német nyelv használata
feltehetően utalás a zsidóüldözésre.

54

23. ábra Frey Krisztián Rákosliget – Alles Vergangliche ist nur ein
Gleichnis

Borsos Miklós Sine nomine, Zöld szerpentin címében a latin nyelvű kifejezés ’név
nélkül’ jelentésben a Cím nélkül-típusú címekkel rokon, míg Trombitás Tamás Caput
Mundi ’a világ feje’ értelmű címe előzetes ismereteket hív elő.
4.2.3.3. A gyűjtött anyag formai szempontú áttekintésében a címanyagot egyrészt a
bennük lévő szavak száma szerint, másrészt szófaji szempontból vizsgáltam.
A címekben szereplő szavak száma szerint két csoportot alkottam – a névelőket
nem számítva bele: az egyszavas és a többszavas címekét. Az alábbiakban ezek
mennyiségi megoszlását, valamint esetleges nemhez köthető sajátosságait foglaltam
össze. A sorozatok esetében nem tekintettem kétszavasnak az azonos címek
számozással történő megkülönböztetését.
A vizsgált korpuszt összesen 341 cím alkotta, amelyből 139 egyszavas, 202
többszavas cím. A többszavas címek közül 150 kétszavas és 52 három- vagy többszavas
cím, de többségében háromszavas.
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3. diagram A Jelenkori Gyűjtemény címanyagának mennyiségi megoszlása a címekben szereplő szavak száma
szerint

A Jelenkori Gyűjtemény címanyaga

Egyszavas cím
Kétszavas cím
Három vagy több szóból álló
cím

A címanyagot az alkotók neme szerint csoportosítva 42 származik női és 299 férfi
alkotótól. Az egy- és többszavas címek aránya a nőknél 57–43%, a férfiaknál pedig 40–60%. Az összefüggéseket a következő diagram mutatja.
4. diagram A címanyag mennyiségi megoszlása a címekben szereplő szavak száma alapján, az alkotók neme
szerint csoportosítva
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Az adatokból látható, hogy általában jóval nagyobb számban adtak a művészek
többszavas címeket, mint egyszavasat, ám az alkotók nemét is figyelembe véve a
vizsgált anyag alapján kitűnik, hogy a női címadók összességében több egyszavas címet
adtak. Ez a megfigyelés erre a címanyagra vonatkoztatható, ennek általános
megerősítése további kutatásokat kíván.
A többszavas címeknél a szavak számát vizsgálva a következő eredményre jutottam:
az összesen 202 db többszavas cím 70%-a kétszavas, míg a fennmaradó 30% tartalmaz
csak kettőnél több szót úgy, hogy a névelőket és az és kötőszót nem számítottam külön
szónak. Így a többszavas címek esetében a kétszavasok tekinthetők prototipikus címnek.
Ritkán egész mondatok is betölthetnek címszerepet, mint az alábbi esetekben: Úttörő
felköszönti nagypapát (Csáki Maronyák József); József elbeszéli álmát (Csernus Tibor);
A proletariátus fegyvere az utcakő (Csáji Attila); A trónörökös párt meggyilkolták
(Paizs László); Nézzük, mi újság a világban (Roskó Gábor); Talpra, magyar
avantgarde! (Tót Endre). Összetett mondatok címként való használatára nem találtam
példát a vizsgált anyagban.
A címanyag szófaji szempontú megközelítését tekintve prototipikusnak valamilyen
főnévi csoport nevezhető. Így az egyszavas címek szinte kivétel nélkül főnevek,
melléknévre alig találtam példát (Sárkányos; Borókás), határozószóra is mindössze
egyetlen esetben a többszavas címeknél (Belül). Igei címet nem találtam az anyagban: a
cselekvések, történések inkább főnévi (pl. Kiterítés; Érintés; Felületkínzás), vagy
igenévi alakban fejeződnek ki: Gondolkodó (ez a cím három különböző alkotónál is
szerepelt); Ítélkező; Menekülő; Várva V.; Várva VII.
Nagyon kevés igés cím született a többszavasok között is (pl. Lopják Európát;
Nézzük, mi újság a világban; A trónörökös párt meggyilkolták), itt is találtam azonban
igenevet tartalmazót (Zuhanva szállni). Több szófaji csoportra nem akadt példa a
korpuszban, de szófajilag így is változatos képet mutatnak a vizsgált címek.
4.2.3.4. Összegzésképpen megállapítható, hogy a jellemzően feltűnő fogalomkörök
közül a személynevek szereplése egyértelmű minden olyan képnél, amely emberi alakot
ábrázol, vagy egy adott személy stílusához köthető. A színek mint a képi megjelenítés
eszközei eleve hangsúlyos szerepet kapnak egy alkotásnál, a színnevek címekben való
használata pedig kiemelt jelentőséget tulajdonít nekik a mű mondandója szempontjából.
A számok leginkább a rendszerezést, az átláthatóságot segítik a címeknél, főleg ha
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azonos címek megkülönböztetésére szolgál, de önmagukban való szerepeltetésük is
előfordul. A címadási divat jellegzetességei érhetők tetten az idegen nyelvű címeknél, a
mai szóhasználat elemeinek címbe építésénél, illetve az egyéni, eredeti címalkotásokban
és a címekbe foglalt kulturális utalásoknál is.

4.3. Összegzés
A fenti elemzésekből láthattuk, hogy a különböző gyűjtemények címanyaga között
több jellegzetes eltérés is észrevehető annak ellenére, hogy festmények címeiről van
szó. Ezek a különbségek elsősorban a különböző korok és művészeti irányzatok miatt
fedezhetők fel, de befolyásolja ezt az is, hogy a címeket maguk a művészek adják-e
képeiknek, vagy pedig az utókor nevezi el őket megkülönböztetési szándékkal.
VAN LANGENDONCK elmélete szerint a címek nem prototipikus nevek, mivel a
prototipikus nevek jellemzően egyszavasak és szófajilag főnevek, az egyértelműsítő,
megnevező funkciójuk miatt (VAN LANGENDONCK 2007: 184–246). A vizsgált anyag
alátámasztja ezt az elméletet, mivel a főneveken kívül igen sokféle szófaj szerepelt még
a példákban; a szavak számát tekintve pedig a többszavas címek bizonyultak
gyakoribbnak, ezen belül is a kétszavas címek.
A Régi Magyar Gyűjtemény esetében utólagosan adott címekről van szó, ez
meghatározza a címek tartalmát és formáját is. Az ebben a csoportban szereplő címek
témája elsősorban vallási, célja pedig a megkülönböztetés, a beazonosíthatóság
biztosítása. A gyűjtemény címei ezáltal általában hosszabbak, mint a másik két
gyűjtemény címei, és leíró jellegűek. Mivel a gyűjtemény anyaga igen hosszú időszakot
ölel föl, ezért a művészek öntudatosodásának folyamata (ezáltal önmaguk
megnevezése) és a címadás igényének kialakulása (műveik elnevezése) is ekkor kezd
kialakulni egy folyamat részeként.
A Festészeti Főosztály címanyagáról összességében elmondható, hogy a címekben
szereplő jellemző témakör vagy stílus alapján már sokszor következtethetünk az
alkotóra is. A művészek öntudatosodásával összefüggésben jellemző műfaj lesz az
önarckép, de gyakori a portré, a történelmi témájú kép, a csendélet és a tájkép is. A
korszak alkotói szeretik megjeleníteni a vidéket, az egyszerű embereket és
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élethelyzeteket, és ezt címeik is tükrözik. Formai szempontból leginkább a kétszavas
címek jellemzőek a gyűjteményre, de jelentős számú az egyszavas címek kategóriája is.
A Jelenkori Gyűjtemény anyagában feltűnő fogalomkörök közül a személyneveken
kívül jellemző a színnevek és a számok használata a címekben, sok idegen nyelvű és a
mai szóhasználat elemeit is felhasználó címmel együtt. A három gyűjtemény közül
leginkább itt érhetők tetten a címadási divat jellegzetességei az egyéni, eredeti
címalkotásokban és a címekbe foglalt kulturális utalásoknál is. Formai szempontból itt
is a kétszavas címek bizonyultak a leggyakoribbnak, mint a Festészeti Főosztály
gyűjteményénél.
A három gyűjtemény címanyagát tekintve közös a címek szófaji jellegzetessége,
mivel mindegyikről elmondható, hogy leginkább főnevekből áll, illetve főneveket
tartalmaz, melyek különböző határozós vagy jelzős szerkezetekké bővülhetnek;
valamint hogy alig fordul elő a címekben ige, inkább az ige főnevesült formáját
használják a címadók.
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5. A címadási motivációk vizsgálata kortárs művészek
körében
5.1. A vizsgálat előzményei, bemutatása és főbb kérdéskörei
A címekkel mint egyéb nevekkel kapcsolatos kutatások a névtan kevésbé kutatott
területei közé tartoznak, mivel a címek nem tipikus tulajdonnevek. Az ide vonatkozó
kevés számú szakirodalom érinti ugyan a címek kérdését, de a címadás motivációit
eddig nem vizsgálták. Nyelvészeti vonatkozásban leginkább az írott szövegek címeivel
kapcsolatos munkák születtek (pl. J. SOLTÉSZ 1965, KOVALOVSZKY 1974, EŐRY 1989,
KEMÉNY 1989, TOLCSVAI 2001, PAPP 2002, BANCZEROWSKI 2009); irodalmi címekkel
(pl. RICOEUR 2006, G. PAPP 2012) és filmcímekkel is többen foglalkoztak már (pl. CS.
JÓNÁS 2002, VERMES 2005, CSANÁLOSI 2011), melyek sok hasonlóságot mutatnak a
képzőművészeti címadással, önálló tanulmány azonban idehaza eddig még nem jelent
meg a témában. A nemzetközi névtani szakirodalomban említés szintjén foglalkoznak
vele (pl. BRENDLER 2004, VAN LANGENDONCK 2008), a művészettörténet keretein belül
pedig inkább művészetfilozófiai megközelítésben vizsgálják a címadást (pl. BUTOR
1986, KANDINSZKIJ 1987, KEPES 1979, ARNHEIM 2004).
A címadási motivációk felderítésére kézenfekvő módszer a kortárs művészekkel
folytatott interjú, hiszen ezek alapján felismerhetjük, hogy minden művész számára
mást jelent a címadás aktusa. A vizsgálat a műalkotások elnevezésében felmerülő
hasonlóságokat és különbségeket kívánja bemutatni – kortárs alkotók válaszainak
tükrében. Az irányított interjúkhoz elsősorban olyan művészeket kerestem fel, akik
fontosnak tartják műveik címmel való megnevezését, és elméleti síkon is foglalkoztatja
őket a címadás problémaköre. A megkérdezett közel 30 alkotó mind a Magyar
Alkotóművészek Országos Egyesületének (MAOE) tagja, így különböző művészeti
területeket (festő, szobrász, grafikus stb.) képviselve tudták megosztani velem
címadással kapcsolatos gondolataikat.
Az alkotókkal készített interjúkból sok mindent megtudhatunk a művészek címekkel
kapcsolatos vélekedéséről. A címadásuk ars poeticája szorosan összefügg művészetük
ars poeticájával is, így sokszor nehéz volt szétválasztani a kettőt. Az interjúk az
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alábbiakban bemutatott főbb kérdéskörök mentén zajlottak, természetesen helyt adva a
művészek egyéb, címadással kapcsolatos gondolatainak is, melyek a téma sokszínűségét
és lehetséges mélységeit mutatják. A különböző témakörök eltérő mértékben mozgatták
meg a megkérdezett művészeket; ki ehhez, ki ahhoz tudott többet hozzátenni, így a
dolgozatban szereplő válaszok aránya is ezt tükrözi. A tanulmányból megtudhatjuk,
hogy kell-e egyáltalán cím egy műnek, hogy milyen a jó cím, melyek lehetnek a
címadás lehetséges forrásai, hogyan történik a címadás, illetve a különböző
sorozatokban szereplő munkáknak adott címek rendszerére is megismerhetünk pár
példát.

5.2. A vizsgált kérdéskörök
5.2.1. Kell-e cím egy képnek?
Elsőként ez a kérdés merül fel, hiszen egy képzőművészeti alkotáson minden rajta
van, amit a művész láttatni akart: a formák, a színek, az anyagok. Szokták is mondani,
hogy rossz az a mű, amit magyarázni kell. Vagy a cím esetleg csak útmutató; az első
lépés azon az ösvényen, amely elvisz a vizuális katarzishoz? Ez megközelítés kérdése:
ahány alkotó, annyi lehetőség. Vannak művészek, akiknek a címadás szinte ugyanolyan
fontos, mint maga a műalkotás. A laikus nézők gyakran adnak olyan visszajelzést, hogy
feltétlenül szükségük van a cím kínálta fogódzóra, mert önmaguktól nem mernek
próbálkozni a „mit is látok” megválaszolásával. Pedig az élmény a sajátjuk: képszerűen
fogalmazva a művész csak meglök a képpel egy ingát. Kovács Géza szobrászművész
például így mesélt saját címadási tapasztalatairól: „Eleinte nem is akartam címet adni a
műveimnek, mert arra gondoltam, hogy ez behatárolja őket, utána a nézőkkel való
beszélgetések döbbentettek rá arra, hogy a cím egyfajta szellemi hidat is képezhet a
néző és a mű között. Elindíthat a befogadóban egy olyan gondolatmenetet, amire ő
esetleg soha sem gondolt volna. Sokan később örömmel újságolták, hogy sikerült nekik
felfedezni azt, amit a cím mondott nekik abban a műben, ami előtt addig tanácstalanul
álltak.”
Többen gyakorlatiasan közelítették meg ezt a filozofikus indíttatású kérdést, mivel
kézenfekvőbb okok is szükségessé tehetik a képeknek való címadást. Egy kép sokfelé
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megfordul, miután a kép kikerül a műteremből, és megtalálja végleges helyét:
kiállításokon, képkereskedőknél, műgyűjtőknél, ahol könnyen elkeveredhet, ha nincs
beazonosítva a címe által. Erre mondta Kovács Tamás Vilmos festőművész, hogy „a
cím a kép személyi igazolványa”. Az alkotó szempontjából is fontos a címadás, mert
így meg tudja őket különböztetni egymástól. Ha kérik valahol főbb műveinek a listáját,
akkor fel tudja sorolni, katalógusban, könyvekben tud hivatkozni alkotásaira a címük
alapján. „Címre mindenképpen szükség van ahhoz, hogy azonosíthassuk a képeket a
beszélgetés és a kutató munka során, de egyáltalán nem szükségszerű, hogy maga a
művész legyen a cím adója” – olvashatjuk MICHEL BUTOR A szavak a festészetben című
könyvében (BUTOR 1986: 13).
Egy címmel ellátott műben alapvetően kép és a szöveg egysége jelenik meg: a
szöveggel lehetőség van egy nem látható, de elmondható plusz információt adni a
képhez, amely egyfajta magyarázatként is szolgál a vizuális elemekhez. „Egy sikeresen
adott cím elválaszthatatlanul összetartozik a képpel, egységet képeznek. Ha kép van
valamiről, azzal a legszembetűnőbb módon tettem egy lépést a dolog kutatása,
megismerése felé. Mivel képpel hozunk létre dolgokat, így nem csak arról van szó,
ahogy írtam fentebb: kell a magyarázat a képhez, hanem visszafelé is: a magyarázatra
szoruló dolgokhoz kell a kép” – vallja Dobesch Máté grafikusművész. Szakáll Ágnes
festőművész így fogalmazta meg a címekkel kapcsolatos gondolatait: „A figurális
megközelítés most is szempont, de a leképezésen túl hangsúlyt kap a továbbgondolásra
érdemes mögöttes tartalom is. Ennek fontos eleme a cím, amely szerves része a műnek.
Célja a személyesség, a szemlélő irányítása, hogy lássa meg a néző a látvány mögötti
gondolatot.”
„Az egész kép asszociáció a látványból a tartalomra, a gondolatra, a címre” –
állapította meg Szilágyi Jéger Teréz festőművész. A szintén festő Henn László András
szerint talán csak az avantgárd óta lett ennyire fontos némely mű címe: „Mára egy-egy
cím szerves részét képezi magának a műnek; nélküle értelmezhetetlen, vagy legalábbis
másfelé vinné a szemlélődő gondolatait, ami pedig nem minden esetben kívánatos”.
Frömmel Gyula festőművész így fogalmaz: „A kortárs művek befogadásához manapság
jóval fontosabb művészettörténeti előképzettség, mint az előző századokban, amikor a
képi közmegegyezés szélesebb körű volt.” „A tökéletesen absztrakt mű is
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megkövetelheti, hogy elolvassuk a címét, csak ezután engedi meg, hogy minden
zamatát megízleljük” – írja ezzel kapcsolatban MICHEL BUTOR (1986: 16).

5.2.2. Milyen a jó cím?
„Némely festő a lehetőség határáig lerövidíti, közömbössé teszi a képfeliratot, és
ezáltal valójában másokra bízza a névadást, vállalván így minden ezzel járó hátrány
veszélyét” – írja BUTOR (1986: 19). Kovács Tamás Vilmos festőművész a következőket
mondta ezzel kapcsolatban: „Annak örülök a legjobban, ha valaki más ad címet a
műnek. Sokkal empatikusabban, praktikusabban látják, mint maga a művész. Ha
végképp nincs semmilyen konkrét ötletem, akkor csak arra ügyelek, hogy a cím ne
legyen félrevezető, maradjon semleges, és ha nyitott szemű a néző, mindenki
másképpen értelmezi majd a művet. Akkor a legsikerültebb a cím, ha a befogadó úgy
érzi, mintha az egész érzés, gondolat a sajátja lenne, és ha eljutott idáig, akkor a címnek
már semmilyen szerepe nincs, olyan már csak, mint egy leltári szám.”
Kovács Géza szobrászművész szerint a címadás nem is olyan könnyű feladat, ha az
ember felelősen gondolkodik, és meg is akarja találni azt az egy vagy két szót, amely
tömören jellemzi művének üzenetét. „Fontos, hogy találó legyen, mert ebben a
felgyorsult rohanó világban az emberek nem veszik az időt és fáradságot, hogy igazából
megnézzék nyugodt körülmények között az alkotásokat. Ezért a nyugati kultúrában
elterjedt, hogy egyes művészek sokkoló címeket adnak, hogy ezzel próbálják a
figyelmet magukra terelni. Napjainkban vannak olyan művészek is, akik másokkal
találtatnak ki maguknak bombasztikus címeket vagy oldalakat íratnak jó fizetségért az
erre hajlandó szakemberekkel. Ekkor csak ámulunk és bámulunk, hogy mi vajon miért
nem látjuk azt a sok mindent, ami fel van ott sorolva, szakszavakkal teletűzdelve.”
A címek lehetséges manipulatív hatásáról is szó esett az interjú során: „Van olyan
alkotó, aki akarattal a megfelelő cím ellentétét adja meg, ezzel provokálva a nézőt, aki
kétségbeesésében megjegyzi a művész nevét, de a művére biztos nem fog soha sem
emlékezni. Vannak, akik a címben számokat és betűkombinációkat használnak, ami
tudományos és titokzatos hatást kelt, mások idegen nyelv szavait használják
vagy értelmetlen szókombinációkat találnak ki. Ezek a manipulációk ideig-óráig hatnak,
de amikor az ember rájön, hogy ezek értelmetlenek a számára, akkor a művel már nem
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is foglalkozik többet. Éppen ezért kell közérthető, találó címeket adni a műveknek” –
hívta fel a figyelmet Kovács Géza az ilyen típusú címekre. A képnek szándékosan
ellentmondó címekkel kapcsolatban írja BUTOR: „A kubizmus idején a modellként
használt tárgy megszokott látványa és a festő munkájának eredménye igen messzire
távolodott egymástól, emiatt lett igen fontos a cím megválasztása ahhoz, hogy a
távolságot áthidaló útvonalnak valamiféle nyoma maradjon… A kép új értelmezésének
szikrája pattan ki akkor, amikor olyan címmel ütközik a kép, amely rápillantásra
egészen más dologra utal” (BUTOR 1986: 44).
Simon Zoltán festőművész a címadásban kategóriákat különített el, az általa felismert
vonulatok tükrében: „Bárki alkotásának címéről is legyen szó a magam részéről két
markáns irányzatot fedeztem fel. Az egyik, ha a képzőművészet nem más, mint érzések,
gondolatok – némi költői túlzással – látomások vizuális megjelenítése, akkor ennek
megfelelően olyan címet kell adni az alkotásnak, amely a témát jelöli szigorúan,
mintegy felcímkézve azt. Profán megfogalmazásban: ezt rajzoltam, ezt kell látnod. A
másik felfogás szerint az alkotás címének azt a fogalmi kört, gondolatot kell jelölnie,
amelyet a művész szándéka szerint továbbgondolásra tár a néző elé. Személy szerint
szeretném azt gondolni, hogy én ehhez tartozom”. A szintén festő Frömmel Gyula
hasonló elveket vall a címek asszociációkat befolyásoló hatásával kapcsolatosan: „Ha a
magam örömére festek, és később ezt állítom ki, akkor szabadabban választhatom meg,
hogy a kép keltette asszociációkat milyen irányba navigálom tovább a címadással”.
„Azt gondolom – mondja Török Orsolya grafikusművész –, hogy egy kép címe akkor
jó, ha »üzen«. Nem elvesz, hanem hozzáad az alkotáshoz, ugyanakkor nem korlátozza a
néző szabadságát. Számomra az alkotás személyes folyamat eredménye, vagy
nevezhetjük szenvedélynek is. Ez azt feltételezi, hogy vannak érzéseim, amit máshogy
nem tudok kifejezni, felszínre hozni, csak képi eszközökkel. Ezért számomra a cím
nagyon szabadon értelmezett része az alkotásnak. De akármilyen jó is egy cím, ha a kép
nem állja meg a helyét, csak egy sikertelen kísérlet lesz az eredmény.”
Gáti Gábor szobrászművész hasonló következtetésekre jutott a cím feladatairól: „Bár
a cím más célú és más funkciójú is lehet, de az én véleményem szerint a legfontosabb
feladata az, hogy a szemlélő asszociációit terelje a szerző szándéka szerinti irányba.
Ahol komikum van, ott ne keressen tragikumot, és viszont. Hozzáteszem, hogy egy
műtárgynak cím nélkül is meg kell állnia és teljes élményt kell nyújtania.”
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Valaki pedig épp az iróniát tartja fontosnak a képein, amely sokszor a címmel
kapcsolódik össze, mivel nem biztos, hogy az adott kép a címe nélkül ironikus volna.
Roskó Gábor festőművész állította ezzel kapcsolatban: „Egy képnek sok rétege van. Azt
feltételezem, vagy abban reménykedem, hogy egy kép akkor jó, ha sokrétegű. Ha benne
van ez a tulajdonság, de nem nyilvánvaló. És a címadás ezt nyilvánvalóvá teszi. Ettől
megfejthetővé válik a rejtvény, ugyanakkor pedig az irónia mindig távolságtartó.”
A közhelyek kerülése fontos a címadásban is, például a Kompozíció cím ebbe a
kategóriába tartozik. „Nálam a cím sosem közömbös a művek létrejöttekor. Kifejezetten
zavarni tud az alkotások sablonos, közhelyes, érdektelen elnevezése – mondta Vincze
Ottó képzőművész. Ferencz Ernő szobrászművész is hasonló véleményen van: „Kerülni
kell az általános megnevezéseket, mint például a Kompozíció. Egy megyei lapban
visszakerestem az évente kiállított absztrakt munkákat és mindeniknek Kompozíció volt
a címe, vagyis akkor nem akartam részletesebben megfogalmazni, később pedig már
nem tudtam azonosítani a kiállított munkákat és az időrendet.”
Azonban van olyan alkotó is, aki szándékosan választ közömbösnek számító címet a
munkájának: „Van szemkápráztató képfelirat, egyik-másik valóságos költemény, sőt
kiáltvány, szavalat vagy párlat is lehet, ilyeneket használtak a szürrealisták, de van
titkolózó cím is meg olyan, amely szándékosan feledtetni akarja magát, s halkan
suttogja: ne nézzetek meg, ne figyeljetek rám, csak egyetlen szavacska vagyok, az is
alig-alig” (BUTOR 1986: 18). Később így fogalmaz: „Képelnevezésként használt szavak,
mint tájkép, kompozíció vagy például a c betű, a 7-es szám, a velük jelölt művekre
vonatkoztatva teljesen oda nem illőknek bizonyulhatnak, ezért az ilyenektől apránként
meg kellene szabadulnunk; másokat, jobbakat kellene a helyükbe tenni, hogy végül is
nézhetőek legyenek a képek.”
Bálványos Levente szobrászművész vallja: „Számomra is meglepő módon a
szándékoltan hétköznapi címadás gátjává vált a munkáim értelmezésének. Ezért a
címadásaimnál két szempont vezérel: kerülni a magasztos megfogalmazást és
ugyanakkor leírónak lenni. A cím tartalmazhat utalást más – számomra fontos, az
értelmezés lehetőségét kitágító vagy éppen elbizonytalanító – művekre, alkotókra.”
MICHEL BUTOR egyértelműen a címek fontossága mellett érvel, így említést tesz a
félrevezető képelnevezésekről is: „Veszélyekkel járhat a műalkotások rossz elnevezése.
Ha
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megakadályozhatja az embert abban, hogy lássa a képét; ilyenkor le kell róla választani
ezt a tőle idegen alkatrészt; ez pedig csak úgy érhető el, ha a felirat helyébe a képhez
jobban illő másik címet tesznek” (BUTOR 1986: 17).

5.2.3. A címadás lehetséges forrásai
A címeknek számos forrásuk lehet az alkotók személyiségétől függően; van, aki
elsősorban saját fantáziáját használja a címadásában, de vannak, akik más műfajokból
emelnek át címeket, hogy azok a műalkotással kapcsolódva egy újabb kontextusba
kerüljenek. Török Orsolya grafikusművész véleménye szerint „egy művész habitusa,
beállítottsága vagy akár pillanatnyi lelkiállapota, hangulata is nagymértékben
befolyásolja a művet és annak címét is. Magam részéről többféleképpen közelítek
magához a témához. Vagy egy gondolat, érzés, esetleg koncepció szüli a képet (pl.
Magányos fa), vagy a külső látvány inspirál arra, hogy azt képi eszközökkel jelenítsem
meg. Persze sokszor van átjárás a külső és belső valóság között. Ide kapcsolódik
sorozataim kapcsán megfogalmazott mottóm, mely szerint a belső valóságot nem
akarom alárendelni a külső valóságnak, ezért nem azt festem, amit látok, hanem azt,
amit érzek. Az ideális számomra az, ha ez a kettő találkozik, és akkor képeim talán
túlmutatnak önmagukon.”
Van persze olyan is, mikor egy pályázatra, tematikus kiállításra készül az alkotó.
Mivel ekkor a művész képi oldalról alkalmazkodik a kiírt beadási feltételekhez, ez
óhatatlanul befolyásolja a címadó fantáziát is. A témakiírás ugyanakkor utólagos
címadást vagy akár címváltoztatást is eredményezhet, ha a művész egy már meglévő
művét kereszteli át, hogy megfeleljen a feladatnak. Váli Dezső festőművész vallja ezzel
kapcsolatban: „Talán kétszer csináltam azt a disznóságot, hogy a képcímet a
meghirdetett kiállítás kötelező témájához igazítottam. Az egyikre emlékszem,
nonfiguratív kép volt (valami vízügyi dologgal kapcsolatban lett Délkeleti szélből Árvíz
- A/1973/38), de később visszaigazítottam.”
A tematikus kiállításokon kívül más szempontok is befolyásolhatják a címadást.
Ahogy a művek témája, úgy a címe is függ az alkotó kulturális, földrajzi, társadalmi stb.
hovatartozásától. De sok minden függ például attól is, hogy a címadás szabadon
történik-e,

vagy

valami

külső

nyomás

(pl.

vallási,

politikai
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fenyegetettségében adják-e a címet. Tudjuk, hogy a kommunista diktatúra idején a
bibliai, vallási és kétes tartalmú címek még a művészek szabadságát is veszélyeztették,
vagy emiatt évekig megfigyelték és kitaszították őket a társadalomból. Ekkor fordultak
a művészek az elfedő, történelmi, mitológiai témájú címadáshoz, amely máig is gyakori
jelenség.
Bálványos Levente szobrászművész is inkább az eufemisztikus, utalásszerű címeket
részesíti előnyben. Így fogalmaz: „Tulajdonképpen a munkáim jó része Auschwitzról,
Recskről és a Gulágról szól, de blaszfémiának tartanám, ha ezt direktben jelezném egy
terhelt konnotációjú vagy hangzatos címben.” A direkt címekkel kapcsolatban Dobesch
Máté grafikusművész is hasonló véleményen van: „Sose adnék például egy ülő aktnak
Ülő akt címet. Volt egy ülő aktról készült rajzom, ahol a modell haja eltakarta az arcát,
annak a Szép arcú nő címet adtam, így értem a »valami pluszt«, valami titokzatosat.
Úgy gondolom, mi művészek minden művel a »minden egy« nevű nagy titkot kutatjuk.
Ha adunk némi megfejtenivalót a címben a nézőnek, könnyebben bevonhatjuk,
aktivizálhatjuk a figyelmét, elgondolkodtathatjuk”.
A költészet is kitűnő ihletforrása lehet a címadásnak, mivel a valóságtól való
elvonatkoztatás közös tulajdonsága a képzőművészetekkel. „Volt rá eset, hogy
versekből kerestem címet, de ha nem találtam, akkor is serkentően hatott a címadásra” –
állítja Ferencz Ernő szobrászművész. Henn László András festőművész részletesebben
fejtette ki az irodalom címadására gyakorolt hatását: „Saját alkotói folyamatomra
rátérve kijelenthetem, hogy a tökéletes címadás, számomra nagyon fontos része az
alkotásnak. Mivel munkáim javarészt a mai és az archaikus világ jelrendszerét, határait
igyekszik elvontabb módon összemosni, legtöbbször egy-egy olvasmány indítja el a
gondolatfoszlányokat. Ezekből alakul, áll össze aztán a kép, és így festés közben lassan
a cím is több változatban kezd pörögni agyamban. Például Hamvas Béla vagy Márai
Sándor írásai kiapadhatatlan források számomra. Az alkotást megelőző »háttérmunka«
számomra elengedhetetlen, mivel megteremti azt az állapotot, melynek segítségével a
legjobban sikerülhet a lírai absztrahálás folyamata.”
Az alkotó konkrét példákkal is szolgált saját címadására, illetve sajátos címadási
forrására: „Az is előfordult, hogy művészettörténészeknek okoztam fejfájást, mert egykét munkámnak egy általam kitalált mitológiai hős nevét adtam képcímként (pl.
Akhateya harcba indul, Akhateya városa, Elüszion térképe). A mitológiában Elüszion a
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tökéletes hely, a paradicsom elképzelt (elvonatkoztatott, absztrahált) ábrázolása. Mégis
a címadásnál azt éreztem, hogy térkép-nek kell neveznem, mert a térkép szó visszafelé
hat. Azaz nem engedi, hogy negédessé váljon az alkotás. Másrészt abszurd és bizarr,
hogy az ateisták számára nem létező helynek térképe van.”
Bizonyos esetekben a címek maguk is lehetnek alkotások; Gerber Pál festőművész
100 cím-ként szereplő műve például egy valódi címgyűjtemény, melyet korábbi
munkáinak címeiből válogatott össze, és egy A/4-es lapra nyomtatva önálló
műalkotásként állított ki. HUDRA KLÁRA művészettörténész írja róla: „A nyelv
építőelemeit Gerber a szavaktól a központozásig, a nyelvtani szerkezettől egészen a
mondandóig illogikusan, nem rendeltetésszerűen használta. Gerber munkásságában a
szöveghasználat jelentősége tehát vitathatatlan, önálló szöveges munkáin kívül elég arra
rámutatni, milyen szerepet játszik nála a művek címadása. A címeknek tulajdonított
jelentőség inspirálhatta a 100 cím-féle gyűjtemény megszerkesztésére…” (HUDRA
2003: 18).

5.2.4. A címadás menete
Mikor és hogyan adnak címet a művészek? A következő fejezet erre keresi a választ
a művészek vallomásai alapján. Időrendiségét tekintve van, akinél egyszerre születik
meg a cím a művel, de legtöbbször viszont a kép elkészülte előtt vagy után kap címet.
Egy-egy szófordulat, kifejezés vizuális formákba öntésének vágya is megmozgathatja
az alkotói fantáziát, főleg ha megrendelésről van szó, vagy adott témával kapcsolatos
munkát kell létrehozni egy tematikus kiállításra.
Rák Béla László grafikusművész esetében például a téma előbb jön, aztán kezdődik a
megfelelő címen való gondolkodás. „Ez is úgy van valahogy, ahogy a költők esetében,
ahol a mondás úgy tartja, hogy a vers első sora istenek ajándéka, a másodikért viszont
meg kell küzdeni.”
Almássy Aladár festőművész ellenben a címeire alapozza alkotási folyamatát: „A
címeimhez készítek illusztrációkat. Én illusztrálom a saját munkáimat. A cím tehát
nagyon fontos, mert mindig a címhez készül a mű. Én úgy soha nem rajzolok, hogy
leülök, majd lesz valami, elkanyarodok egy irányba, és azt mondom: mi is legyen ennek
a címe? Van egy cím, és ahhoz ösztönösen megindul a folyamat (pl. Gyámoltalan
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kiskezedet seprűbe zárom mert lehajlásod profil; Babilóni Angyalgyilkosság; Fésülködő
fokhagymazseni; Jeruzsálem pusztulás Dávid szántóvető korában; Horátius két
gémeskútjára megalázkodó pásztor; Születésnapját elszúró angyal Platón, néhai madár
elégetést végez stb.)”.
Kovács Géza szobrászművész szerint a címek kitalálása is alkotó folyamat, tele
tépelődésekkel és bizonytalansággal, amíg meg nem nyugszik az ember, hogy jó címet
adott a művének. „Ha jó és igaz a cím, akkor az vonzóvá tudja tenni a műhöz való
közeledésünket.”
Szilágyi Jéger Teréz festőművész szerint: „A műtermi munka olyan mű elkészülését
teszi lehetővé, amely nem a látvány hatását adja elő, hanem a megszülető gondolatból
tárgyiasul – ez persze lehet egy kívülről jövő fogalmi – történeti – szellemi inspiráció.
Ez a folyamat éppen ellentétes a látványból kiindulóval. A címadásnak egy másik
vonulata, amikor kifejezetten foglalkoztat egy téma vagy probléma, és ehhez társul a
képiség. Ebben az esetben a cím szinte teljesen adott, és egy eredendően fejben
megformált képi valóságot kell megfesteni. Itt a cím alapvetés, amelyen a mű
elkészülésekor nem, vagy csak kevéssé változtatok.”
„A címeket összefoglalásképpen próbálom megtalálni, vagy keresek lírai példákat,
esetleg nyelvi kifejezéseket, szójátékokat, amelyek többféleképpen is érthetők. Így
részben a nézők gondolkodására van bízva, melyik értelmezést helyezik előtérbe” –
mondta Gedeon Hajnalka grafikusművész.
Frömmel Gyula festőművész nyíltan mesélt a címadás közbeni bizonytalanságairól
is: „Mit is kezdjen az ember, ha ott áll a már elkészült táblakép előtt (nem akarom
túlragozni, de az is egy külön csata, míg odáig eljutott), mégis szeretne valami
elfogadható néven nevezni egy tárgyat, amely név praktikusan megkülönbözteti emezt
az előzőekben megfestettektől? Sőt, jó lenne, ha utalna arra a szóban kimondhatatlan
gondolatsorra is, ami munka közben foglalkoztatott. Fogalmilag kimondhatatlan,
hiszen épp ezért kezdtem megfesteni és nem verset faragni. Azt mégsem írhatom le,
hogy „egy ragyogó mezőre révedtem az előbb, ahol nap-sárga foltok kezdtek kergetőzi
nedv-zöld csíkokkal”.”
Simon Zoltán festőművésznél a címadás gyakorlatias megközelítése is felmerült: „A
magam részéről a címadásnak vannak praktikus és elvontabb vonatkozásai is, amelyeket
végül csak szavakba kell öntenem, ha azt szeretném, hogy a továbbiakban címként
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funkcionáljon. Van a műtermemben egy házi tacepao, amelyre cetlik tömegét tűzöm,
rajta szavak, mondat- és gondolattöredékek, idézetek vagy idegen szavak, amelyekhez
egy-egy vizuális emléknyomat tapad. Ezek a hirtelen felbukkanó ötletek, töredékek
utánagondolást igényelnek, és a táblára tűzve várják sorsukat, vagy azt, hogy netán cím
legyen belőlük. Vannak feliratok, amelyeket időről időre kiemelek az enyészetből és
újra átírva visszatűzöm a táblára. De vannak olyanok is, amelyeket olvashatatlanná szív
a nap. Nos, ezeket nem kell újragondolni, mert vannak témák, amikhez fel kell nőni,
vagy sohasem készülnek el, ez elég gyakori. Például Az egy személyazonosság
újrafogalmazása című cetlit már vagy négy éve írom újjá, de még most sem tudok mit
kezdeni vele.”
Hasonlóan tudatosan ad címeket Fenyvesi Márta festőművész is: „Szeretem a
szavakat, amelyek képeket idéznek. A költők által kitalált szóösszetételeket,
hasonlatokat még jobban szeretem. Gyűjtöm őket, képszerűségüktől megmámorosodva
alkotások forrásai számomra. Tapasztalatom az, hogy a tudatosan válogatott szavak,
kifejezések által indukált képek tartalmi, kifejezésbeli energiája erősebb. A szavak
tartalmi teltségére a művek visszahatnak és fordítva, a képek tartalmi teltsége kiemeli a
cím súlyát. A cím verbálisan megerősíti, egyértelművé teszi művészi szándékomat,
ezért fontosnak tartom üzenetközvetítő szerepét.”

5.2.5. Sorozatok címei
Az egyéni műalkotásoktól eltérően a különböző képzőművészeti sorozatoknál
sokszor sajátos címadási rendszert alakítanak ki az alkotók, melyeket a művész egy
témára fűz fel. Ez a képzőművészeti címadáson belül speciális csoportot képez,
melynek logikája alkotónként eltérő. Ebben a fejezetben erre szeretnék néhány példát
mutatni.
A címadók gyakran a sorozatcím mellett még egy szűkebb értelmezést lehetővé tevő
megnevezést vagy egyéb jelölést is alkalmaznak. Kiss Zoltán festő- és grafikusművész
például magának a sorozatnak ad csak címet, az oda tartozó önálló műveket egyszerűen
csak dátummal különbözteti meg (pl. Tércsomók sorozat 2014. 05. 16.). A művek címek
helyetti számozásával kapcsolatban írja BUTOR: „A számozás ugyanis hangsúlyosan
utal a valódi elnevezés hiányára, mégpedig olykor nagyon is pozitív módon: a hiány
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afféle szenvedélyes felhívás a névadásra: itt keresztségre váró képekről van szó”
(BUTOR 1986: 18).
Bálványos Levente szobrászművész a következőképpen fogalmazta meg álláspontját
a sorozatcímekkel kapcsolatban: „Bizonyos műveknek nem adok címet; ezek elsősorban
a nagyobb reliefek, vagy a relief-sorozatok egyes darabjai. Itt inkább dátumot vagy
sorozatszámot tartanék adekvátnak, de ez többnyire elmarad, mert azoknál a
sorozatdaraboknál nem az egyes művek címe a fontos. A nagyobb egységeknek van
címe: pl. Reliefek (fareliefek), Kis darab(ok) (kisméretű 20x20 cm-nél kisebb, fa- vagy
gipszreliefek), Viasztábla-reliefek (viasztáblák, méhviasz motívumokkal), Barakkok
(gipsz, fa, fém papír „barakkok” – itt még munkacímnek használtam azt, hogy Házak),
Grafitreliefek (gipsztáblák, grafithegy motívummal), Speedreliefek (gipsztáblák,
grafithegy motívummal).”
Dobos Éva grafikusművész néhány nagyobb témán belül sorozatokban dolgozik.
Műcímeinek rendszere a következőképpen alakul. Külön csoportot alkotnak a John
Cage munkásságához kötődő sorozatok, ahol mindegyik a Hommage á John Cage
alcímmel szerepel (pl. Etűdök preparált zongorára, Etűdök csendre és zörejekre,
Csendtörés, Zörejvariáció, Indeterminált struktúra, Aleatórikus etűd). Fiktív terek az
átfogó neve a következő rajzcsaládnak, itt szerepelnek még további alcímek is,
amelyekhez szintén több rajz tartozik. Nincsenek számozva az azonos címhez tartozó
rajzok, csak dátumozva – általában nem látható helyen, például a paszpartu alatt, vagy a
rajz hátoldalán (pl. Fiktív terek, Pszeudo-tér-akkordok, Síkreláció, Síktörés, Privát
szféra). A harmadik nagyobb csoportot az elektrográfiák alkotják, ahol az azonos
címhez tartozó képeket számozza és dátumozza is az alkotó. Ezen kívül a kép méretére
vonatkozó adat is szerepel a címben: a 18-as vagy a 28-as szám szerepel a kép címe
után attól függően, hogy 18x18 cm vagy 28x28 cm-es méretben szerkesztette meg (pl.
Selyem fények Fényakkordok, A négyzet apoteózisa). Végül előfordul olyan eset is,
amikor sorozaton kívüli rajzokhoz készül később több munka, így utólag válnak együtt
sorozattá (pl. Újpesti harmóniák, Enigmák).
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5.2.6. A címadás kérdésköre Vilhelm Károly munkásságában
A következő alfejezetben egy konkrét alkotó munkásságának bemutatásán keresztül
adok egy rendezési lehetőséget a címanyagra.
Vilhelm Károly festészetére is meghatározó erővel hatnak a hangulatok,
benyomások, melyeket expresszív festésmódjával és intenzív színeivel jelenít meg a
vásznon. EGRI MÁRIA írja róla: „A valamikor látott kisvárosi utca, a benne lakók, kis
üzletek, egy árnyékos sikátor végén aranysárgán kivilágosodó tér kerti vendéglővel; egy
valamikor hallott vagy hallani vélt zene, látni vélt jelenet foszladozó emlékképe,
olvasott könyv megelevenedett eseményei, elképzelt, tünékeny alakjai. Hangulatok,
amelyek csak Vilhelmnek jelentik pontosan azt, amit róluk összességében érez, s ami
képein materializálódik” (EGRI 1987: 46). Ennek az érzésvilágnak a kifejeződésében
fontos szerephez jut a cím is, illetve a címekben szereplő színek megnevezése: Spanyol
kert, a Vörös táj a vér, a viadalok, a bor, a mediterrán életérzés asszociációs körét indítja
el. Vagy a Sárga búzamező, Szőke mező, Sárga nyári táj címcsoport derűs, napfényes
hangulata egyértelműen a nyárra utal. „Nála a festői felület nem valami nyugodt,
síkszerű képződmény, hanem kimondottan mozgalmas, harci terep, ahol jóformán csak
a színek, a ritmusok és az anyagszerű, plasztikus minőségek dominálnak” (SZUROMI
1998: 22). KÜRTI EMESE szavaival: „[…] az alkalmi rajzosságot fölváltotta a
nagyvonalú ecsetkezelés, mely a szín megváltozott szerepével együtt a művek
indulatiságának hordozója” (KÜRTI é. n.).
Az aradi születésű Vilhelm Károly festőművész és rajzpedagógus Kolozsváron
végezte a Képzőművészeti Akadémiát, 1967-től 1974-ig pedig a marosvásárhelyi
Pedagógiai Intézet rajz-művészettörténet tanára, tanszékvezetője volt. 1974 óta
Magyarországon él, alapító tagja a Magyar Művészeti Műhelynek és a Magyar Festők
Társaságának, valamint mintegy 40 egyéni és 400 csoportos kiállítás áll mögötte. Az
ouevre-katalógusban (2003) szereplő munkák címeinek csoportosítására utólagosan
teszek most kísérletet, magam alkotta címkategóriák alapján. Ezek között természetesen
lehetnek átfedések, illetve köztes kategóriák is.
A címcsoportosítás kategóriáinak megalkotása nehéz kérdést jelent, többféle
megközelítés is lehetséges, eddig még nincs megszilárdult fogalomrendszere a
művészetelméleti kutatásban. A téma kibontását nehezíti a művészetfogalom koronkénti
változása; például aszerint, hogy a művészetet szimbolikus nyelvként értelmezzük vagy
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formai kapcsolatok rendszereként fogjuk fel, a vizsgált műcím jelentéstani vagy
morfológiai jellemzői kerülnek előtérbe (KUBLER 1992: 9). A témával kapcsolatos
további kutatásaim irányát így nem csak a műcím és a konkrét műalkotás viszonya
határozza meg, hanem a művészetfogalom, a műalkotás és a konkrét mű hármas
viszonyrendszere.
Vilhelm Károly címei jelentéstani szempontból vizsgálva elég sokféle kategóriát
ölelnek fel, a konkréttól az átvitt értelműig. Szembetűnő csoportot képeznek például a
szimbolikus címek: A vándor (1970), a Vénusz hajója (2002), a Hazugság-doboz
(2002), a Krúdy-doboz (1970) inkább metaforikus; míg a Szegénység (1959), Tavasz
(1961), Féltékenység (1984) egy allegorikus csoportot alkot.

24. ábra Vilhelm Károly Krúdy-doboz, 1970

A humor is szerepet kap Vilhelm címadásában, mely részben az ellentétek hatásán
alapul, a Vidám kísértetek (2002), a Pirosfejű Szindbád (1980), a Kopasz Mozart (1996),
a Rohanás zászlócskával (1976) ironikus hangulatukkal irányítják képértelmezésünket.
A William Hogart emlékére (1978), Varga Katalin emlékére (1979) és a Kondor Béla
emlékére (1970) című műveket In memoriam…-címeknek hívhatjuk.
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25. ábra Vilhelm Károly Kondor Béla emlékére,
1970

Az általam fentebb tárgyalt színasszociációs címekhez a Sárga mező (1997), Szőke
mező (2002), Sárga nyári táj (1996), Búzamező (1996), Vörös táj (1999), Piros
szerelmesek (1987), Piros feltámadás (2003) megnevezésű képeket sorolnám.
26. ábra Vilhelm Károly Piros feltámadás, 2003

A műfajjelölő címeknél megemlítendő a portrék szereplőinek monogramszerű
névrövidítése: Dr. N. M. portréja (1976), Z. I. (Znorovszky Ildikó) portréja (1994), P.
Á. (Péterfi Árpád) portréja (1960), K. F. (Kugler Flórián) portréja (1999). Tájképei is
szép számmal születtek, ezek címei legtöbbször csak tényközlésre szorítkoznak: Krétai
táj (1998), Alpesi táj (1998), Zöld táj (2002), Tavaszi táj (2010).
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27. ábra Vilhelm Károly Tavaszi táj, 2010

Mivel a zene, azon belül elsősorban Mozart zenéje meghatározó hatással volt
Vilhelm művészetére, sok képcímében találkozhatunk vele: Parókás Mozart (1980),
Mozartos (1982, 1985), Mozart (1980), Mozart jelenet (1978), Sárga ruhás mozartos
(1985), Mozart asztala (1984).
Összegzésként pontokba szedve közlöm a műcímek egy tartalmi szempontú
csoportosítási lehetőségét:
-

Műfajjelölő címek:
-

Portrék: Dr. N. M. portréja (1976), Z. I. (Znorovszky Ildikó) portréja
(1994), P. Á. (Péterfi Árpád) portréja (1960), K. F. (Kugler Flórián)
portréja (1999)

-

Tájképek: Krétai táj (1998), Alpesi táj (1998), Zöld táj (2002), Tavaszi táj
(2010)

-

Szimbolikus/metaforikus címek: A vándor (1970), a Vénusz hajója (2002), a
Hazugság-doboz (2002), a Krúdy-doboz (1970), a Szegénység (1959), Tavasz
(1961), Féltékenység (1984)

-

Humoros/ironikus címek: Vidám kísértetek (2002), a Pirosfejű Szindbád (1980), a
Kopasz Mozart (1996), a Rohanás zászlócskával (1976)

-

In memoriam… -címek: William Hogart emlékére (1978), Varga Katalin emlékére
(1979) Kondor Béla emlékére (1970)

-

Színasszociációs címek: Szőke mező (2002), Vörös táj (1999), Piros szerelmesek
(1987), Piros feltámadás (2003)

-

Zenei indíttatású címek: Parókás Mozart (1980), Mozartos (1982, 1985), Mozart
(1980), Mozart jelenet (1978), Sárga ruhás mozartos (1985), Mozart asztala (1984).
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5.3. Összegzés
A tanulmány a tulajdonnevek egyik legkevésbé vizsgált típusával, a címekkel
foglalkozik. A képzőművészeti címadást a művészek, a címadók szemszögéből mutatja
be, melynek vizsgálata eddig nem tárgyalt kérdésekre mutat rá, és egyben igyekszik
választ is adni rájuk. A kortárs alkotókkal készített interjúk alapján képet kaphatunk
arról, hogy szerintük egyáltalán szükséges-e elnevezni egy művet, illetve hogy hogyan
lehet jó címet adni egy alkotásnak. Ezzel kapcsolatban többféle megközelítést
ismerhetünk meg, alapvetően azonban minden válasz hangsúlyozza a címek
jelentőségét, tömör, összegző, megértést segítő lényegét. A megkérdezett alkotók
címadási forrásainak és a címadás menetének megismerésével érthetőbbé válnak
számunkra műveik, és tudatosabban állhatunk értelmezésükhöz is. A néhány művésznél
megjelenő sorozatcímek egy-egy önálló rendszert képeznek az egyéni címadási
szisztémán belül, melyek bemutatása érdekes adalékként szolgálhat a témához. A
vizsgálat kapcsán megismerhetjük a címadás gyakorlati problémáit, valamint társadalmi
és pszichológiai vonatkozásait is, melyek újabb bizonyítékként szolgálnak a címek,
illetve a címadás interdiszciplináris megközelítésének szükségességére.

76

6. A címadási készség vizsgálata iskolásoknál
6.1. A vizsgálat alapkérdései
A címek szerepe tagadhatatlanul fontos az irodalomban, a publicisztikában, a
zenében és a képzőművészetben egyaránt. A pedagógiai gyakorlatban tapasztalom,
hogy az iskolásoknak nehézséget okoz jó címet adni akár szövegeknek, akár képeknek.
LACZKÓ MÁRIA Különböző szövegek megértése a cím alapján című tanulmányában
(2005) szövegértési feladatok kapcsán vizsgálta a diákok címadási képességeit. Ebben
megállapította, hogy a címadási készség fejletlensége szorosan összefügg a szövegértési
nehézségekkel is. LACZKÓ abból indult ki, hogy ha a cím a globális kohézió eszköze,
akkor a szöveg megértése lemérhető abban, hogy milyen címet adunk neki. Korábban
már bizonyítást lelt az a tény is, hogy az olvasott szöveg megértése és az olvasott
szöveg felidézése is szoros összefüggésben van a címadási képességgel, ezen kívül
azoknál a tanulóknál, ahol címadási nehézségeket tapasztaltak, ott feltehetően
beszédértési nehézségek is vannak (vö. GÓSY 1999: 223–230).
PETŐFI S. JÁNOS és BENKES ZSUZSA szemiotikai szempontból közelítették meg a
szöveg- és versillusztrációkat, iskoláskorú gyerekeknél vizsgálva az összefüggéseket a
képek és a hozzájuk kapcsolódó szövegek között (vö. BENKES 1998, PETŐFI S. 1998,
PETŐFI S.–BENKES

2002).

Disszertációmban

a

képzőművészeti

alkotásoknak

(festményeknek) adott címeket vizsgálom, melyek a versillusztrációkhoz hasonlóan
verbális és képi összetevők kapcsolataként foghatók fel. A következő tanulmány e
problémakörből az általános iskolás gyerekek címadását dolgozza fel, az általuk adott
címek vizsgálatának tükrében.
Természetesen a címadás nehézségi foka több tényezőtől függ (életkor, előzetes
ismeretek, kulturális hatások, koncentrációs készség, a szöveg/kép típusa stb.),
mindezek együttesen határozzák meg a végeredményt. A címadás azonban alapvetően
nagyfokú beleérző, elvonatkoztató és lényegkiemelő képességet feltételez, mivel
sokszor maga a szöveg/kép helyett is szerepel, helyettesítheti azt. Ez a helyettesítő
funkció általánosságban is jellemző a tulajdonnevekre, ahogyan KIEFER FERENC írja: „a
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tulajdonnév és hordozója között konvencionális kapcsolat áll fenn, amely lehetővé teszi
az egyszerű hivatkozást” (KIEFER 2007: 161).
A vizsgálat kapcsán felmerülhet a kérdés: vannak-e körülhatárolt jellemzői a
címadási

képességnek?

A

címadó

asszociációs

képessége,

érzékenysége,

játékossága,

vagyis

szellemi

a

intellektuális

felkészültsége,

elmélyültsége,

tartalmak

empátiája,

létrehozásának

lényeglátása,
humorérzéke,

kreatív

képessége

elengedhetetlen a jó cím megszületéséhez. E képességek fejleszthetők, így a
pedagógusok számára is ajánlott a címekkel kapcsolatos feladatok végeztetése.

6.2. A vizsgált kérdéskörök
6.2.1. Képeknek adott címek vizsgálata
6.2.1.1. Vizsgálatom célja az volt, hogy az iskolások által a különböző
ábrázolásmódú festményeknek adott címeket elemezzem, kategorizáljam jelentéstani és
formai szempontok alapján, és ezáltal megismerhetővé váljanak a címanyagra jellemző
fogalomkörök, a jellegzetes előfordulási formák és azok gyakorisága. Ennek tükrében
körvonalazódik számunkra a kutatásban részt vevő tanulók címadási készsége,
lényeglátó és asszociatív képességének szintje is. Előfeltevésem szerint az idősebb
tanulók címadásán érezhetőbb az évek során tanulmányaikból megismert címek hatása,
mint a kisebbekén, így ők kevésbé hagyatkoznak fantáziájukra a címadásban. Ami
pedig az ábrázolásmódot illeti, egy valósághű képnek könnyebb címet adni, mint egy
átírt, absztrakt festménynek.
A vizsgálat kérdőíves módszerrel történt; a kérdőíveket a pesterzsébeti Gyulai István
Általános Iskola tanulói töltötték ki, osztályonként. A kutatásban részt vevő diákok
mind budapesti lakhellyel rendelkeznek, annak ellenére, hogy peremkerületben működő
iskoláról van szó. A kérdőív öt feladatból állt, de ebben a fejezetben csak egy feladat
eredményeinek az ismertetésére szorítkozom.
A kérdőív kitöltése név nélkül történt három különböző korcsoportban három-három,
tehát összesen kilenc osztályban. 72 második (8-9 éves), 77 ötödik (11-12 éves) és 74
nyolcadik (14-15 éves) osztályos tanuló vett részt a felmérésben, összesen 223 fiú és
lány vegyesen. A válaszadók száma azonban nem egyezik meg a válaszok számával,

78

mivel a tanulók több lehetséges megoldást is adhattak.
28. ábra Kérdőív – 1. feladat

A feladatban két különböző stílusú, emberi alakot ábrázoló képnek kellett címet adni;
minimum egyet, maximum hármat. Hollósy Simon Merengő és Tihanyi Lajos Tristan
Tzara arcképe című festményét választottam erre a célra, mivel az előbbi valósághű, az
utóbbi viszont erősen átírt, kubista ábrázolásmódú. A képek közötti stíluskülönbség
módot ad a különböző ábrázolásmódok címadást befolyásoló hatásának vizsgálatára is.
Az elsősorban jelentéstani és formai elemzés mellett esetenként utalok a
korcsoportonkénti, illetve a nemi megoszlásra is.
A gyűjtött anyag rendszerezésében és a kategóriák megválasztásában törekedtem az
áttekinthetőségre, figyelembe véve az előzményeket. A szemantikai kategorizálásra
névtípusonként több példa is született már eddig. N. FODOR JÁNOS a családneveket (N.
FODOR 2008), N. KIS SZILVIA a lóneveket csoportosította jelentésük szerint (N. KIS
2010), míg SLÍZ MARIANN a tulajdonnevek kategorizációjára vállalkozott (SLÍZ 2012).
Konkrétan a címek tipológiájával foglalkozott azok tartalmát alapul véve FENYŐ D.
GYÖRGY (FENYŐ D. 1997), tartalom és forma szerinti felosztással BUDAVÁRINÉ BÉRES
ERZSÉBET és KELECSÉNYI LÁSZLÓ ZOLTÁN (BUDAVÁRINÉ–KELECSÉNYI 1999), funkció
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szerint SZIKSZAINÉ NAGY IRMA (SZIKSZAINÉ 1999), szintaktikai szempontból pedig
TOLCSVAI NAGY GÁBOR szövegtana (TOLCSVAI NAGY 2001). PAPP KORNÉLIA a
publicisztikai címek rendszerezési lehetőségeit tekintette át részletesebben (PAPP 2002).
6.2.1.2. A gyűjtött anyag jelentéstani elemzésében először a Hollósy Simon
Merengő című képének adott címeket vizsgálom.
29. ábra Hollósy Simon Merengő

Hollósy Simon alkotása a naturalizmus és a realizmus jegyében született. Hollósy a
plein air festészet (fr. ’nyílt levegő’, a szabad ég alatti festés hatására összefonódott
látvány és hangulat visszaadása a képeken) elveit is érvényesítette munkáiban, és
alapító tagja volt a nagybányai művésztelepnek. A kép a művésztől elvont, filozofikus
címet kapott, amely nem a konkrét látványra, hanem inkább a képen szereplő nő
hangulatára utal, ezzel központi szerepet tulajdonítva annak. A festmény valósághű
ábrázolásmódú: egy viszonylag homogén háttér előtt álló nőalak, csípőmagasságig
ábrázolva, haja felkötve, feje oldalra fordítva, szeme nyitva. Kezében virágokat tart, és
könyökénél is virágokat láthatunk a kép díszeként. Sápadt arca, komor arckifejezése, fal
felé fordított tekintete, a kezében szorongatott virágcsokor mind belső vívódásra utal,
amely lehet egyszerű merengés, elgondolkodás, de akár szenvedés, hiányérzet, gyász,
szerelem utáni vágy vagy magány is. A tényszerű értelmezés eme lehetőségeinek
tükrében vizsgálom a gyerekek által adott címeket, hogy kiderítsem, vajon mi hat rájuk
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jobban a címadásnál: maga a látott kép, vagy a hozzá fűzött egyéni asszociációk.
Másképpen fogalmazva: mennyire engedik szabadon fantáziájukat a címadásban?
6.2.1.2.1. A címanyag fogalomkörök szerinti csoportosítása többféle értelmezési
lehetőséget mutat ugyanarra a témára.
A képen szereplő alak nemére utaló címelem nagy számban fordult elő az anyagban
(pl. Egy nő, A néni, A nő, A lány, Lány). Az ilyen típusú cím nem tér ki egyéb
körülményre, csak a legalapvetőbb tényt közli, és egyben a következő kategória – a
tulajdonságra utaló címek – alaptagját is jelenti, melyet különféle jelzőkkel bővítettek.
A kifejezések tanúsítják, hogy a tanulók mennyire eltérő módon érzékelték a nő korát,
egészen a kislány-tól a néni-ig. Az asszony szót inkább csak az ötödik és a nyolcadik
évfolyamos tanulók használták, ráadásul kizárólag fiúk. A dáma már rangra, társadalmi
hovatartozásra is utal egyben, ahogy az Özvegy is. Néhányan nevet is adtak a képen
szereplő nőnek (pl. Anna munkába indul, Marika a virágos kertben, Marika virágot
szed), ezzel egyértelműen utalva a nemére.
A tulajdonságra utaló címekben a képen szereplő nőalakot sokféle jelzővel illették,
amellyel próbálták külső/belső tulajdonságait felfedni. Külső tulajdonságot nevez meg
például az Elegáns nő vagy A szép leány. Legtöbbször a nő haját és ruháját emelték ki a
külső jellemzők közül, amelyben a színek is kiemelt szerepet kaptak: A szürke ruhás nő,
A szürke kabátos asszony, A szürke nő, A fekete hajú nő, A kék pólós nő. Ez utóbbinál
érdemes megjegyezni, hogy egy tipikusan mai ruhadarab nevét használta a címadó egy
19. századi öltözékre. A belső tulajdonságot kifejező címek többsége negatív: A
szomorú lány, Az elveszett kislány, A bánatos asszony, A bánkódó lány, Szomorú anya,
Magányos asszony, A bús nő, Szenvedő nő stb. Egyéb, belső tulajdonságot kifejező cím
Az elmélyült nő vagy a Magának való nő.
A foglalkozásra/tevékenységre utaló címek kategóriában ennél a képnél a
tevékenységet leíró címek dominálnak, például a képen szereplő virágokkal (pl. Egy
ember áll, aki fog egy virágot, A leány rózsát szedett, Virágot vett), vagy a háttérrel
kapcsolatban (pl. Egy néni a falnak dől, A néni áll a falnál). Valaki fotózásra asszociált
A fotózkodás, Művészkedés, Fényképezés címekkel; A bújócska, Bujkálás az emberektől,
Bujkál, Az elbújt kislány pedig utalhatnak a bújócskára mint játékra, de ezen túlmutató
jelentésben is értelmezhetjük őket. A gondolkodás, Merengés és a Gondolatok
fogságában szellemi tevékenységre utalnak. Alig akad példa foglalkozásra utaló címre
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(A nő modell). A tilalmi élet a kép egy újabb konnotációjára utal, amely a képen
szereplő hölgy feltételezett foglalkozását érinti; ez a téma a mai 14-15 éves
korosztálytól már nem idegen.
Az egyéb fogalomkörök közül sokan emelték ki a képből a virágokat (pl. Virágos
kert, Virágot ad, Virágszedő), amit többen rózsának neveztek el (pl. A nő rózsái, A
leány rózsát szedett, Kinyílt a rózsa, A rózsavirág), de valaki muskátlit is belelátott (Egy
néni a muskátliban). Meglepő módon több példa is utalt arra, hogy a gyerekek nagy
számban a halállal hozták összefüggésbe a képet (pl. Halál, Gyász, Az elhunyt leány, A
hölgy a temetőben, A gyász napjai, A halott nő, Elhunyt, Öngyilkosság, Temetés után,
Halál a víz alatt). Érzelmeket kifejező címek is sűrűn fordultak elő a kép kapcsán,
legtöbbször negatív érzést sugallva: A szomorú este, Egyedül valahol, Bánkódás, A
fájdalom, A félelem, A keserűség, Megbántottság, Magány, Csalódás. A pozitív
érzelmek közül a szerelem emelkedik ki: A vágyakozás, Várakozó szerető, A szerelem
diadala, Türelmetlen várakozás, Szerelmes csend. A kukkoló, Hallgatózás, A leskelődő
címek már akár pajzán jelentéstartalmat is hordozhatnak.
Az egyéb motivációjú címek közé a kevésbé egyértelmű, a többi kategóriába nem
besorolható címek kerültek. Jól hangzó, de ismeretlen motivációjú képzettársítás a Sötét
korok, Az élet csodája, A füst árnya, Az árnyak leplében, Az önmagáról beszélő
festmény, Egy rejtett hely, Egy nő élete. A kép és a cím összefüggésének hiánya nehezen
értelmezhetővé teszi a Megfájdult a szemem, A természet, A növények is élnek, A
közelgő sötétség, Éjszakai dolgok, Mi van ma, Soha nem áll meg, Az érdekes falu, A jó
ember vagy A furcsa ember a díszeivel címeket – ezek feltehetően távolabbi
gondolatokat idéztek elő a tanulókban. Nyelvileg szokatlan cím például a Féloldalt nő
vagy a Gyilkosság az ördöggel: ezek egyaránt lehetnek téves megfogalmazás vagy
tudatos nyelvi játék eredményei. Nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy érdekes
szóalkotás vagy hiba-e a Bánakozó. Más típusú megközelítésben született az
IMAGE200, PICTURE33, IMG-66 cím. Ezek egy mai számítógép-használó
felfogásmódját tükrözik, és a fényképek feltöltés utáni, címeket helyettesítő kódjelére
utalnak. A modern művészetben előfordulnak ugyan számokkal megnevezett alkotások,
de ebben az esetben nem lehet ennek ismeretére következtetnünk.
6.2.1.2.2. Különböző kulturális hatások is felfedezhetők a címanyagban, elsősorban
az amerikai mozifilmek, sorozatok ismerete érződik rajtuk. A Hopeless–Reménytelenül
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esetében az angol cím magyar fordítással való kiegészítése például egyértelműen erre
utal. A sikító gondolatok kapcsán feltételezhetjük egy megszemélyesítés alkotásának
szándékát, de valószínűbb, hogy a címadó csak a horrorfilmek címvilágát szerette volna
felidézni vele. Ezt támasztja alá az ugyanettől az adatközlőtől származó Véres
gondolatok is. Ismeretlen ismerős címmel több műfajban is találkozhatunk alkotásokkal,
kedveltnek számít az irodalomban vagy a filmiparban is. Krimikre emlékeztet a Cián
hatásai, amely a címadó élénk fantáziájáról tanúskodik, de ide sorolható akár a Hideg
téli film is. Az Egy nő a XVIII. századból címben a század római számokkal történő
jelölése a történelmi tanulmányok hatását érzékelteti. Szintén előzetes ismereteket
feltételez, ráadásul művészettörténeti tárgyban a Mona Lisa képcím is, bár a kép és az
eredeti Mona Lisa között nem sok hasonlóság fedezhető fel azon túl, hogy mindkét
festmény nőt ábrázol.
6.2.1.3. A Tihanyi Lajos Tristan Tzara arcképe című művének adott címeket
hasonlóképpen vizsgáltam.
30. ábra Tihanyi Lajos Tristan Tzara arcképe

A képen a dadaizmus megalapítójának, Tristan Tzarának a portréja látható, Tihanyi
Lajos kubista felfogásában. Az erre jellemző ábrázolásmóddal kapcsolatban írta
Apollinaire, hogy „a geometria úgy áll a plasztikus művészetek előtt, mint a nyelvtan áll
az írásművészetek előtt” (id. SZABÓ 2000: 165). Tihanyi Lajos az avantgárd irányzatok
hatására létrejött magyar Nyolcak festőcsoport egyik tagjaként alkotott, műveire hatott a
szecesszió, a kubizmus és az expresszionizmus is.
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Ez az előző festményhez képest okozott némi nehézséget a címadásban, mivel nem
olyan könnyű a részleteket értelmezni. Ennek bizonyítékaként az ötödikes és a
nyolcadikos korcsoportban többen nem adtak címet a képnek, míg a Hollósyfestménynek igen. A másodikosokat nem befolyásolta ilyen mértékben az
ábrázolásmód, ők könnyebben szabadjára engedték a fantáziájukat.
A kérdőívben alapvetően hasonló kép került a másik mellé: a kivágása nagyjából
megegyezik a Hollósy-festményével, a képen szereplő alakok egy irányba fordítják a
fejüket, valamint a kezeknek is kiemelt szerepük van, a bennük lévő tárgyakkal együtt.
Miután Tristan Tzara költő és esszéista is volt, a keze alatt feltehetőleg egy papír vagy
könyv lapul, amelyről nehéz megállapítani, hogy a költő írja vagy olvassa éppen.
Másfajta segítség lehetett az értelmezéshez a férfi ruházata, amely fekete-fehér
színösszeállításával formális külsőt kölcsönöz neki; ezt a gyerekek címadásából is le
lehetett szűrni. A fél szemét takaró lencse, illetve monokli egyrészt az alak megjelenését
teszi komolyabbá, másrészt a Tzaráról készült korabeli fotókon is többször szerepel.
6.2.1.3.1. Először ismét a címanyag fogalomkörök szerinti csoportosítását
ismertetném.
A képen szereplő alak nemére utaló kifejezésekre – ugyanúgy, mint a másik képnél
– sokféle megoldás született, egyben széles a skála a férfi korának megítélésében is. A
korpuszban egyaránt található fiú (pl. A fiú), férfi (pl. A tárgyaló férfi), ember (pl.
Alapos ember), úr (pl. Bíró úr), úrfi (pl. Űrlény úrfi) megnevezés, egészen a Bácsi-ig
vagy Az öregapó-ig. Egy esetben itt is volt olyan diák, aki konkrét névvel illette a képen
szereplő férfit (Péter öltönyt húzott).
A tulajdonságra utaló címek csoportját legnagyobb számban az idős korra utaló
címek tették ki: Az öreg bácsi, A vén ember, Öreg férfi stb. A külső tulajdonságra utaló
címek elsősorban a képen szereplő alak szemüvegére és ruházatára vonatkoztak (pl. A
szemüveges férfi, Szemüveges bácsi, Fekete öltönyös ember, Az öltönyös bácsi), a belső
tulajdonságra utalók pedig komolyságot és társadalmi elismertséget feltételeztek róla
(pl. Okos ember, Gazdag ember, Az előkelő úr, Alapos ember).
A foglalkozásra/tevékenységre utaló címek közül az előző festménnyel ellentétben
itt a foglalkozásra utaló címek domináltak. Mindannyian komoly, tudással és
felelősséggel járó szellemi munkaköröket említettek legnagyobb számban – feltehetően
az öltöny és a szemüveg, illetve az ábrázolt férfi keze alatt lévő papír vagy könyv miatt
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(pl. Főnök, A könyvelő bácsi, Tanár úr, A pap, Az írnok, Irodafőnök, Könyvtáros,
Ügyvéd úr, A jogász férfi, Diplomata, Az üzleti ember). Többen valamilyen művészre
asszociáltak ezáltal: A nagy színész, a Művész, A bűvész, A festő, Az író, A könyvíró. A
tevékenységet jelölő címek szintén ezekhez a felfogásokhoz kapcsolódtak: Olvasás, a
Bíró döntése, A Tudós dolgozása, A kérdés megválaszolása, vagy az Író ember. Érdekes
példa Az újságíró, aki mindig kevés újságot ír, illetve A bácsi logopédiát tanít – ez a
cím valószínűleg a tanuló személyes élményeivel összefüggésben született. A munka,
Nincs megállás, Telnek az évek, Egy munkás ember, Dolgozó ember címek pedig mind
egy hosszú, munkával töltött életre utalnak.
Egyéb fogalomkörök leginkább az átlagostól eltérő ábrázolásmód kapcsán kerültek
előtérbe. A kubizmus a latin cubus ’kocka’ szóból ered, melyhez köthető az
ábrázolásmód

szögletessége.

Ezt

érzékelve

a

diákok

egyik

leggyakoribb,

ábrázolásmódhoz köthető képzettársítása a kocka volt. A fiú kockásan van rajzolva, A
kocka művészet, A kocka rejtélye, A kocka belseje, Kockarajz, A kockavilág mind ide
tartozó cím, a Kockológiával együtt, amely még kreatív szóalkotás is. Ebben a
kategóriában a kockaember szó fordult elő messze a legnagyobb számban. Az
ábrázolásmód kapcsán a másik leggyakoribb címelem a tükör volt; feltehetően egy
törött tükör hatásaként próbálták értelmezni a tanulók a látottakat. Az eltört tükörkép,
Betört tükör, Törött tükör, A torzító tükör, Az arc tükre, Egyediség tükörképe, Egy tükör
darabjai, A tükör fogságában mind ide sorolható. Hasonlóképp a töredékekből
összerakott ábrázolásmódra utal a mozaikokkal való párhuzam (pl. A Mozaikok
sokasága, Mozaik ember, A mozaik kockás ember), illetve a puzzle is egy ehhez köthető
képzettársítás: Pázli (értsd: Puzzle), A puzzle összerakása, A kirakó. A kép
térbeliségének érzékeltetését célozza meg A háromdé (értsd: Három dimenzió) és a
3dében a kép (értsd: Három dimenzióban a kép), amely köthető a mai mozifilmek
látványvilágához is. A mű szokatlanságára utalnak A furcsa kép, A furcsa is lehet szép,
Érdekes világ, Modern művészet, Egy férfi másképpen címek. Egyéb, ábrázolásmóddal
összefüggő címek még például a Szilánkosság, Geometria, A szögletes zűrzavar, A
szétszedett igazgató, Kavarodás, Az elrontott kép, Síkba zárva, Behatároltság és az
Összetört kép. Ezek egy része átvitten is értelmezhető, egy tanuló például a képi
töréseket találóan az érzelmi törésekkel hozta párhuzamba, így a képnek a Darabokra
tört szív címet adta. Ezzel összefüggésben megemlítendő a titokzatosság is, amelynek

85

kifejeződéseként például A rejtélyes festmény, A titokzatos férfi, vagy A sejtelmes ember
címeket értelmezhetjük, de többen inkább félelmetesnek találták az ábrázolt alakot, így
Mumus, Rémség, A félember, A kancsal, Torzult arc címekkel is illették. A Fantázia,
Képzelgés, Kábuló férfi, Másik valóság címek egy külön világot sejtetnek, amely lehet
maga a művészet is, de értelmezhető módosult tudatállapotra való utalásként is, mintha
egy ilyen képet csak az láthatna maga előtt, aki ezt eredményező szerek hatása alatt áll.
Az egyéb motivációjú címek közé sorolva érdekes asszociáció a képhez A hangos
bácsi és A megvert ember elnevezés. Személyes indíttatású – és kissé mulatságos – cím
a Szétszórt bátyám az én szememből: a kép ábrázolásmódja egyben a testvéri kritika
eszköze is lett. A színek embere és Az élet döntése címeket távolabbi gondolatok
hívhatták elő, míg A gótikus férfi esetében nem eldönthető, hogy milyen értelemben
használja a címadó a gótikus kifejezést. Az ugyanis egy mai fiatal számára már nem
csak a korstílust jelölheti, hanem átvitt értelemben utalhat például a gótikus- rock vagy
metál egyik képviselőjére, illetve az ezzel kapcsolatos életérzésre is.
6.2.1.3.2. A kulturális hatásokra visszavezethető címadásra több példa is található a
korpuszban. A férfi, aki öltönyt visel emlékeztet Az ördög Pradát visel filmcímre, vagy
inkább azokra a címekre, amelyek így kezdődnek: A férfi/ember, aki… (pl. ott se volt,
sasokkal álmodott, túl keveset tudott). A képen szereplő férfit Serlok Homsz (értsd:
Sherlock Holmes) névvel illette az egyik tanuló, ezzel átvitt értelemben a foglalkozások
sorát is bővítve, mivel ez nyomozókkal kapcsolatos címként is felfogható. Ennél a
képnél is akadt példa művészettörténeti kapcsolódásra, csak ezúttal nem egy híres műre
(Mona Lisa, l. fentebb), hanem egy híres festőre utalt a címadó a Modern Picasso
elnevezéssel. A tulajdonnévi metaforaként használt kifejezésben a Picasso itt
’tehetséges festő’ értelemben használatos, illetve metonímia is lehet, ha magára a képre
utal ’Picasso műve’-ként (vö. J. SOLTÉSZ 1979: 111).
6.2.1.4. A gyűjtött anyag formai szempontú áttekintésében a címanyagot egyrészt
a bennük lévő szavak száma szerint, másrészt szófaji szempontból vizsgáltam.
A címeket alkotó szavak száma szerint két csoportot alkottam – a névelőket nem
számítva bele: az egyszavas és a többszavas címekét. Az alábbiakban ezek mennyiségi
megoszlását, valamint nemhez és életkorhoz köthető sajátosságait foglaltam össze.
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5. diagram A Hollósy Simon Merengő című képének adott címek megoszlása a
bennük szereplő szavak száma alapján
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Összesen 382 cím alkotta az ehhez a képhez tartozó címanyagot, amelyből 116-ot
másodikosok, 137-et ötödikesek és 129-et nyolcadikosok adtak. Ezek nemek, osztályok
és százalékok szerinti megoszlását mutatja a diagram, melyből látható, hogy minden
kategóriában a többszavas címek gyakoribbak. A nemi eltéréseket tekintve a válaszok
mennyisége közti különbség az ötödikes fiúk és a nyolcadikos fiúk csoportjában a
legnagyobb: ők közel feleannyi egyszavas címet használtak, mint többszavasat.
Valószínűleg az ötödikes és a nyolcadikos lányok több információt szerettek volna
átadni a látott képről a címeken keresztül, amely a nemek közti nyelvhasználati
különbségek következményeként értékelhető. Az életkori sajátosságok tekintetében a
többszavas címek száma az életkor emelkedésével egyértelműen növekszik a
másodikosokhoz képest, ez feltehetőleg összefüggésben áll szókincsük bővülésével.
6. diagram A Tihanyi Lajos Tristan Tzara arcképe című képének adott címek megoszlása a
bennük szereplő szavak száma alapján
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A Tristan Tzara arcképét kubista ábrázolásmódban megörökítő képnél a címanyag
formai megoszlása mutat némi eltérést az előző festménytől. Összesen 346 címet adtak
ennek a képnek, ebből 110-et a másodikosok, 124-et az ötödikesek, 112-őt pedig a
nyolcadikosok. Fentebb említettem, hogy az ötödikes és a nyolcadikos korcsoportban
többen nem adtak címet ennek a képnek, míg a Hollósy-festménynek igen. A nemek
közti különbségek kapcsán észrevehető, hogy a másodikos és az ötödikes lányok jóval
több többszavas címet használtak, mint a fiúk; a többi korcsoportban közel egyforma
számban szerepel a két kategória. Az egyszavas címek viszont ezúttal többször
megelőzik mennyiségi szempontból a többszavasakat, ami lehet az előző képtől eltérő
ábrázolásmód következménye is, így egyértelmű következtetésekre nem ad alapot.
A címanyag szófaji szempontú megközelítését tekintve prototipikusnak valamilyen
főnévi csoport nevezhető. Így az egyszavas címek szinte kivétel nélkül főnevek,
melléknévre alig találtam példát (Virágos, Szomorú), névmásra is mindössze egyetlen
esetben (Ilyen-olyan). Nagyon kevés igei cím született (pl. Olvasok, Fekszik, Bujkál,
Beleolvad), a cselekvések, történések inkább főnevesült alakban fejeződnek ki
(Gondolat, Sajnálkozás, A fájdalom, Hallgatózás stb.). A teljes címanyag mindössze 5,9
%-a tartalmaz igét, és ennek a 81%-át a másodikosok adták. Ez is arra utal, hogy a
későbbi minták nagyban befolyásolják a diákok címadását, szófaji szempontból is. A
többszavas címek határozós és jelzős szerkezetek, míg a két képnek adott címek
összességében

sem

találtam

példát

határozós

szerkezetek

összekapcsolására,

funkciószóra, mellérendelő szerkezetekre és felsorolásra sem. Az itt példa nélkül maradt
kategóriákba sorolható címtípusokat pedig valószínűleg inkább érettebb címadók
alkalmazzák, akiknek célja minél egyedibb és szokatlanabb cím létrehozása a
figyelemfelkeltés érdekében.
6.2.1.5. Összegzés. A vizsgálat eredményeként megállapítható, hogy ahogy a
szövegeknél a szövegek típusa, úgy a képeknél a kép stílusa, ábrázolásmódja is
befolyásolja a címadás nehézségi fokát. A korcsoportonkénti összehasonlításból
kiderült, hogy az előfeltevéseknek megfelelően az idősebbek szókészletbeli bővülésük,
fogalmazási és elvonatkoztatási készségük által tudatosabban adtak címeket, míg a
kisebbek

inkább

ösztönszerűen.

A

nyelvhasználat

nemi

jellegzetességeinek

következtében a lányok több információt szerettek volna közölni címeikkel, így a
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többszavas címeket részesítették előnyben. Ezek összességében is gyakoribbnak
bizonyultak, mint az egyszavas címek; szófaji szempontból pedig a főnevek számítanak
prototipikusnak.
A vizsgálat során sok érdekes és ötletes képzettársítással találkoztam, melyek alapján
kiderült, hogy a sablonos címek elkerülése érdekében érdemes a fantáziánkat szabadon
engedni a címadásban, ahogy ezt a legfiatalabbak is tették. A nyelv ennek eszközeként
segítséget jelent abban, hogy egy kép és általa keltett gondolataink szerves egységet
alkossanak más nézők számára is.

6.2.2. A címek megértésének vizsgálata
6.2.2.1. A kérdőív második feladata egy szabad asszociációs vizsgálat volt, melyben
három előre megadott címhez kellett leírniuk a tanulóknak, hogy milyen képet
képzelnek el a cím alapján. A kérdőív ezen feladata kifejezetten a címek mint szavak
keltette asszociációk, illetve előzetes elvárások felmérésére született, és az eredmények
kiértékelésként megismerhettük a három képcímhez (Kávéházi jelenet, Madárdal,
Aranykor) köthető fogalomköröket, képzettársításokat a három vizsgált korcsoport
szerint elemezve. Ez a vizsgálat a címeket a befogadó oldaláról vizsgálta, csak a szavak
asszociatív hatását felmérve a hozzájuk tartozó festmények ismerete nélkül.
A címek egy-egy létező festményt takartak, melyekre szándékosan nem utaltam a
feladatban, hogy ne befolyásolja az ötleteiket. Ezeket a szabad asszociációkat
igyekszem az alábbiakban bemutatni címenként, és azon belül korosztályonként
csoportosítva, a jellegzetesnek vélt jelenségek és példák kiemelésével. A példák
ismertetésénél a megadott címekkel kapcsolatban felmerülő fogalomkörök bemutatása
volt a célom, tükrözve ezzel a diákokban előhívott asszociációk- és értelmezési módok
sokszínűségét; ezúttal nem bocsátkozom mennyiségi elemzésbe.
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31. ábra Kérdőív – 2. feladat

6.2.2.2. Az első cím a Kávéházi jelenet volt, melynek alapját Schönberger Armand
képe (1924) alkotta. Ez leíró címként könnyen értelmezhető és egyértelmű volt, csak a
válaszadók fantáziájától függött, hogy milyen helyzetet, kort képzeltek a cím mögé,
vagy hogy mennyire mozgalmas, illetve statikus az a kép, amelyet hozzá kapcsoltak
gondolatban: a jelenet szó önmagában sugallja a filmszerű felfogás lehetőségét is. Az
eredeti kép sötét, intenzív, zömében kék színei adják vissza a kávéházi este hangulatát,
ahol zenészek és kedélyes asztaltársaságok teszik mozgalmassá és tartalmassá a
jelenetet, amely így hangok, színek, formák kavalkádjaként szinesztéziaszerű elegyet
alkot.
32. ábra Schönberger Armand Kávéházi jelenet
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A képhez tartozó leírások az életkor növekedésével egyre hosszabbak lettek; a
másodikosok sokszor 1-2 szavas válaszánál jelentősen hosszabban fejtették ki
véleményüket az ötödik és a nyolcadik osztályosok, főként a lányok.
A legkisebbeknél sokszor csupán egyszavas (pl. „Kávézás”, „Cukrászda”, Kávék”),
vagy felsorolásszerű válaszok születtek: „Kávézás, beszélgetés, emberek”, „Asztal,
ember, kamera”, „Néni, muskátli, bácsi”. Mégis voltak tartalmasabb vélemények is,
szinte reklámszerű megfogalmazásban: „Egy kávéház, amelyben sok a vendég, és
megéri egy csésze kávét meginni, hogy ne legyél olyan fáradt.” Volt olyan másodikos,
akinek válaszában nem volt teljesen érthető az összefüggés a kávéházzal: „A sok
kereskedő kisbolt a városban, valójában ez a sok pénzt kereső bolt.” Mai felfogásra utalt
az egyik kislány mondata: „Egy modern kávéházban ülnek és kávéznak”. Két
másodikosnál is felmerült Petőfi Sándor neve a kávéházak kapcsán, nyilván
tanulmányaikból, illetve iskolai műsorokból emlékeztek rá: „Petőfi Sándor a
kávéházban kávézik a barátaival”, „Pilvax kávéházban Petőfi Sándor”. Nevet adott a
kép elképzelt szereplőjének egy másodikos fiú is: „Azt, hogy Peti bemegy a kávéházba,
és iszik egy pohár kávét”. Élénkebb fantáziáról, valószínűleg valamilyen filmes
élményről tanúskodott a következő két leírás: „A pincérnő viszi a kávét és elejti, mert
megbotlott egy kavicsban”, vagy „A kávéházban kávéznak és elkezdenek lövöldözni”.
Az ötödikeseknél hasonló témakörök merültek fel, de már bővebben kifejtve: több
részletet említettek meg a tanulók, és érzékletesebbek lettek a leírások, szinte
filmszerűek: például „Két ember ül egy kávéházi asztalnál és nevetgélnek. Az egyiknek
éppen elfújja a kalapját a szél, és ő utánanyúl, a másik pedig nevet rajta, és mögöttük
egy csodás táj nyúlik el.”, „Egy kávéházat, ahol öt db asztal és körülötte négy db szék
van. Van egy hölgy, aki épp kávézgat a barátaival, szemben pedig egy férfi, aki épp
eszik.” Modern, mai kávéházat képzelt el a következő ötödikes lány: „Emberek,
felszolgáló, kávé, számítógépezés, beszélgetés”, vagy egy fiú: „Az emberek kávéznak,
és közben újságot olvasnak vagy pedig laptopoznak”. Két másik lány pedig régebbi
hangulatú helyre asszociált: „Egy kávéházat, amelynél kint 19. századi gazdag férfiak
beszélgetnek a városról, vagy pedig ugyanez asszonyokkal”; „A kávéházi jelenetről a
Pilvax kávéház jut eszembe. Régies stílusú berendezést és embereket képzelek el”.
Először került sor az asszociációs feladatban színek említésére: „Kis asztalok,
körülöttük beszélgető emberek. Van egy nagy pult, ahol két hölgy kiszolgálja a vevőket.
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Narancssárga és sárga árnyalatban van minden.” Ez a diák statikusan és képszerűen
értelmezte a címet.
A nyolcadikosoknál is visszaköszönnek az eddig felmerült témakörök, kicsit eltérő
megközelítésben. Mivel náluk már igen fontos szerepet kap a külső és az öltözködés,
ezért a leírásokban több utalást is olvashatunk erre: „Egy pillanatképet egy kávézóban.
Az emberek színes ruhában vannak, míg a felszolgálók egyenruhában.”, „Hogy a nők
ülnek egy kávéházban, ami nagyon szép, elegáns, a nők is szép ruhában vannak és
iszogatják a kávét, közben beszélgetnek.” Egy másik téma, amely a nyolcadikos
korosztályt foglalkoztatja: a szerelem és az emberi viszonyok, ennek hatására is
születtek válaszok, például „Virágos kisasztaloknál ülnek emberek. Teát, kávét isznak,
hozzá sütit esznek. Beszélgetnek, nevetnek, egy-egy sarokban megbújik a szerelmes
pár.” A kor, amelyben elképzelik a jelenetet, megint csak igen sokféle lehet, ismét
olvashattunk példákat Petőfi korára: „Én a március 15-ei kávéházi jelenetet rajzolnám,
ahol Petőfi és a többi ifjú tartózkodik, illetve szónokol”; „Kávéházban játszódó
történés,: pl. szerelmi dráma, Petőfi története is kiváló példa erre”; „A Pilvax
kávéházról készült fénykép jut eszembe, ahol az emberek nyüzsögnek és az asztalnál
beszélik ki az élet gondjait.” Ez utóbbi leírásban szerepel a fénykép szó, amely a
festmények és filmek világán túl a fotóművészet felé is nyitja a címhez kapcsolódó
asszociációk terét. Egy nyolcadikos lány másik korba helyezné a jelenetet: „Az 1980-as
évekbeli kávéház és előtte az asztalnál fiatal hölgy teázgat. A kép jellege kicsit modern
stílusú”. Abszolút mai szemmel tekintett a feladatra a következő nyolcadikos fiú, aki
valószínűleg az egyik üditőital-reklámmal hozta összefüggésbe a címet: „Kávéházat
emberekkel. Középen két ember áll, és az egyik egy tálcát tart a kezében, amin egy
hideg kóla van »csajszi« felirattal, és zéró.” Kellemes és statikus hangulatot adott vissza
a következő válasz a színek említésével: „Egy kávéház belülről, és az ablakon besüt a
napkelte fénye. Középen egy asztal sárga terítővel és mellette két aranybarna székkel, az
asztalon virág és egy gőzölgő kávé.”; szinesztéziaszerű leírás a következő: „Barna
székeken ülő emberek cseverésznek mindennapjaikról. A hangulat kellemes. Mindent
átitat a kávé erős illata.” Végül pár filmszerű, dinamikus választ mutatnék be azok
közül, akik szabadjára engedték a fantáziájukat: „Az asztalnál ülő emberek iszogatnak
és beszélgetnek az életről, amikor valaki bejön és kirabolja a kávézót.”; „Az emberek
ülnek egy kávéházban és beszélgetnek, de a háttérben két fickó veszekszik.”; „Egy ilyen
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baráti összejövetelként, amiben valaki beleköt a másikba, és tömegverekedés lesz a
vége.”
6.2.2.3. A második megadott cím a Madárdal volt, melyet leíró és szimbolikus
címként is értelmezhetünk. A megértés nem okozott problémát egyik korosztálynak
sem. Ferenczy Károly 1893-as festménye, amely a cím alapjául szolgált, átmenetet
képez a szó szerinti és az átvitt értelmű megközelítés között, mivel a festmény egy fa
törzsébe kapaszkodó és áhítattal felfele néző nőt ábrázol, madár nem szerepel a képen,
így a cím ismerete nélkül nem feltétlenül asszociálna a néző madárdalra, vagy inkább
más címet adna a képnek.
33. ábra Ferenczy Károly Madárdal

A másodikosok zöme leginkább rövid, pár szavas válaszokat adott. Mégis sok
érdekes megközelítéssel találkoztam. Képszerű válaszokat adtak másodikos lányok:
„Süt a nap, a madarak csiripelnek a fán, a fa virágzik”, „Egy madár egy ágon ül, és
közben dalol. Alatta emberek hallgatják a zenét”. Legtöbben valamilyen madarat
képzeltek a képre, amelyet általánosságban említettek (pl. „Énekel a madár”, „A fán egy
madár dalol”), de már a legfiatalabb korosztály válaszadói között is akadtak olyanok,
akik konkrét madárfajokat neveztek meg válaszukban: „Egy dróton ül egy fecske és
dalol egy érzelmes dalt”, „A kalitkában madarak vannak. Egyszer csak elkezd a kanári
dalolni. A vörösbegy is csatlakozik hozzá”, „Fütyül a rigó, napfényben dalol a rigó” stb.
Csak a fiúk között találtam példákat arra, hogy nem madarat, hanem emberi szereplőt
említettek a cím kapcsán: „A bácsi énekel a képen”, „Hogy a néni dalol”, „Egy ember,
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aki a kezében fogja a madarat”. Két kislánynak viszont zeneiskolai tanulmányokat
juttatott eszébe a cím, valószínűleg mivel maguk is részt vesznek az ottani oktatásban:
„A zeneiskolában mindenkinek madárdalt kellett énekelni”, „A zeneiskolában
megtanítottak minden madarat dalolni”. Ezzel összefügg egy népdalokat idéző válasz is:
„Szállj, szállj velem, kismadár, ne bújj el, szállj el kismadár”, de a válaszadóra hathatott
akár a „Szállj el, kismadár…” vagy a „Szállj velem…” kezdetű magyar popsláger is.
Az ötödikeseknél egy új asszociációs kör lett felfedezhető, méghozzá a képregények
vagy gyermekkönyvi ábrák hatását tükrözve: a madárdal hangjegyekként történő
ábrázolása kapcsán; ami így egy hallható dolog vizuális megjelenítésének egy módját
jelenti. Ez a témakör a másodikosoknál egyáltalán nem, a nyolcadikosoknál pedig csak
elvétve

fordult

elő.

Ezzel

kapcsolatban

utalnék

SÁNDOR

ZSUZSA

vizuális

kommunikációval kapcsolatos modelljére, melyben kiemeli az előzetes ismeretek
szerepét a vizuális leképezésben (vö. SÁNDOR 2011): „Vizuális érzékenységünk, képi
emlékeink sokfélesége, gazdagsága eredményezi, hogy maguk a fogalmak képeket és
vizuális érzékleteket generálnak bennünk. A vizuális nyelv így válik a világlátásunk és
világértésünk hordozójává” (SÁNDOR 2004).
Ennek tükrében értelmezhetők a következő válaszok: például „Egy erdő, ahol a
faágakon madarak ülnek, és egy-egy hangjegy van a csőrüknél”, „Egy madarat, ami
éppen a fán ül, és éppen hangjegyek lennének a csőre előtt”, „Egy fán ülő madár, kinek
csőréből kicsi hangjegyek szállnak ki. Egy nyugodt és békés tavasz háttérrel képzelem
el” vagy egy ötödikes fiúktól: „Fehér alapon hangjegyek plusz egy madár”, „A
madárdal egy madár egy faágon, és dalol, és a hangjegyek láthatók”. Ennek az
asszociációs sornak egy változataként értelmezhető a következő mondat, amelyben a
képszerűség dinamikus mozgással is párosul: „Egy madár fél lábbal tintában, másik
lábával egy kottapapíron, melyen hangjegyhez hasonló formákat húz”.
Ennél a képcímnél a válaszadók által elképzelt hangulat kifejezéséhez a napszakok,
illetve évszakok megnevezését használták leggyakrabban, például „Nyári délután a
madarak énekelnek és hívják a párjukat”, „Két madár ül az ágon és épp énekelnek. Ősz
van a képen”, Egy madár énekel a fán és egy család egy tavaszi napon ezt hallgatja”,
„Kora reggel rengeteg madár énekel, csipog, némelyik a fán, kerítésen, lombok között”,
„Szállnak a madarak az égen napnyugtakor”.

94

Az ötödikesek közül kevesebben neveztek meg konkrét madárfajt válaszaikban, mint
a másodikosok, de itt is találtam rá példákat: „Egy gólyafészek sok kis kölyökkel egy
lámpaoszlopon”, „A kolibri a nektárt szívja a nagyobb virágból”, „Egy rigó a fűzfa
tetején, lent, a fa aljánál egy fiatal lány”. Az utóbbi példa átvezet a válaszokban szereplő
emberi lények megnevezésére. Az előző példán kívül említettek férfit is: „A fán
csicseregve, énekelve ülnének minél szebb madarak, ami alatt egy titokzatos férfi ülne
és a Madárdalról írna” – írta egy ötödikes lány, aki egyszerre tudta válaszában
megjeleníteni a Madárdal cím leíró és metaforikus/szimbolikus értelmezési lehetőségét
is. Egy másik lány válaszában a női szereplő megnevezésén túl a modern technika
vívmányait is beleképzelte a képbe: „Egy madár csicsereg és az emberek meghallgatják.
Egy nő fel is veszi a szép dalt”.
Általában mindegyik eddig említett válasz pozitív vagy semleges érzelmeket takart,
de találtam példát a szomorúság: „Egy gyönyörű madárka csücsül az ablakban. Elkezd
esni az eső, és bánatosan elkezdett csiripelni lágyan”, illetve a félelem kifejezésére is:
„Egy madár a fán, és alatta egy macska. Mintha a madár azt énekelné a »dalban«, hogy
meneküljön meg”; egyik sem jellemző a címhez kapcsolódó példaanyagra.
A nyolcadikosoknál is sokféle válasszal találkoztam, de náluk összességében
érzékelhetőbb volt az előzetes tanulmányok hatása, mint a kisebbeknél.

Ennek

eredményeképp születhettek az alábbi válaszok: „Mező vagy erdő állatvilágát festené le,
köztük a tájra jellemző madárfajokat rajzolná le” (biológia), „Több madár
kommunikációjának módját” (nyelvtan), vagy „Egy szép rózsás kertben a reneszánsz
korból egy lány dalolgat egy madárnak” (irodalom/ének-zene). Ez utóbbi válasz azért is
érdekes, mert a madárdal címet madárhoz szóló dalként értelmezte a diák. „Fülemüle
énekel az erdőben. Ezt meghallja a király szolgája, és elviszi neki a fülemülét. Mert a
király nagyon bánatos, szomorú, beteg” - írja az egyik nyolcadikos lány, mintha egy
mese kezdete lenne, filmszerűen ábrázolva a jelenetet. Ebből nem derül ki, hogy
mennyire hatott a válaszadóra a tananyagban szereplő, Arany János Fülemile című
verse a címben szereplő madár miatt, vagy inkább valamelyik népmese a leírt történet
kapcsán. A következő válaszban szereplő lombhullató kifejezés ismételten előzetes
ismeretekre utal, a csőr helyett a száj szó használata miatt viszont már kevésbé: „Egy
kertben egy pici, lombhullató fának az ágán egy kék madár tátott szájjal”. Idilli
szerelmes jelenetet láthatunk magunk előtt a következő sorokat olvasván: „Egy madarat,
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ahogy ül a faágon, alatta pedig egy fiatal lány áll, széttárt karokkal mered az ég felé.
Távolabb, a fa árnyékában egy srác heverészik lanttal a kezében”. Inkább horrorfilmek
világát idézi viszont a következő leírás: „Egy ember megy egy sötét erdőben, hogy
kiderítse, ki a húga gyilkosa, amikor hirtelen varjak károgását hallja, de már késő volt”.
Egészen különleges képzettársítás a madárdal operákkal való párhuzamba állítása az
egyik fiútól: „Egy operaénekes, kit gyönyörű hangjáról lehet megismerni a képen. Fák,
melyek madárkolóniáknak adnak otthon. Vagy egy kép egy szép kismadárról”.
Ahogy a kisebbeknél, a nyolcadikos fiúk között is akadt még olyan, aki a madárdalt
hangjegyekként ábrázolva képzelné el: „Egy madár, és a csőrétől hangjegyek”, „Két
madár a fán énekel és hangjegyek szállnak a levegőben”. Konkrét madárfajokat
neveznek meg a következő állításokban: „Egy vörösbegy csiripel a fenyőerdőben”,
„Nyári délelőtt vagyunk egy parkban vagy egy udvaron, és egy fa legtetején egy
fészekben csiripel egy feketerigó”, „Egy kis erdő egy fecskecsaláddal”, „Három gólya
elrepül”. A napszakok és évszakok említése mint az asszociációk egyik alappillére a
nyolcadikosoknál is többeknél megjelenik: „Egy kora reggeli madárcsicsergésre
ébredés”, Tavasszal napközben a fák tetején ülnek és csiripelnek a madarak”, „Egy
faágon egy madár hajnaltájban csiripel”, „Amikor a fán nagyon sok madár dalol az
évszakokról” stb.
6.2.2.4. Az Aranykor cím bizonyult a legkevésbé egyértelműnek a diákok számára,
nyilvánvalóan a cím elvontabb, szimbolikus volta miatt. Az eredeti képen Vaszary
János a férfi-női viszonyt ábrázolja a magyar szecesszió egyik reprezentatív alkotásán
(1898). A kép előterében naturalista módon ábrázolt pár maga a szerelem dicsősítése, a
háttér homályos – füstös ábrázolása pedig a helyzet álomszerűségét hivatott
érzékeltetni.
34. ábra Vaszary János Aranykor
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A válaszokból kiderül, hogy a szó jelentését a legtöbben nem ismerték, így vagy szó
szerint, leíró értelemben próbálták meg megoldani a feladatot, vagy ezekben a
válaszokban engedték leginkább szabadon fantáziájukat. Legtöbben azonban inkább
csak asszociációkat írtak, nem konkrét elképzeléseket a képi ábrázolásra: magyarázza
mindezt a cím elvontsága, illetve a válaszadók életkora is.
Az Aranykor kapcsán felmerülő fogalomkörök legnagyobb része már a
másodikosoknál körvonalazódott. A szó általános értelmű használatát bizonyítják a
következő vélemények: „Amikor az embereknek minden nagyszerű volt”, „Minden
szép volt”, „Amikor egy embert többen szeretnek és ő is szereti őket”. Az arany szó
színként és anyagnévként is értelmezhető az alábbi véleményekben: „Aranylámpa,
aranyóra”, „Hogy mindenki arany ruhában van”, „Van egy város, amiben minden
aranyból van”, illetve volt, aki magára az aranybányára asszociált: „Aranybányában
vannak az emberek aranycsákánnyal”. Az arany fogalmát természetesen sokan kötötték
az anyagi jóléthez is: „Nagyon gazdag”, „Az, hogy nagyon gazdag a város”, „Amikor
az emberek jól éltek”. Az Aranykor cím kor tagját vették figyelembe a válaszadásnál a
következő tanulók: „100 éves ember”, „A legnemesebb kor”, „Fiatalság”, és egy
kifejezetten gyermeki őszinteségű megfogalmazás: „A nagypapák visszaemlékezése a
jó kisfiú életükre”. Történelmi, illetve mesei fogalomkörbe soroltam az alábbi
véleményeket: „Az aranykor be van zárva egy nagy ládába és egy rabló elrabolja”,
„Szép festmények az ókorban”, „Az év minden napján az égből arany és ezüst eső
hullik”. Arra is találtam példát, hogy valakinél az arany szó a sport tárgykörét hívta elő,
bár ez inkább az idősebb korosztályra jellemző, de másodikosoknál is találkoztam ilyen
válasszal: „A bácsi kapott egy aranyérmet”. Az egyéb, máshova be nem sorolható
csoportba tettem azt a válaszadót, aki összevonta a feladatot az előző, Madárdal címhez
kapcsolódó asszociációkkal, így ezt írta az Aranykorhoz: „Aranykorom a legszebb, a
madarak is dalolnak, ezért én is dalolok a kismadarakkal.”
Az ötödikeseknél ugyanezek a fogalomkörök körvonalazódtak, kiegészülve hadi
vonatkozású válaszokkal és a mozifilmek hatásával. A példák ismertetésénél követem
az eddig felállított sorrendet. Elsőként a cím általános értelemben történő használatára
mutatok be válaszokat: „Az emberek most békében vannak, a

házak ragyognak,

mindenki boldog, mert a környezetük megújult”, „Amikor az országnak megvan
mindene, pl. étel, ital, hatalom, harcosok”, „Az emberek boldogok, és örülnek annak,
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ami van” stb. Színként illetve anyagként való megközelítésre utalnak a következők: „Az
arany emberek az arany utcán, arany házak közt sétálnak”, „A házban minden arany”,
„Minden arany abban a korban”. Az anyagi jólétre asszociáltak az arany szó kapcsán a
következő tanulók: „A városok és az emberek gazdagok”, „Mindenkinek van pénze,
senki nem szegény”, „Egy gazdag élet”, egy kis aktualitással fűszerezve: „Gazdag,
megtehet mindent, a király Lamborghini-ket tör szét”. Egy ötödikes fiú azonban –
humornak vagy iróniának szánva – épp az ellenkezőjét írta: „Egy faluban élnek,
szegények, és egy kunyhóban laknak egy kutyával”. Az aranybányák képe jelent meg a
cím hallatán a következő diákoknak: „A bányászok sok aranyat találnak, és viszik el
ilyen talicskákkal”, „Az emberek a földet ássák az aranyért. Csákánnyal ásnak”,
„Bányászok aranyat találnak a bányában” stb. A kor szó befolyásolta válaszadásukban
az alábbi tanulókat: „Egy boldog öreg házaspár ül a kanapén. Mellettük egy kövér
macska fekszik”, „Amikor még fiatalok és fürgék vagyunk”. Történelmi tanulmányaik
hatását tükrözik az alábbi válaszok: „Athén a sok harc után virágzik, gazdagodik, és
szép az élet”, „Egy tájkép az ókori Athénről”, az ókori keletet pedig ez a filmszerű
jelenet idézi: „Egyiptomban, egy piramis belsejében járok. Belépek egy kincstárszerű
helyre, ahol a fáraó holmijai és vagyona van. Sárga, arany, kék és fekete színt tudok
elképzelni”. Hasonlóképp említ színeket mint hangulatkeltő eszközöket egy másik
kislány is: „Egy kicsit görögösebb stílusban gondolkodok. Legfőbb színe az arany és a
sárga lenne”. Az ókortól eltérő történelmi korokat idéztek meg a következő válaszok:
„Angliában az iparosodás kora is aranykor volt, például az emberek készítik a
gőzmozdonyt”, vagy „A középkorban az aranykori király és felesége ebédel”.
A sport mint fogalomkör az ötödikeseknél nem jelenik meg, de a harci sikerek
fogalomköre igen, ami lehet szintén a történelmi tanulmányok, vagy akár filmes vagy
olvasmányélmények hatása is: „A katonák megnyerik a háborút, és bevonulnak egy
nagy kapun, és az emberek éljenzik a katonákat”, „Az aranykor győzelmi siker a
katonáknak”.
Más korcsoportoknál egyáltalán nem volt példa az amerikai sci-fi filmek világára
történő asszociációkra az aranykor szó kapcsán, csak az ötödikeseknél: „Amikor a
robotokat csinálták, és azok segítenek az embereken és nem lázadnak”, „Minden tárgy
elektronikus, és az autók is”, „Mindenki nagyon gazdag, és repülő robotok vannak”,
„Minden tökéletes, reggel van, nagy felhőkarcolók mögül kicsit átszűrődik a nap, az
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autók a levegőben közlekednek”. Egy pár választ nem tudtam beilleszteni a többi
fogalomkör közé, ezeket csak felsorolásszerűen említem meg: „Egy ember
pályafutásának csúcsa a Parlament előtt”, „Sok ember járkál a piacon és a kikötőkben”,
„Az ősemberek voltak ott”.
A

nyolcadikosoknál

nagyjából

ugyanezen

fogalomkörök

szerint

tudtam

csoportosítani az asszociációikat. Elsőként az általános értelmű használatra hoznék pár
példát ettől a korosztálytól: „Mindenki boldog, mindenki ismer mindenkit”, „Nagyon
boldog emberek, akik segítenek egymáson mindig”, „Egy olyan világ, ahol mindenki
magát adja és nincs hazugság” stb. Színként illetve anyagként értelmezték a címet ezek
a tanulók: „Az arany ekkor volt elterjedt, és a szobák meg minden tárgy szinte csak
aranyból volt”, „Arany színű a kép és bármi lehet rajta”, „Arany tárgyak vannak a
képen”. Anyagi jólétre gondolhattak a következő válaszok írói: „Egy gazdag ember
dúskál a pénzben”, „Egy férfi, körülötte rengeteg pénzzel”, „Egy várost, ami gazdagon
van díszítve”. A kor szóra voltak érzékenyebbek azok a válaszadók, akik az aranykort
fiatalkorként: „Egy nő/férfi fiatalsága, fiatalkora”, „Egy ember életének legjobb
időszaka”, „Két szerelmes fiatal enyeleg”, illetve idősebb korként írták le, feltehetően az
aranylakodalomra asszociálva: „Egy házaspár, akik már idősebbek, és egy kép az
ötvenedik házassági évfordulójukról”, „Egy 40 éves pár egymásra nézve ölelik
egymást”, „Idős hölgy hintaszékben”. A történelmi utalásokat tartalmazó állítások a
nyolcadikosoknál már igen sokféle időszakból valók, mivel ők már minden korról
rendelkeznek valamilyen szintű ismeretekkel. Az ókorral kapcsolatos válasz volt a
következő: „Egy város zsúfoltságát és gazdagságát megörökítő festmény, hol
szökőkutak, ókori építmények teljes pompájukban állnak és emberek veszik körül a
tiszta várost”; középkorral: „Egy felvirágzott középkori város élete nappal”; barokkal:
„Régi barokk és neobarokk arany díszítésű szobák tele gazdag urakkal és hölgyekkel.
Egy bálon vagyunk. Az urak felkérik hűn szeretett szerelmüket egy táncra”;
reneszánsszal: „Az arisztokraták, Mátyás királlyal vannak a képen”, és reformkorral;
„1848-as szabadságharc. Petőfiék olvassák fel a 15 (sic!) pontot. A tömeg lelkes”, vagy
„Az éppen elkészült Lánchíd lábánál gyülekező tömeg”. Valaki szellemesen Arany
János nevével hozta összefüggésbe az Aranykort: „Arany János kora”, illetve született
egy „Arany ember” válasz is, aminél nem egyértelmű, hogy Jókai Mór regényének címe
motiválta-e, de kötelező olvasmányként feltételezhető a mű ismerete.
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Sportteljesítményre asszociált ez a lány: „Aranyeső, aranyérem hullik az égből”,
illetve ez a fiú is: „Egy focista válogatott mezben megnyervén a világbajnokságot fogja
a serleget, 300 millió ember nézi világszerte, és ő a világ középpontja abban a
pillanatban, hihetetlen érzés”. Hadi teljesítményt hangsúlyoznak a következő válaszok:
„Egy győztes csata után az ország ünnepel, mindenki bort iszik”, „Egy családi öröm
megörökítése, egy diadal közhírré tétele, egy győzelem”.
6.2.2.5. A három feladat válaszainak kiértékelése alapján több megközelítési
lehetőség körvonalazódott egy megadott címhez kapcsolódó asszociációs feladat
kapcsán. Egyrészt a cím értelmezéséből kiindulva létezik konkrét/szó szerinti, és
elvont/átvitt értelmű megközelítés. Természetesen a cím mint szó megértése, illetve
nem értése is megmutatkozott a válaszokban. A feladat alapvetően egy elképzelt képi
megjelenítés leírását kezdeményezte volna, de a vizsgálat tükrében látható, hogy ezt
igen kevesen értették meg, inkább csak a cím jelentésével kapcsolatos asszociációikat
írták le, a vizuális megjelenítési ötlet nélkülözésével. Ezeket az asszociációkat több
körülmény befolyásolta: előzetes ismereteik, tanulmányaik, aktuális események, filmés olvasmányélményeik hatása stb. Az asszociációk helyét és korát is szabadon
határozhatták meg – ezek megválasztását ugyanezek a körülmények befolyásolhatták – ,
ahogy azt is, hogy mit emelt ki a diák a képből, mint a megjelenítés eszközét, például a
színeket, a formákat, a szereplőket, a cselekményt. Így körvonalazódott egy statikus és
egy dinamikus értelmezési lehetőség azoknál a válaszoknál, ahol valóban valamilyen
képi vagy filmes megjelenítésre tudtak ötleteket adni.

6.2.3. Címvariációk közüli választás és ennek háttere
6.2.3.1. A kérdőív következő feladata arra kereste a választ, hogy egy képhez két
megadott cím közül melyiket tartják találóbbnak a diákok és miért. Három festményt
választottam ki ennek vizsgálatára a Magyar Nemzeti Galéria állandó gyűjteményéből:
Rippl-Rónai József, Munkácsy Mihály és Gulácsy Lajos munkáit, mivel ezek egyaránt a
19. század végén – a 20. század elején készültek, és figurális ábrázolások, melyek egy
(esetleg két) alakot (vagy egy részletét) állítanak a középpontba. A képenként megadott
két lehetséges címvariáció pedig mindhárom esetben létező címváltozat, amelyen az
adott kép már szerepelt a Galéria adatbázisában.
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35. ábra Kérdőív – 3. feladat

6.2.3.2. Rippl-Rónai József Önarckép / Önarckép barna kalapban című képe
(1897) egy félalakos portré, melyen a festő szürke zakót és barna kalapot visel. A háttért
egy festményekkel teli fal alkotja, vélhetően saját műterme, melyből csak egy részlet
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látható; az alak szinte beleolvad a háttérbe, ezzel is szimbolizálva azonosulását
festményeivel, illetve a művészettel magával. Mindkét címváltozat alapvetően
műfajjelölő, különbség csak a részletesebb kifejtésben van. Ennek kapcsán felmerülhet
a kérdés, hogy miért pont a barna kalapot tartotta fontosnak kiemelni a címadó.
36. ábra Rippl-Rónai József Önarckép / Önarckép
barna kalapban

6.2.3.2.1. Az általam végzett vizsgálatban összesítettem a tanulóktól kapott
válaszokat, majd a három korcsoport és a válaszadók neme szerint rendszereztem, és
kiértékeltem.
7. diagram A Rippl-Rónai-festménynek választott címek százalékos megoszlása korcsoportonként és nemenként
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A 7. diagram a két lehetséges címváltozat megoszlását mutatja az általam vizsgált
válaszok alapján. Ez egyértelműen mutatja, hogy a korcsoport növekedésével arányosan
egyre inkább növekszik az egyszavas Önarckép cím aránya a részletesebb Önarckép
barna kalapban ellenében. Míg a másodikosok döntő többségben a részletezőbb címet
választották, az ötödikeseknél megközelítőleg egyforma számban szerepelt a két cím,
még mindig a részletesebb javára, a nyolcadikosoknál azonban az arány megfordult, így
ők az egyszerű Önarckép címet részesítették előnyben. Ennek oka valószínűleg a
címminták későbbi megismerésének hatása, a prototipikus címek megismerése és
választásuk ehhez igazítása. A válaszadók között nemek szerinti releváns eltérések nem
mutathatók ki, a fiúk és a lányok válaszai az adott korcsoportban közel megegyező
számúak, ezt a 8. diagram nemek szerinti összesítése alapján is állíthatjuk: a válaszadó
lányok 38, a fiúk 39%-a választotta az Önarckép-et, míg a lányok 62, a fiúk 61%-a az
Önarckép barna kalapban címet.

8. diagram A Rippl-Rónai-festménynek választott címek százalékos megoszlása nemenként
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A 9. diagram mutatja az osztályokra összesített adatokat a kapott válaszokkal
kapcsolatosan. Ezek alapján az Önarckép cím mellett döntők száma százalékban a
másodikosoknál mindössze 11%, az ötödikeseknél már 44%, míg a nyolcadikosoknál
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már 60%; egyértelműen növekedést mutat; az Önarckép barna kalapban pedig ezzel
ellentétesen a kor növekedésével egyre kisebb számban kapott szavazatot.

9. diagram A Rippl-Rónai-festménynek választott címek százalékos megoszlása osztályonként
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6.2.3.2.2. Választásuk indoklására többféle érvet hoztak fel a diákok. Az Önarcképet választók leginkább azzal indokolták döntésüket, hogy a barna kalapban kiegészítés
felesleges, a kép szempontjából lényegtelen momentum, amellyel csak túlmagyarázzák
a képet. Egy ötödikes lány logikusan érvelt, szerinte „ennyi erővel lehetne Önarckép,
mögötte képek, kék ruhában, nagy bajusszal”, egy másik pedig azt írta: „ez már nem
cím, hanem leírás”. Ezzel öntudatlanul felvetett egy érdekes kérdést, miszerint lehet-e
egy leírás egyben cím is, illetve hogy hol lehet meghúzni a határt cím és leírás között,
ha egyáltalán szükséges. Volt, aki egyszerűen „ez a cím szimpatikusabb, rövidebb”
vagy „ez egyszerű cím, mégis meghatározó” választ adott. Egy nyolcadikos lány
például így fogalmazott: „a hosszabb cím unalmasabb, a rövidebb cím felkelti az
emberben az érdeklődést”, egy másik pedig ezt írta: „nem kell olyan hosszú cím egy
képnek, jó, ha a fantáziád jár egy kicsit”.
Az Önarckép barna kalapban címválasztást legtöbben egyszerűen azzal indokolták,
hogy a kép önarckép, és barna kalapot visel rajta az ábrázolt személy, így a cím mint
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állítás valóságtartalmát nézték, korcsoporttól függetlenül. Egy pár esetben azonban
ezektől eltérő magyarázat született. Egy másodikos kislány például történetet szőtt köré:
„mert a bácsi abban ment képeket nézni és nagyon tetszett neki”, egy másodikos fiú
pedig a következőket írta: „azért, mert olyan szép, meg olyan, mintha egy rendőr lenne
a képen”. Ennek hátterében valószínűleg az áll, hogy a fiú kedveli a rendőröket, esetleg
rendőr szeretne lenni majd nagykorában, vagy a Poirot nevű nyomozóra emlékeztette a
figura a filmsorozat alapján. Az ötödikesek már tudatosabbak voltak döntésük kapcsán,
ennek bizonyítékaként értékeltem például ezt a választ egy lánytól: „mert jobban
szeretem a részletesebb címeket”, vagy egy fiútól: „mert fantáziadúsabb és érdekesebb”,
„mert ez a cím nekem jobban kifejezi a kép tartalmát”. Egy nyolcadikos lány így érvelt:
„mert valószínűleg a barna kalap nagyon jellemzi a képen látható férfit”, egy másik
pedig ezt írta: „mert lehet a barna kalap is a cím lényege”. Sokak fejében téves képzetek
voltak az önarckép fogalmával kapcsolatosan, ezt bizonyítják az alábbi vélemények
nyolcadikos fiúktól: „önarcképet kalap nélkül, válltól felfele szoktak”, vagy „mert az
önarcképeknél csak az arcot rajzolják le, kellékeket nem használnak”.
6.2.3.3. Munkácsy Mihály Rőzsehordó nő / Pihenő leány az erdőben című alkotása
(1873) egy ülő, megpihenő nőalakot ábrázol, hátán egy nagy köteg rőzsével. A sötét
háttérben kivehető egy erdőrészlet, amely előtt szinte világít a nő piros fejkendője és
fehér blúza a kék szoknyával. Testtartása és arckifejezése fáradtságot, erőtlenséget
tükröz, mely állapot valószínűségét megerősíti a hátára kötözött rőzseköteg mennyisége
is.
37. ábra Munkácsy Mihály Rőzsehordó nő / Pihenő
leány az erdőben
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A két címváltozat más-más momentumot emel ki a képpel kapcsolatban. A
Rőzsehordó nő inkább a megterhelő tevékenység megnevezésével érzékelteti a nő
kilátástalan sorsát, a nő elnevezés pedig érettebb, komolyabb személyre utal. A Pihenő
leány az erdőben kevésbé komor hatású cím: egyrészt a leány szó miatt, amely fiatal
személyre utal, másrészt mert nem nevezi meg egyértelműen a tevékenységet, így csak
vizuális momentumokkal kiegészítve tudjuk értelmezni a címbeli pihenő szót, vagyis
hogy miben tart pihenőt a nőalak. Az erdőben kifejezés többletinformációt hordoz a
másik címvariánshoz képest, ezáltal a helyszínnek is kiemelt jelentőséget tulajdonít.
6.2.3.3.1. Az ehhez a képhez gyűjtött válaszok feldolgozását és értékelését a
következőkben ismertetem.
10. diagram A Munkácsy-festménynek választott címek százalékos megoszlása korcsoportonként és nemenként
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A 10. diagramot nézve megállapíthatjuk, hogy a hosszabb és részletesebb cím itt is a
másodikosoknál jellemzőbb, leginkább a lányoknál. Az ötödikes és a nyolcadikos
korcsoportban egyértelműen a Rőzsehordó nő volt a kedveltebb cím, leginkább a
nyolcadikos fiúk körében. Ennek több oka lehet; egyrészt formai, mivel ez a cím
rövidebb, kevesebb információt közöl, másrészt tartalmi, illetve asszociációs hátterű,
mivel a képen szereplő nőalak korának megállapításával függ össze. A diákok inkább
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idősebbnek vélték a nőt, amely összefügghet terheinek nagyságával, illetve magával a
rőzsehordási tevékenységgel is. A nemek között itt sem volt kimutatható releváns
különbség a válaszadásban. Ezt a 11. diagram összesítése is alátámasztja: a lányoknak
48, a fiúknak 59%-a választotta a Rőzsehordó nő-t, a Pihenő leány az erdőben címet
pedig a lányok 52 és a fiúk 41%-a, amely eltérés oka valószínűleg a korérzékelésbeli
különbség lehet; a fiúk feltehetőleg idősebbnek látták a képen szereplő nőalakot.
11. diagram A Munkácsy-festménynek választott címek százalékos megoszlása nemenként
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A 12. diagram osztályonkénti összesítéséből könnyebben áttekinthetjük a válaszok
számának változásait. A Rőzsehordó nő címet választók aránya az életkor
előrehaladtával növekszik, főleg a másodikosok és az ötödikesek között van nagyobb
különbség, mivel ezt a címet a másodikosoknak 38, az ötödikesnek viszont már 60%-a
tartotta megfelelőbbnek. A nyolcadikosok hasonlóan az ötödikesekhez 63%-ban
döntöttek emellett a cím mellett. A másodikosoknál még többségben (62%) voltak azok,
akik a Pihenő leány az erdőben-t választották, de ez a nagyobbaknál megfordult.
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12. diagram A Munkácsy-festménynek választott címek százalékos megoszlása osztályonként
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6.2.3.3.2. A válaszok indoklásában ismét sokféle megközelítési móddal találkoztam.
A Rőzsehordó nő cím választói elsősorban két fő okkal magyarázták döntésüket:
egyrészt hogy a figurának rőzseköteg látható a hátán, másrészt hogy a képen nő szerepel
és nem leány. Tehát a cím valóságalapját tekintették kiindulópontnak, melyben a
tevékenység és a kormeghatározás volt a döntő szempont. Volt, aki nem tudta
egyértelműen eldönteni, így ezt a választ adta: „mert a képen egy leányasszony a hátára
kötve rőzséket visz”. Születtek egyéb, megmosolyogtató válaszok is ötödikes lányoktól,
például „ez Vörösmarty Mihály festménye” vagy „azért, mert egy paraszt szegény nő,
és látszik, hogy szomorú”. Ez utóbbi inkább csak az önmagában (tehát nem összetétel
részeként) használt paraszt szó negatív konnotációja miatt kelt visszatetsző hatást, vagy
csak egyszerűen ügyetlen volt a megfogalmazás. Más, a nő nehéz sorsára utaló
megfogalmazás a következő: „mert látszik a fején a gyötrődés sorsa, hogy rabszolga”,
vagy egy nyolcadikos fiútól: „mert látni, hogy nem egy gazdag úrinő, hanem csak egy
parasztlány”. Nyolcadikos lány írta a következőt, amivel egyben részletesen jellemzi is
a nő helyzetét: „a kép semmiképp se lehet pihenő – a nő magányosnak, elveszettnek
látszik, nem pedig csak fáradtnak a rőzsehordástól – a rőzsehordó cím sokkal inkább
utal a rőzsehordók nehéz életére, fáradalmas munkájára”. Előzetes ismeretekre vallanak
az alábbi válaszok ötödikes fiúktól: „mert már láttam ezt a képet”, „mert láttam a
könyvben és tanultunk Munkácsy Mihályról”, vagy személyes élménnyel kiegészítve a
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következő: „a nagymamánál is ez a kép lóg a falon, és elmesélte, hogy akkoriban így
cipelték a rőzsét”.
A Pihenő leány az erdőben címválasztást kevésbé tudták alátámasztani a diákok, a
konkrét ábrázolástól nem tudtak elvonatkoztatni, indoklásként csak azt emelték ki, hogy
a nő valószínűleg pihen, mivel ül, és épp nem hordja a rőzsét, csak a hátán van. Emellett
meggyötört, álmos, kimerült jelzőkkel illették a nőt. Például „mert a lány elaludt”, „mert
az út szélén megállt pihenni, hogy pár levegőt vegyen, mielőtt ment volna tovább”,
„mert annyit hordta a rőzsét, hogy le kellett ülnie pihenni”. Egy másodikos kislány már
érzelmeket is belelátott a képbe: „nagyon szeretne egyedül lenni, vagy el akar búcsúzni
a világtól”; egy ötödikes lány válasza is hasonló volt: „egy kis leány ül az erdő szélén és
szomorkodik”, vagy egy nyolcadikosé: „mert a nő szomorúnak látszik”. Egy ötödikes a
szomorúságon kívül a képen szereplő nő vélhető szorgalmát emelte ki: „fáradt arcáról
és a hátára kötött ágakból is ki lehet deríteni, hogy ő egy szorgos nő”.
6.2.3.4. Gulácsy Lajos Varázslat / Varázsló kertje című képe (1906-1907)
különleges és sejtelmes hangulatot áraszt. Egy szerelmespár látható rajta, feltehetően
egy kertben, gyümölcsfákkal a háttérben. A kép jobb sarkában egy lángoló, füstölgő
kehely látható, amely egyben utalás lehet a szerelmi lángolásra, illetve valamiféle
varázslatra is, vagy a kettő összefüggésére. Mindezt érzékeny megjelenítésmód és
meleg színvilág egészíti ki, a füst látványa pedig ehhez társuló illatokat is felidéz a
nézőben.
38. ábra Gulácsy Lajos Varázslat / Varázsló kertje
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Ennél a képnél is két lehetséges címváltozatból választhattak a tanulók, az egyik az
egyszavas Varázslat, amely fogalomként önmagán túlmutató – a szerelemmel
összefüggésbe hozható – jelentésben is értelmezhető; a másik pedig a Varázsló kertje,
amely a helyszín megnevezésén túl indirekt módon utal a kertben játszódó
eseményekre. A varázs szóelem mindkét cím esetében megteremti a sejtelmes és
misztikus hangulatot, valamint kifejezi a természetfelettiséget, amelyet maga a szerelem
is szimbolizál.
6.2.3.4.1. A Gulácsy-képhez tartozó válaszok alapján a következő értékeléssel
összegzem megfigyeléseimet – a vizsgált korcsoportok és nemek szerint rendszerezve.
13. diagram A Gulácsy-festménynek választott címek százalékos megoszlása korcsoportonként és nemenként
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A diagramot nézve megállapíthatjuk, hogy zömében a Varázsló kertje címváltozat
bizonyult népszerűbbnek. Ezek mennyisége a diákok által adott válaszokban mindössze
két esetben csökkent egy kevéssel 50% alá: az ötödikes és a nyolcadikos lányoknál. A
kapott válaszok tekintetében nemek közti különbség fedezhető fel, mivel a Varázslat
címet minden korcsoportnál szignifikánsan a fiúk választották kevesebben. Ebből úgy
tűnik, hogy ők kevésbé vonzódnak az elvont fogalmi alapú címadáshoz, inkább a
konkrét és megfogható elnevezéseket kedvelik.
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14. diagram A Gulácsy-festménynek választott címek százalékos megoszlása nemenként
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A 15. diagram által áttekinthetjük a válaszok osztályonkénti mennyiségi megoszlását,
amely szerint arányaiban hasonló esetet láthatunk, mint az előző festménynél: amit a
másodikosok kevesen választanak, azt az ötödikes és nyolcadikos korcsoport jobban
preferálja. Százalékokban ez a következők szerint alakul: a Varázslat-ot a másodikosok
mindössze 29, az ötödikesek 42 és a nyolcadikosok 43%-a tartotta szimpatikusabbnak,
míg a Varázsló kertje címnél ez ugyanebben a korosztályi sorrendben a követezőképpen
alakult: 71–58–57%. Tehát a másodikosokat leszámítva közel kiegyensúlyozottnak
mondható a két címre kapott válaszok aránya.

15. diagram A Gulácsy-festménynek választott címek százalékos megoszlása osztályonként
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6.2.3.4.2. A címválasztásuk okával kapcsolatban legtöbben a szerelem–varázslat
összefüggést említették. A Varázslat címhez írta például egy másodikos lány: „mert
olyan varázslat kezdődik, amelyben egy férfi és egy nő szerelmesek lesznek”. Egy
nyolcadikos fiú képzettársítása a következő volt: „mert a lány »el van varázsolva« a
fiútól (szerelmes belé)”. A másodikos lányok mesékkel hozták párhuzamba a
varázslatot: „azért, mert egy király egy átlagos lánnyal van”, „mert olyan, mintha
varázsolták volna a képet”; de ötödikes lánynál is volt erre példa: „mert a herceg
beleszeret a hercegnőbe és feleségül veszi”. Úgy tűnik, a mesékre való asszociáció
inkább a lányokra jellemző, előidézhette bennük ezt a szereplők régies viselete is. Egy
másodikos fiúnál a hittan-oktatás, illetve az otthoni vallásos nevelés hatása érződött a
„mert Jézusnak varázsereje van” indoklásban. Meglepő válasz volt szintén a következő
egy ötödikes lánytól: „azért, mert az, hogy két lány egymásba szeret, az elég ritka”. Erre
a helyzetre feltehetőleg a férfi hosszú haja miatt asszociálhatott a diák.
Kalandregényhez illő fantáziáról tanúskodik egy nyolcadikos lány kijelentése is: „a férfi
személyében nem varázslót véltem felfedezni, sokkal inkább egy szerelmest, aki a
kastély mögötti kertben magához húzza tiltott szerelmét”. Előzetes ismereteket
fedezhetünk fel a következő vélemény mögött is: „a szerelmesek éjjel találkoznak, ilyen
pl. Rómeó és Júlia”.
A Varázsló kertje címet választók általában vagy azzal indokolták döntésüket, hogy
varázslatosan néz ki maga a kép, illetve amit ábrázol, vagy még jellemzőbben a kertre
utaló momentumokat emelték ki belőle, például a fát és a gyümölcsöket. „Mert a
háttérben látunk egy kertet és az a kép az egyik meséből van” – írja egy ötödikes fiú,
ezzel megint utalva a másik címnél is szereplő mesei asszociációkra. Egy másik
ötödikes fiú volt az egyetlen, aki ráérzett a festő, a kép és a varázslat közötti
összefüggésre: „egy csodás festmény, amit a »varázsló« alkotott, azaz a festő”. Több
nyolcadikos bibliai utalást vélt felfedezni a képen látható jelenetben, valószínűleg a
szerelmespár és a fán levő gyümölcs kapcsán: „mert valószínűleg Ádám és Éva van a
képen, és a »varázsló« csábította őket a tiltott gyümölcshöz” vagy „mert ez Ádámot és
Évát akarja ábrázolni a Paradicsomban”.
6.2.3.5. Összegzés. A kérdőív ezen feladata arra kereste a választ, hogy a létező
címvariációk közül melyiket preferálták az általános iskolások és miért. A vizsgálat
alapján megtudhattuk, hogy a kisebbek inkább a részletesebb, több információt
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tartalmazó címeket kedvelik, míg a nagyobbak általában a rövid, egyszavas címeket.
Kevés nemi különbség figyelhető meg a címválasztásban, leginkább az, hogy a fiúk a
rövidebb címekhez vonzódnak, a motivációk tekintetében pedig a lányok könnyebben
engedik el fantáziájukat. A miértek vizsgálatában pedig minden képnél kirajzolódott pár
általános séma, de természetesen akadtak egyéni asszociációk is, melyek további
kutatásokat érdemelnek.

6.2.4. Képi asszociációk vizsgálata
6.2.4.1. Ennél a feladatnál egy előre megadott címhez kellett kiválasztani a
diákoknak a három megadott kép közül, hogy szerintük melyik illik a leginkább az adott
címhez, majd indokolniuk is kellett választásukat. Az egyik cím a Reggel volt, a másik
pedig a Csendélet.
39. ábra Kérdőív – 4. feladat (1. rész)

6.2.4.2. Az első esetben a Reggel cím alatt három festmény szerepelt: Bernáth Aurél
Vidéken (1. kép), Egry József Visszhang (2. kép) és Fényes Adolf Csendélet
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mézeskalács szívvel (3. kép) című képe. Az alkotások eredeti címeiben nem szerepel
ugyan a reggel szó, de mindegyik kép köthető volt a reggelhez mint témakörhöz.
Bernáth Aurél képén (1941) egy fehér blúzos kislány látható, aki egyik kezében egy
nagy köteg búzát tart csokorként tartva, miközben másik kezét a szeme fölé emeli az
erős napfény elleni védelemként. A háttérben búzamező sárgállik szalmabálával és
fehér épülettel a láthatáron.
40. ábra Bernáth Aurél Vidéken

Egry József pasztelles, szürkés színvilágú festménye (1936) nagyobb teret érzékeltet.
A Balaton festőjeként emlegetett alkotó ezen a képén a tihanyi visszhangot ábrázolja az
öböl és egy öböl szélén álló lány megörökítésével. A nőalak kezét az arcához emeli,
valószínűleg éppen a szája elé tölcsért formál belőle. A cím ismerete nélkül
gondolhatnánk azt is, hogy a szeme elé tartja a kezét, a reggeli nap első sugarai elleni
védelemként.
41. ábra Egry József Visszhang
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Fényes Adolf festménye (1907) egy terített asztalt ábrázol, rajta bögrét, vágódeszkát,
almákat stb. Egy csokor virág is helyet kapott az asztalon, piros alátéttel; illetve a kép
címében is szereplő, hangsúlyosan előtérbe helyezett nagyméretű mézeskalácsszív is a
teríték része. A képkivágás utalásszerűen mutat még valamennyit a helyiség többi
részéből is; a kékeszöld falrészlet és egy festmény alsó része, illetve a zöld széktámla
egyik sarka érzékelteti a térbeliséget.
42. ábra Fényes Adolf Csendélet mézeskalács szívvel

16. diagram A válaszok százalékos megoszlása a három megadott kép között korcsoportonként és nemenként
(Reggel)
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A 16. diagramról jól leolvasható, hogy döntő többségében minden osztályban a 3.
képet, azaz Fényes Adolf Csendélet mézeskalács szívvel című képét tartották leginkább
a reggelhez kapcsolódónak a megkérdezett diákok, nemtől függetlenül. Összességében a
legkevesebb szavazatot a 2. kép, azaz Egry József Visszhang című festménye kapta. A
másodikos lányok közül például senki nem választotta ezt a képet, de megfigyelhető,
hogy mindig az adott korcsoportokhoz tartozó fiúk szavaztak erre többen. Az 1. kép,
Bernáth Aurél Vidéken című képe szintén igen kevés számú szavazatot kapott, a kor
növekedésével egyre kevesebbet, legtöbben a másodikosok választották ezt. A nemek
közti megoszlás tekintetében a 2. képhez hasonló a helyzet, mivel ezt a képet is minden
korcsoportban a fiúk választották többen.
17. diagram A válaszok százalékos megoszlása a három megadott kép között osztályonként (Reggel)
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A 17. diagram kizárólag a korcsoportok közötti összesítések áttekintésére szolgál,
nemek szerinti bontás nélkül. Az 1. képet választók száma a korcsoport növekedésével
ellentétes arányban csökken, így a megkérdezettek közül a másodikosok közel 30%-a
erre voksolt, az ötödikeseknek már csak 22%-a, míg a nyolcadikosoknak már csak
mindössze 9%-a. A 2. kép esetében is kevés számú szavazat érkezett, a másodikosok
alig 3%-a választotta ezt, a másik két osztálynál ez az arány egyaránt 13–13%. A 3., és
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egyben legnépszerűbb képet a másodikosok 67 és az ötödikesek 65%-a írta be
válaszként, a nyolcadikosoknak pedig már 78%-a.

18. diagram A válaszok százalékos megoszlása a három megadott kép között nemenként (Reggel)
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A 18. diagram alapján összesítve is áttekinthető, hogy a három kép között milyen
arányban oszlottak meg a szavazatok nemek szerint. A lányoknál az 1. képet a
megkérdezettek 15%-a, a 2. képet mindössze 8 %-a választotta, míg a 3. képet döntő
többségük, 77%-uk tartotta a leginkább címhez illőnek, vagyis Fényes Adolf Csendélet
mézeskalács szívvel című festményét. A fiúknál ez az arány teljesen másképp néz ki:
náluk sorban 18% : 48% : 34% a megoszlás, tehát ők a Reggel címhez legjobban illő
képnek Egry József Visszhang című alkotását választották. Esetleges magyarázatot lehet
keresni a nemek közti különbségeken alapuló sztereotípiákban. Véleményem szerint a
lányok választását az otthon, a konyha, a tálalás általában nőkhöz kapcsolódó fogalmai
alapozhatták meg, míg a fiúkat a szabad tér, a nagy látószögű víz-ábrázolás, a természet
és ember egysége vagy akár a kékes-szürkés színvilág is késztethette választásuk
meghozatalára.
6.2.4.2.1. A feladat másik része választásuk indoklása volt. Az 1. képet (Bernáth
Aurél: Vidéken) választók többsége a fényhatásokkal indokolta válaszát, mivel a három
közül ez volt a legvilágosabb kép, és talán a legvidámabb is a sárgás színvilág miatt.
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Másodikosok válaszai voltak a következők: „mert a képen süt a nap”, „mert világos
van”, „mert reggel nagyon süt a nap”, „mert a kislánynak nagyon melege van”. Egy
ötödikes lány már történetet is szőtt a kép köré: „mert a lány kiment az udvarra, ahol
belesütött a nap a szemébe, mivel reggel felkelt a nap”, vagy egy másik szerint „mert
egy kislány mintha egy napfelkeltébe nézne, és az reggel van”. Egy ötödikes fiú ráérzett
a kép eredeti címének (Vidéken) témájára is, ezt támasztja alá válaszával: „mert egy
lány reggel dolgozik egy farmon vagy telken”. A reggelt szintén a munkával hozta
összefüggésbe egy másik ötödikes fiú: „mert az emberek reggel indulnak ki dolgozni, és
a képen világos van, ezért azt gondolom, hogy reggel van”, illetve egy nyolcadikos is:
„a reggeli napsütés és munka a farmon”. A nyolcadikos lányok azzal indokolták meg
választásukat, hogy a másik két lehetőséget kizárták: „mert a 2. kép az egy tónál van, és
a 3. pedig reggeli”, vagy „mert az elsőn süt a nap, és a lánynak szomorú a tekintete,
mert gondolom most kelt, a másodikon most ért haza és sötét van, a harmadikon egy
csendélet van”. Egy nyolcadikos fiú is hasonló választ adott: „mert az első képen süt a
nap, a másodikon szürke az ég, a harmadik pedig egy csendélet”.
A 2. képet (Egry József: Visszhang) választók is zömében a fényhatásra utaltak
indoklásukkal, mivel a reggelt évszaktól függően másfajta színhatások jellemzik.
Ötödikes lány írta a következőt: „mert itt azt láttam, hogy a nő a napfelkeltét nézi a
parton”, ötödikes fiú: „kezd világosodni”. Mások pedig már utaltak a reggelek évszakok
szerinti különbözőségére: „a képen homályosság, sötétség van egy kicsit, de a nap
sugarai látszanak a vízben és a hídon, így szerintem egy őszi reggeli kép”, „mert télen
sokszor szokott lenni a reggeli köd”. Itt is akadt olyan ötödikes, aki úgy indokolt, hogy
a többi lehetőséget zárta ki, így részletesen megismerhetjük logikáját a válaszából:
„mert az első képnél már hőség van, a harmadiknál pedig a reggeli nem feltétlen
reggelre utal, mert valaki korán, valaki meg később reggelizik”. Akadt olyan
nyolcadikos lány, aki a színek asszociatív hatására utalt: „mert nekem a sárga fények
olyanok, mint a nap felkelő sugarai”, illetve aki szinte költőien fogalmazta meg
elképzelését: „mert egy nőt ábrázol, aki nézi a napfelkelte gyönyörűségét és a reggel
csendjét hallgatja”.
A 3. kép (Fényes Adolf: Csendélet mézeskalács szívvel) volt a legnépszerűbb a
válaszadó diákok körében. Indoklásként legtöbbször az szerepelt, hogy az asztalon
reggelihez terítettek, mivel úgy tűnik, számukra a Reggel-hez szorosan kapcsolódik a
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reggeli étkezés (míg a többi képeken megjelenő helyzetek csak esetlegesen), így
prototipikus reggeli ételnek számítanak a péksütemények, kenyérfélék és az alma is. A
bögre utalhat még reggelire, mivel általában reggeli tejet, kávét, teát fogyasztunk belőle
stb. Érdekes módon a festmény eredeti címében szereplő mézeskalács senkinek nem
tűnt föl, illetve nem említették meg konkrétan az indoklásaikban, ami nem meglepő, ti.
nincs köze a Reggel fogalmához, nem kapcsolódik hozzá (csak ott van, esetlegesnek
tűnően). Valószínűleg a csokor virág mellett az asztal díszletének részeként értelmezték
így. Többen szabálynak tekintették azt, hogy ha reggel lesz, reggelizni kell, főleg a
kisebbek: „mert reggel mindig reggelizünk”, „mert a reggeli a legfontosabb étkezés, és
reggel eszünk ilyen könnyű ételeket”, „mert reggel leül a család és megreggeliznek
együtt”. De például nyolcadikos fiú is utalt a reggelihez kapcsolódó szokásaira: „mert
ez az első dolog, melyet egy normális ember csinál reggel – eszik”.
Voltak olyan diákok, akik úgy értelmezték, hogy a három kép különböző
napszakokat ábrázol. Egy ötödikes lány válasza ez volt: „mert reggel általában
mindenki reggelizik, és ez a kép egy reggeliző asztalt ábrázol, a többi pedig inkább a
nap többi szakaszát”, egy nyolcadikosé pedig a következő: „mert reggelihez van terítve
az asztal, az első kép az inkább déli órákat mutat, a második kép inkább esti órákat”
vagy „mert reggelihez kész az asztal, a másik két kép pedig más időszakban is
készülhetett”. Társadalmi helyzetre utalásként értelmezhető a következő válasz: „mert
itt lehet látni, hogy a falusiak ilyen gazdagon reggeliznek”. A színek asszociációinkra
való hatását tükrözik a következő indoklások: „mert a megterített asztalról a reggeli jut
eszembe, illetve a tarka színek is jobban illenek a reggelhez” – írta egy ötödikes lány,
egy nyolcadikos pedig a következőket: „mert reggeli van az asztalon, és a festményben
is világosak a színek”. Egyetlen esetben találtam példát arra, hogy valamilyen érzelmet
társítottak volna a képhez az indoklásban, legtöbbször ugyanis a tényszerűség szintjén
értelmezték csak a látottakat: „reggel terített az asztal reggelivel és virággal, ami
békességet és megnyugvást sugall” – írta egy nyolcadikos lány, aki abban is kitűnt a
többi válaszadó közül, hogy megemlítette a virágokat is.
6.2.4.3. A feladat másik részében ugyanez volt a szisztéma, csak ezúttal a Csendélet
címhez kellett kiválasztaniuk a diákoknak a számukra leginkább hozzáillőnek tartott
festményt. Itt Iványi Grünwald Béla Csendélet (1. kép), Fehér László Ünnep IV. (2.
kép), Rippl-Rónai József Apám és Piacsek vörösbor mellett (3. kép) című képei
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szerepeltek választási lehetőségként. Tehát egy esetben itt egyezett a valódi
festménycím az általam megadott címmel, témáját tekintve viszont bármelyik kép
választható volt, mivel a csendélet jellemzőjeként mindegyiken felfedezhetők festőien
csoportosított tárgyak, ugyanakkor egyik sem igazán klasszikus, gazdag csendélet.

43. ábra Kérdőív – 4. feladat (2. rész)

A csendélet kizárólag élettelen tárgyak képen való ábrázolása. A szó etimológiáját
tekintve a német Stilleben ügyetlen tükörfordításából ered. A német szó első tagjában
ugyanis nem a Stille (‘csend’) főnév rejlik, hanem a still melléknév ‘mozdulatlan’
értelemben, tehát a mozdulatlanná dermesztett élet ábrázolásáról van szó. A német szó
mintája a holland stilleven volt, ezt követte az angol still life is, más nyelvek számára a
francia nature morte (‘halott természet’) adott példát (vö. TÓTFALUSI 2012). Ez
magyarázatként szolgálhat arra, hogy a gyerekek a szóból kiindulva miért adtak téves
asszociációkat a feladathoz. Az iskolai tananyagban a vizuális nevelés tantárgyon belül
már a negyedik osztályosok is megismerkednek a csendélet fogalmával, sőt alkotniuk is
kell már, mivel az embert körülvevő tárgyi világ megismerése, a vizuális megfigyelés
fontos lépés a gyerekek képességeinek fejlesztésében. Ezen belül tanulják a csendéletek
fajtáit (virágcsendélet, csendélet tárgyakkal), melyekhez a képkiegészítés módszerével,
vagy beállított csendélet ábrázolásával szerzik meg a gyakorlati tudást.
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Iványi Grünwald Béla Csendélete (1912 k.) két szobrot ábrázol sötét, mintás háttér
előtt; a nagyobbik egy mozgásban levő, oldalra forduló nőalakot, a kisebbik pedig
szorosan mellé állítva egy széken ülő, ölelkező szerelmespárt ábrázol.
44. ábra Iványi Grünwald Béla Csendélet

Fehér László Ünnep IV. című képe (1983) egy sorozat részeként különleges
képkivágásban mutat be egy fehér asztalon két füstölgő gyertyatartót meg egy
zöldalmát, miközben a kép jobb oldalán egy fehér, rojtos terítő csücske lóg a képbe. Az
ábrázolásmód szokatlansága ellenére műfajilag ez a festmény is kimeríti a csendélet
fogalmát.
45. ábra Fehér László Ünnep IV.
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Rippl-Rónai József Apám és Piacsek vörösbor mellett című képe (1907) eltér az
előző két festménytől abban, hogy nem csak élettelen tárgyak kaptak rajta helyet,
hanem két idősebb úr is szereplője, akik egy vörös abrosszal megterített asztal mellett
ülve kortyolgatják a kancsóban odakészített vörösbort. A bal oldali alak egy karfás
székben ül, kezével fejét támasztja, arckifejezése tűnődő; a mellette ülő, ősz szakállú úr
pedig feléje néz, szájából pipa lóg ki. A kép nyugalmat és idilli hangulatot áraszt, szinte
nem is eldönthető, hogy az előtérben elhelyezett kancsó és poharak, vagy a mögöttük
ülő öregek a hangsúlyosabbak; együttes ábrázolásuk a kép statikusságát eredményezi.
46. ábra Rippl-Rónai József Apám és Piacsek vörösbor mellett

19. diagram A válaszok százalékos megoszlása a három megadott kép között korcsoportonként
és nemenként (Csendélet)
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A 19. diagram megmutatja, hogy az 1. képet (Iványi Grünwald Béla: Csendélet)
legtöbben a másodikosok választották, azon belül a lányok. Az életkor előrehaladtával
csökken az erre a képre esett választások mennyisége, valószínűleg a csendélettel mint
műfajjal kapcsolatos minták és hatások megismerése miatt. A 2. képet (Fehér László:
Ünnep IV.) megjelölő tanulók voltak legnagyobb számban, döntő többségében ezt a
képet tartották leginkább a Csendélet címhez méltónak; legkevesebben a másodikos
fiúk, legtöbben a nyolcadikos lányok választották ezt. A 3. képre (Rippl-Rónai József:
Apám és Piacsek vörösbor mellett) szintén kevés diáknak esett a választása, nagyjából
az első képpel megegyező számban, de itt nemi eltérés fedezhető fel a válaszok alapján,
mivel erre minden korcsoportnál a fiúk szavaztak többen.
20. diagram A válaszok százalékos megoszlása a három megadott kép között osztályonként (Csendélet)

100%
90%
80%
3. kép (Rippl-Rónai József:
Apám és Piacsek vörösbor
mellett)

70%
60%

2. kép (Fehér László: Ünnep IV.)

50%
40%

1. kép (Iványi Grünwald Béla:
Csendélet)

30%
20%
10%
0%
2. osztály

5. osztály

8. osztály

A 20. diagram alapján összesítve tekinthetjük át a válaszok arányát osztályonként,
nemek szerinti bontás nélkül. Láthatjuk, hogy viszonylag szabályos mintázatot alkotott
a diagram; az 1. és a 3. kép esetében a rájuk adott válaszok mennyisége a korcsoport
növekedésével csökken, a 2. képnél pedig nő. A megadott képekre lebontva ez azt
jelenti, hogy az 1. képet a másodikosok 31%-a választotta, az ötödikeseknek 16%-a, a
nyolcadikosoknak pedig csak 7%-a gondolta azt, hogy ez a megfelelő kép a címhez. A
2. képnél ez az arány jóval magasabb százalékosan: 47% a másodikosoknál, 67% az
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ötödikeseknél és 81% a nyolcadikosoknál. A 3. kép esete hasonló az 1. képhez; itt is a
másodikosok választották ezt legtöbben 22%-os szavazási aránnyal; míg az
ötödikeseknek már csak 17%-a, a nyolcadikosoknak pedig mindössze 12%-a jelölte
meg ezt válaszként.

21. diagram A válaszok százalékos megoszlása a három megadott kép között nemenként (Csendélet)
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A 21. diagram alapján összesítve is áttekinthető, hogy a három kép között milyen
arányban oszlottak meg a szavazatok nemek szerint. A lányok 19%-a az 1. képet, nagy
többségük (71%) a 2. képet, míg mindössze 10%-uk választotta a 3. képet. A fiúknál ez
az arány sorrendben 16% – 61% – 23%, így náluk is a Fehér László Ünnep IV. című
képére voksoltak legtöbben, illetve a Csendélet-re. Így itt valóban nem mutatható ki
releváns különbség a különböző nemek válaszadása között. A 3. kép kapcsán
megemlíthetjük, hogy a fiúk közül közel kétszer annyian választották Rippl-Rónai
József alkotását, de az erre a képre kapott voksok száma messze nem közelíti meg a
Fehér László képét, így ez a különbség sem számottevő.
6.2.4.3.1. A motivációkat tekintve az 1. képnél (Iványi Grünwald Béla: Csendélet)
elég

zavaros,

sokszor

megmosolyogtató

magyarázatokat

kaptam,

melyekből

egyértelműen kiderült, hogy legtöbben – érthetően, főleg a kisebbek – nem ismerik a
csendélet szó jelentését.

Másodikos lányok például ezeket írták: „mert a szobrok
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csendesek”, „mert a szobrok nem beszélnek”, vagy egy ötödikes lány: „mert a szobrok
nem tudnak beszélni”, ők mind a csend szó segítségével próbálták meg értelmezni a
műfajt. Volt, aki a csendéletet a sötétséggel, az éjszakával, illetve az ehhez kapcsolódó
szokásokkal hozta összefüggésbe: „mert sötét van, és ilyenkor már aludni szoktak az
emberek”. Másodikos fiútól kaptam a következő választ: „mert nem csinál semmit és
nem él”, egy ötödikes lánytól: „mert itt minden mozdulatlan”, egy nyolcadikos pedig a
következőt írta: „mert két szobrot ábrázol, akik ha szeretnének, se tudnának
megmozdulni, és körülöttük semmi sem mozdul meg; ezek alapján számukra a csend a
mozdulatlanságot vagy akár a halált is jelentheti. Egy ötödikes fiú történetet is szőtt a
kép köré: „mert egy barlangban vannak, és szinte lábujjhegyen halad a nagy ember”. Ez
mutatja, hogy a fiú érzékelte a képen szereplő szobrok méretkülönbségét, de a csendet a
csendes haladással hozta párhuzamba. Egy nyolcadikos fiú pedig családi kötelékeket
vélt felfedezni a képen látható szobrok között: „anya és lányai kifejezik a nyugodt,
csendes, baj nélküli életet”.
A 2. képhez (Fehér László: Ünnep IV.) tartozó magyarázatok zömében arról szóltak
a kisebbeknél, hogy csend van a képen, például „mert olyan csendesnek tűnik minden és
senki sincs ott”, „mert ott nincs semmi zajos” vagy éppen „mert az alma meg a gyertya
nem beszél”. Egy másodikos a képen szereplő gyertyát urná-nak titulálta: „mert egy
urna van ott és ott már csendélet van”. Akadt olyan nyolcadikos is, aki szintén a halállal
hozta összefüggésbe a gyertyatartókat: „az elfújt gyertya gyászt is jelenthet, akkor meg
az emberek nem szoktak vigadozni”. Többen sakkbábukra asszociáltak a gyertyatartók
kapcsán, így születtek a következő válaszok, például egy másodikostól: „nyugodt a
sakk”, egy ötödikestől: „mert a sakkbábuk és az alma a terítővel leterített asztalon egy
csendélet, melyben nincs élőlény, ami mozoghatna” vagy „mert a sakkhoz nyugalom és
csend kell”. A kép némelyeknél személyes élményeket is előhívott, például ennél az
ötödikes lánynál: „mert jobban hasonlít egy csendéletre, és emlékeztet a családomra”,
vagy „ez jobban kimutatja az érzéseket”. Rajzórai élmények kapcsán születtek a
következő válaszok: „mert amikor én festettem csendéletet, akkor én is almát
festettem”, vagy „mert ha valaki ezt akarja lefesteni, ahhoz sok türelem kell, és
csendben kell lenni”, egy nyolcadikos pedig ezt írta „mert sokszor rajzoltunk rajzórán
csendéletet, és mindig ilyesmit kellett rajzolni”. Az előző esetekhez hasonlóan itt is
voltak olyanok, főleg a nyolcadikosoknál, akik azzal indokolták választásukat, hogy a
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másik két lehetőséget kizárták, például: „mert nincs mozgásra utaló rész, mint az
elsőnél, a harmadiknál pedig szomorúság látható, ami nem fűződik a nyugalomhoz, így
a kettes a biztos választás”, vagy egy fogalmi zavarról árulkodó válasz: „az 1. egy
szobor mű, a 3. meg festmény”.
A 3. képre (Rippl-Rónai József: Apám és Piacsek vörösbor mellett) szavazók már
választásukkal is jelezték, hogy nem ismerik a csendélet fogalmát, mivel a három
képből ez az egy volt az, amin emberek is szerepelnek. Az indoklásokban is legtöbbször
ezt említették meg: „mert nagyon csendes a bácsi”, „mert a képen az a bácsi pihen”,
„mert unatkozik a bácsi”. Ezekből a példákból látszik, hogy érdekes módon a
másodikosok sokszor egyes számot használtak a képen szereplő események leírására, de
ötödikesnél is találkoztam ilyennel: „az ember szépen, nyugodtan alszik”. Már többes
számban fejezték ki magukat az ötödikesek a következőkben: „mert pihennek az
öregek”, „mert látszott, hogy mindjárt elalszanak”. Személyes élmény hatására kaptam
a következő választ egy másodikostól: „mert egyszer láttam az ablakkönyvemben
(értsd: Ablak-Zsiráf, népszerű képes gyermeklexikon), de nem vagyok benne biztos”,
vagy egy ötödikestől szinte ugyanezt: „mert egyszer láttam az olvasókönyvemben (de
nem vagyok biztos benne). „ A szereplők érzelmeit emelte ki az egyik ötödikes lány:
„szomorúak és boldogtalanok”, „mert a bánatot ez másba fojtja”. A másik jellegzetes
tevékenység, amit többen kiemeltek, az italozás volt, például másodikostól idézem:
„mert iszik”, ötödikestől: „mert idős emberek ülnek otthon és isznak”, nyolcadikostól:
„mert éppen italoznak”. Gyermeki logika szerinti okfejtést egy ötödikes fiútól olvastam:
„mert az alkoholisták annyit isznak, hogy nem tudnak beszélni, ezért ők csendesek”.
Fentebb említettem, hogy a nyolcadikosok nagyon kevesen választották ezt a képet, ők
leginkább a csend, a mozdulatlanság, a nyugalom és a pihenés fogalmai köré
csoportosították magyarázatukat: „mert az emberek ezen a képen pihennek”,
„nyugalom, pihenés”, „mert nem beszélnek, nem fordulnak oda egymáshoz” stb.
6.2.4.4. Összegzés. Ebben a feladatban azt vizsgáltam, hogy a megadott címekhez a
különböző nemű és korú gyerekek milyen képeket választanak a feltüntetett háromhárom kép közül, választásukat indokolniuk is kellett. A legtöbben a Reggel címhez
Fényes Adolf Csendélet mézeskalács szívvel, míg a Csendélethez Fehér László Ünnep
IV. című képét választották, mindkettő a tárgyak kizárólagos szerepeltetésével vívta ki a
figyelmet. A Reggel címhez viszonylag egyértelmű és jól körülhatárolható asszociációk
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születtek, mivel a gyerekek tisztában voltak a szó jelentésével, viszont a Csendélet szó
esetében már nem így történt. Az indoklások részletes megismerése által kiderült, hogy
az általános iskolások közül milyen kevesen ismerik a csendélet fogalmát (holott elvileg
a negyedik osztályos tanagyagban szerepel), valamint hogy ennek köszönhetően milyen
téves asszociációs köröket hívott elő a diákokban a fogalom. Ezek vizsgálatán kívül
közelebb juthattunk az előzetes tanulmányok befolyása nélküli egyéni motivációk
megismeréséhez is.

6.2.5. Kép–cím párok alkotásának vizsgálata
6.2.5.1. A kérdőív utolsó feladatában öt festmény szerepelt a Magyar Nemzeti
Galéria állandó gyűjteményéből, különböző stílusirányzatokat és ábrázolásmódokat
képviselve. A művek címeit felsoroltam tetszőleges sorrendben, s a feladat az volt,
hogy a tanulók párosítsák ezeket a képekkel: ezzel jeleztem számukra az
összetartozásukat, mivel a kép és a cím egységet alkot, együtt közvetít valamilyen
üzenetet. Az egyszerűség kedvéért kizárólag egyszavas címeket választottam.
47. ábra Kérdőív – 5. feladat (1. rész)
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A diákok alapvetően a relevanciából indultak ki: hogy a cím nem véletlenszerűen
kapcsolódik a képhez, hanem releváns módon, vagyis azt fejezi ki a nyelv eszközeivel,
amit a kép a maga vizuális eszközeivel. A kérdés után szereplő két kérdéssel – „Mi
okozott nehézséget a cím-kép párosításnál?”, illetve „Mi alapján döntöttél végül?” – a
megoldásokat eredményező gondolatmenetet szerettem volna jobban megismerni.
Előfeltevésem, hogy az idősebb korosztályba tartozó tanulók nagyobb arányban végzik
helyesen a párosítást; nemek szerinti különbségeket a válaszokban nem feltételeztem.
Másik előfeltevésként az ábrázolásmódbeli eltérések hatását feltételezem: egy absztrakt
ábrázolásmódú kép címének megtalálása több nehézséget fog okozni a diákoknak, mint
egy valósághűé.
6.2.5.2. Az első helyen Kontuly Béla Barátnők című műve (1933) szerepelt, melyen
az előtérben négy nőalak szerepel, az egyikük ölében és lábánál nyulakkal. A stilizált
ábrázolásmódú kép középterében egy kisebb társaság látható, a háttérben pedig nagy,
összefüggő

vízfelület,

talán

tenger.

A

címmel

való

párosítás

ez

esetben

egyértelműsíthető volt, mivel csak e képen szerepelnek nőalakok, így leíró címként
értelmezhető.
48. ábra Kontuly Béla Barátnők

A második kép Munkácsy Mihály Itatónál című műve (1869), mely valósághű
ábrázolásmóddal mutat be egy tájrészletet, előtérben egy kúttal, illetve az állatainak
éppen vizet húzó gazdával. A háttérben sötét felhők gyülekeznek. Előfordulhat, hogy
nem minden gyerek látott már itatót, főleg a városiak, esetleg nem tudják, hogy néz ki
pontosan, így nehezebb lehet a döntés számukra, de itt is leíró típusú címmel volt
dolguk a tanulóknak.
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49. ábra Munkácsy Mihály Itatónál

A következő kép ábrázolásmódja nagyban eltér az előző kettőétől: Fajó János Öröm
című képe (1978) ugyanis pusztán a geometrikus formák és a narancsos-lilás színek
segítségével közvetíti a befogadó felé mondanivalóját. Éppen ezért talán ez volt az
egyik legnehezebben azonosítható kép, ráadásul az öröm mint fogalom nehezen
konkretizálható, így az Öröm nevezhető szimbolikus címnek is.
50. ábra Fajó János Öröm

Czóbel Béla Műteremben című festménye (1922) volt az egyetlen, amely belső teret
ábrázol, méghozzá alapvetően expresszionista ábrázolásmódban. Az előtérben az
asztalon néhány gyümölcs, kosárka és virágcsokor is helyet kapott a hatalmas tükör
előtt, melyben a festőt láthatjuk alkotás, valószínűleg önarcképfestés közben. A sárgára
festett falon további alkotások láthatók a tükör két oldalán, ezzel is erősítve a „kép a
képben” hatást, melyet a leíró cím tett aránylag egyszerűen felismerhetővé.
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51. ábra Czóbel Béla
Műteremben

Korniss Dezső Sárkányos című képe (1947) szintén nehezen beazonosítható volt,
egyrészt az erősen átírt, absztrakt ábrázolásmód, másrészt a cím többértelműsége miatt.
A Sárkányos szó hallatán először inkább a gyermekmesék, illetve a fantasy műfajok
jellegzetes szerepelőjére asszociálunk, kevésbé egy papírsárkányra. Márpedig ezen a
képen épp egy sárkányeregetéses jelenetet ábrázolt Korniss a maga sajátos
stílusátiratában. A sárkányröptetés manapság már nem divat, kevés gyereknek van
benne része, viszont a mesék és fantasy-k révén a sárkány mint lény nagyon is aktív
jelentés számukra, így ennél a többjelentésű szónál nyilvánvalóan ez a jelentés
aktiválódik először. A többértelműség ellenére viszont itt is leíró típusú a cím.
52. ábra Korniss Dezső Sárkányos
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6.2.5.3. Az alábbiakban a kapott válaszokat értékelem aszerint, hogy mennyire
sikerült a diákoknak összepárosítaniuk a képeket a megfelelő címekkel, illetve hogy mi
befolyásolta őket a feladat megoldásában. Az értékelésnél figyelembe vettem az
esetleges korosztályi és nemi sajátosságokat is.
22. diagram A helyes és helytelen választ adók aránya életkorok és nemek szerint
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A válaszok elemzése során a következő eredményre jutottam: a legnagyobb
százalékban a nyolcadikos lányok tudtak hibátlan választ adni a feladatra, náluk ez az
arány 66,7%. A második helyen az ötödikes lányok végeztek, itt éppen a társaság
felének sikerült jól megfelelnie. Utánuk következnek 41,5%-kal az ötödikes fiúk, majd
39,4%-kal a nyolcadikos fiúk. A sort 35,3%-kal a másodikos lányok, és 28,9%-kal a
másodikos fiúk zárták. Tehát előfeltevésemet részben igazolta a kapott eredmény,
miszerint az idősebbek több hibátlan megoldást adnak, a nyolcadikos fiúk eredménye
mégis elmarad az ötödikes lányokétól. Ennek következtében nemi különbségekre is
következtetnem kell, mivel a lányok jobbnak bizonyultak a vártnál ebben a feladatban.
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23. diagram A helyes és helytelen választ adók aránya életkorok szerint
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A korcsoportokat összesítve látható, hogy az előfeltevésemnek megfelelően az
életkor növekedésével a hibátlan válaszsorok száma is növekszik: a másodikosok
31,9%-a adott helyes választ, az ötödikesek 45,5%-a, míg a nyolcadikosoknak összesen
54,7%-a, tehát még így is csak alig több, mint a fele.
24. diagram A helyes és helytelen választ adók aránya nemek szerint
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A nemeket összesítő táblázat szerint a lányoknak egyszerűbben ment a feladat
megoldása, mivel 51,8%-uk adott hibátlan választ, a fiúknál ez mindössze csak 36,6%
volt. Ez az eredmény utalhat a lányok pontosabb megfigyelő- és asszociatív képességére
is, vagy korábbi érésükre, aminek következtében nyitottabbá és érzékenyebbé válnak a
problémamegoldásban.
Akik nem adtak hibátlan választ, életkortól és nemtől függetlenül legtöbben az utolsó
három képet cserélték össze. Voltak, akik a Sárkányost a Műteremben cíművel, és volt,
aki a Sárkányost az Örömmel. Az első két képet szinte mindenki be tudta azonosítani a
valósághű ábrázolásmód miatt, illetve a képen szereplő egyértelmű figurák miatt; erre
lentebb részletesebben kitérek a feladat megoldásával kapcsolatos megjegyzésekben.
6.2.5.4. Az egyik kiegészítő kérdésem a feladathoz az volt, hogy mi okozott
számukra nehézséget a cím-kép párosításnál.
Többen nem adtak választ a kérdésre, vagy úgy értelmezték, mintha eldöntendő
kérdés lett volna. Az értékelhető válaszok közül korosztályi különbség nélkül a két
absztrakt festményt emelték ki, amelyek valóban a legtöbb tévedés forrásai voltak.
Ezeknél a képeknél az előfeltevéseimnek megfelelően az absztrakt ábrázolásmód miatt
nehezebben volt felismerhető a kép témája. Egy másodikos lány írja: „az okozott bajt (a
3, 5), mert nem tudtam, hogy melyik melyikhez tartozik.” Egy másik lány a Kornissképet emelte ki konkrétan: „a sárkányos, mert egyik képen sem sárkány van, és azt meg
nem tudom, hogy mi a címere a sárkánynak”. Másodikos fiú írta a következőt: „a
sárkány és az öröm”. Egy ötödikes lány válasza a problémamegoldó-készségére is
rávilágított: „a hármas kép felismerése, de mivel a többit megoldottam, csak az az egy
maradt”. Másikuk a következőképpen fogalmazott: „a 3-nél és az 5-nél jelek illetve
formák okoztak nehézséget”, illetve egy másik lány szerint „az 5-ös és a 3-as képről
nem nagyon tudom eldönteni, mit ábrázol vagy jelent”. A Fajó-képet emelte ki a
következő kislány: „csak a 3-as kép, mert ott nincsen öröm, max. a művész
szemszögében”. Volt olyan ötödikes, aki érzékelte az ábrázolásmódbeli különbségeket,
mint nehezítő tényezőt: „az, hogy több kép érdekes és nehezen kivehető stílussal van
rajzolva”. A fiúk között volt, aki a következőképpen fogalmazott: „mert nem mindenhol
van összefüggésben a cím és a kép” vagy egy másik: „az, hogy nem mindegyik azt
mutatta, amit kellett volna”. A Korniss-képre egy fiú ezt írta: „az, hogy például a
sárkány vonal nem mutat semmi sárkányt vagy lovagot, vagy akármit, ami erre utal”. A
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nyolcadikos lányok már az alkotó szempontjából is nézik a válaszokat: „az, hogy a festő
mit gondolt a képről, mikor festette. Voltak megtévesztő képek, amelyek több helyre is
illenének” vagy „némelyik képre nem elég ránézni, meg is kell érteni, mit akart
ábrázolni a művész”. A legjobban talán ez a két nyolcadikos lány fogalmazta meg a
címadás asszociatív lényegét: „hogy mást és mást jelent mindenkinek egy kép. Mást
látnak benne, más jut eszükbe, így talán nem pont ezek a címek jutnának eszükbe”;
„hogy melyik mit fejez ki, mert nem biztos, hogy azt fejezi ki, amire gondolok, mert
lehet, hogy a festő más érzéseket, dolgot akart közölni a festményeivel.” Végezetül a
legkritikusabb véleménye egy nyolcadikos fiúnak volt az absztrakt ábrázolásmóddal
kapcsolatban: „az, hogy a 3. képet én nem nevezném »művészetnek«, mert fogok egy
festéket és jobbat csinál az ember otthon, mint ez”.
6.2.5.5. A másik kiegészítő kérdésem az volt, hogy mi alapján döntöttek végül. Erre
igen sokféle válasz született. A legkönnyebben felismerhetőnek Kontuly Béla Barátnők
című képét tartották, de többen emelték ki Munkácsy Mihály Itatónál című festményét
is. Másodikos lány írta a következőt: „a barátnők, mert látszik, hogy együtt vannak a
lányok” vagy „mert a lányok beszélgetnek”. Ötödikes lánytól származik a következő
válasz: „nekem az 1-nél volt egyértelmű, mivel nőket ábrázol a kép”, nyolcadikostól
pedig a következő: „kilogikázás, barátnők pl. csak nőnemű emberi lények lehetnek”. A
Munkácsy-képet is megemlítette a következő ötödikes fiú: „az Itatónál a képen egy
gémeskút van, a barátnőknél 4db nő van a képen”, vagy például egy nyolcadikos lány:
„az Itatónál című kép volt a legegyértelműbb, mert volt összefüggés a kép és a cím
között”, és ez a nyolcadikos fiú: „az, hogy pl. ahol nők vannak, az egyértelmű
számomra – a barátnők, meg az Itatónál kép meg kútnál legyen”. Olyan általános
válaszok is születtek, amelyek egyéb szempontokat világítottak meg a választásban: „a
hangulat, a színek”, „a fantázia”, „a formák”, „nem tudom, megérzés”, „tippeltem”, „a
képzeletem”, „a képzelőerőm”, „gondolkodás” stb. Itt is akadt olyan a nyolcadikos
lányok között, aki az alkotó szemszögéből nézte a feladatot: „elgondolkodtam, hogy mit
és hogyan akart a művész ábrázolni, mi lehet rajta”.
6.2.5.6. Tehát összességében a feladat elérte célját, jórészt beigazolta korosztályi
előfeltevéseimet, valamint a vizsgálat újabb bizonyítékként szolgál a különböző
művészi ábrázolásmódok megértést befolyásoló hatására. Az absztrakt, nonfiguratív
képek értelmezése nagyobb kihívást jelent a befogadó számára, nem volt ez másképp a

134

gyerekeknél sem: valaki könnyebben, valaki nehezebben engedi szabadjára a
fantáziáját, képzelőerejét. A feladat során kiderült, hogy ez a megállapítás azonban nem
csak a képekre, hanem a címekre is igaz: a szimbolikus, kevésbé konkrét címekhez
nehézséget okozott a diákoknak a hozzájuk tartozó kép megtalálása. Így megállapítható,
hogy a mű és a cím is nélkülözheti az egyértelműséget, melynek hiánya
elbizonytalanítja a befogadót a megértésben. Ellenben nem igazolódott az az
előfeltevés, hogy nem mutatható ki nemi különbség a válaszadásban.

6.3. Összegzés
Ez a fejezet az általános iskolás gyerekek címadását dolgozta fel, több szempontból
is vizsgálva azt. Címadási készségük felmérése; a különböző címek megértése és
értelmezése; a címvariációk közüli választás és az ehhez kapcsolódó motivációk
megismerése; valamint a képi asszociációk és a kép-cím párok megalkotásának
vizsgálata mind-mind a kutatás tárgyát képezte.
Az iskolásoknak sokszor nehézséget okoz jó címet adni akár szövegeknek, akár
képeknek. A vizsgálat által képet kaphattunk arról, hogy a címadás milyen tényezőktől
függ. Az életkor előrehaladtával, szókincsük és ismereteik bővülésével általában egyre
könnyebben oldották meg a feladatokat, de korcsoporttól függetlenül a festmények
stílusa is befolyással volt a címadókra: a valósághű ábrázolásmódú képekkel
kapcsolatos feladatok kevesebb nehézséget okoztak számukra, mint az absztrakt művek.
A vizsgálat kapcsán felmerülhet a kérdés: vannak-e körülhatárolt jellemzői a
címadási

képességnek?

A

címadó

asszociációs

képessége,

érzékenysége,

játékossága,

vagyis

szellemi

a

intellektuális

felkészültsége,

elmélyültsége,

tartalmak

empátiája,

létrehozásának

lényeglátása,
humorérzéke,

kreatív

képessége

elengedhetetlen a jó cím megszületéséhez. E képességek fejleszthetők, így a
pedagógiában is ajánlott a címekkel kapcsolatos feladatok végeztetése.
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7. A vizsgálat eredményei, összegzés, további kutatási
lehetőségek
7.1. Dolgozatom célja az volt, hogy összképet adjak a témával kapcsolatban, mind a
befogadók, mind az alkotók szemszögéből, ezáltal felhívjam a figyelmet a
képzőművészeti címadás szerepére; a gyűjteményelemzésen keresztül vizsgáltam a
címeket mint névanyagot tartalmi és formai szempontok szerint; a kérdőíves vizsgálat
pedig oktatás-módszertani kérdéseket is érint, melynek eredményei a pedagógiában is
hasznosíthatók. Ahogy korábban említettem, ezzel a témával csak említésszinten
foglalkoztak mind a hazai, mind az általam ismert nemzetközi szakirodalomban, ezért
dolgozatom által egy lépéssel közelebb került a névtudomány is a műalkotások
címeinek megismeréséhez, és a benne rejlő további kutatási lehetőségek felismeréséhez.
A dolgozat elején elméleti kérdésekkel foglalkoztam: a címekkel kapcsolatos
általános nyelvészeti problémákat és rendszerezési lehetőségeket tekintettem át, majd a
címek művészettörténeti, művészetfilozófiai szempontú értelmezéseit ismertettem, az
ehhez kapcsolódó nemzetközi szakirodalom rövid bemutatásával.
A gyakorlati kutatásom három fő részből tevődött össze. Az elsőben a Magyar
Nemzeti

Galéria

reprezentatív

festészeti

címanyagának

vizsgálatán

keresztül

igyekeztem áttekintést nyújtani a címadás koronkénti jellemzőiről; a másodikban az
alkotók oldaláról megközelítve a témát a címadási motivációkat vizsgáltam kortárs
magyar képzőművészekkel folytatott interjúk alapján; a harmadikban pedig a befogadók
szempontjából mutatattam be a címekkel és a címadással kapcsolatos jelenségeket egy
iskolások körében végzett kérdőíves vizsgálat keretén belül.
7.2. A dolgozat eredményeinek bemutatását a három saját vizsgálat szerint veszem
sorra. Elsőként a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményeinek címanyagára vonatkozó
eredményeket ismertetem.
A Régi Magyar Gyűjtemény esetében utólagosan adott címekről van szó, ez
meghatározza a címek tartalmát és formáját is. Az ebben a csoportban szereplő címek
témája elsősorban vallási, célja pedig a megkülönböztetés, a beazonosíthatóság
biztosítása. A gyűjtemény címei ezáltal általában hosszabbak, mint a másik két
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gyűjtemény címei, és leíró jellegűek. Mivel a gyűjtemény anyaga igen hosszú időszakot
ölel föl, ezért a művészek öntudatosodásának folyamata (ezáltal önmaguk
megnevezése) és a címadás igényének kialakulása (műveik elnevezése) is ekkor kezd
kialakulni egy folyamat részeként.
A Festészeti Főosztály címanyagáról összességében elmondható, hogy itt már
kimutathatók bizonyos jellegzetességek az egyes alkotók címei között; egy-egy rájuk
jellemző témakör vagy stílus alapján a címekből már sokszor következtethetünk az
alkotóra, valamint az adott korszakban kedvelt témákra és műfajokra is. A művészek
öntudatosodásának eredményeként már szinte minden festő alkot önarcképet is, de
jellegzetes műfaj még az időszakban a portré, a történelmi témájú kép, a csendélet és a
tájkép is. A korszak alkotói szeretik megjeleníteni a vidéket, az egyszerű embereket és
élethelyzeteket, és ezt címeik is tükrözik. Formai szempontból leginkább a kétszavas
címek jellemzőek a gyűjteményre, de jelentős számú az egyszavas címek kategóriája is.
A Jelenkori Gyűjtemény anyagában feltűnő fogalomkörök közül a személyneveken
kívül jellemző a színnevek és a számok használata a címekben, sok idegen nyelvű és
szleng szót is felhasználó címmel együtt. A három gyűjtemény közül leginkább itt
érhetők tetten a címadási divat jellegzetességei az egyéni, eredeti címalkotásokban és a
címekbe foglalt kulturális utalásoknál is. Formai szempontból itt is a kétszavas címek
bizonyultak a leggyakoribbnak, mint a Festészeti Főosztály gyűjteményénél.
Az elemzésekből kimutatható, hogy a különböző gyűjtemények címanyaga között
több jellegzetes eltérés is észrevehető annak ellenére, hogy festmények címeiről van
szó. Ezek a különbségek elsősorban a különböző korok és művészeti irányzatok miatt
fedezhetők fel, de befolyásolja ezt az a jelenség is, miszerint a címeket maguk a
művészek adják képeiknek, vagy pedig az utókor nevezi el őket megkülönböztetési
szándékkal. A címek természetesen összefüggésben állnak az ábrázolt témával is, így a
címek között koronként eltérő jellegzetes fogalomkörök rajzolódtak ki. A három
gyűjtemény címanyagát tekintve közös a címek szófaji jellegzetessége, mivel
mindegyikről elmondható, hogy leginkább főnevekből áll, illetve főneveket tartalmaz,
melyek különböző határozós vagy jelzős szerkezetekké bővülhetnek; valamint hogy alig
fordul elő a címekben ige, a cselekvést, történést inkább elvont főnévvel fejezik ki a
címadók.

137

7.3. A második vizsgálatban a képzőművészek oldaláról kutattam a címadást. A
vizsgálat eddig nem tárgyalt kérdésekre mutat rá, és egyben igyekszik választ is adni
rájuk. A kortárs alkotókkal készített interjúk alapján képet kaphatunk arról, hogy
szerintük egyáltalán szükséges-e elnevezni egy művet, illetve hogy hogyan lehet jó
címet adni egy alkotásnak. Ezzel kapcsolatban többféle megközelítést ismerhetünk meg,
alapvetően azonban minden válasz hangsúlyozza a címek jelentőségét, tömör, összegző,
megértést segítő lényegét. A megkérdezett alkotók címadási forrásainak és a címadás
menetének megismerésével érthetőbbé válnak számunkra műveik, és tudatosabban
állhatunk értelmezésükhöz is. A néhány művésznél megjelenő sorozatcímek egy-egy
önálló rendszert képeznek az egyéni címadási szisztémán belül, melyek bemutatása
érdekes adalékként szolgálhat a témához. A vizsgálat kapcsán megismerhetjük a
címadás gyakorlati problémáit, valamint társadalmi és pszichológiai vonatkozásait is,
melyek újabb bizonyítékként szolgálnak a címek, illetve a címadás interdiszciplináris
megközelítésének szükségességére.
7.4. A harmadik vizsgálat az általános iskolás gyerekek címadását dolgozta fel,
többféle szempontból megközelítve azt. Címadási készségük felmérése; a különböző
címek megértése és értelmezése; a címvariációk közüli választás és az ehhez
kapcsolódó motivációk megismerése; valamint a képi asszociációk és a kép-cím párok
megalkotásának vizsgálata mind-mind a kutatás tárgyát képezte.
Az iskolások többféle megközelítéssel adnak címet akár szövegeknek, akár
képeknek. A vizsgálat által képet kaphattunk arról, hogy a címadás milyen tényezőktől
függ. Az életkor előrehaladtával, szókincsük és ismereteik bővülésével általában egyre
inkább alkalmazkodtak a megismert címmintákhoz, de korcsoporttól függetlenül a
festmények stílusa is befolyással volt a címadókra: a valósághű ábrázolásmódú
képekkel kapcsolatos feladatok kevesebb nehézséget okoztak számukra, mint az
absztrakt művek.
A vizsgálat igyekszik arra is rámutatni, hogy milyen készségek és képességek
megléte szükséges a címek megalkotásához, befogadásához és megértéséhez. A címadó
intellektuális felkészültsége, lényeglátása, asszociációs képessége, érzékenysége,
elmélyültsége, empátiája, humorérzéke, játékossága, vagyis a szellemi tartalmak
létrehozásának kreatív képessége elengedhetetlen a jó cím megszületéséhez. E
képességek fejleszthetők, így a pedagógiában is ajánlott a címekkel kapcsolatos
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feladatok végeztetése. Az alábbiakban a különböző feladatok eredményeit ismertetem
alpontokba rendezve.
Az első feladat eredményeként megállapítható, hogy ahogy a szövegeknél a
szövegek típusa, úgy a képeknél a kép stílusa, ábrázolásmódja is befolyásolja a címadás
nehézségi

fokát.

A

korcsoportonkénti

összehasonlításból

kiderült,

hogy

az

előfeltevéseknek megfelelően az idősebbek szókészletbeli bővülésük, fogalmazási és
elvonatkoztatási készségük által tudatosabban adtak címeket, míg a kisebbek inkább
ösztönszerűen. A nyelvhasználat nemi jellegzetességeinek következtében a lányok több
információt szerettek volna közölni címeikkel, így a többszavas címeket részesítették
előnyben. Ezek összességében is gyakoribbnak bizonyultak, mint az egyszavas címek;
szófaji szempontból pedig a főnevek számítanak prototipikusnak. A vizsgálat során sok
érdekes és ötletes képzettársítással találkoztam, melyek alapján kiderült, hogy a
sablonos címek elkerülése érdekében érdemes a fantáziánkat szabadon engedni a
címadásban, ahogy ezt a legfiatalabbak is tették. A nyelv ennek eszközeként segítséget
jelent abban, hogy egy kép és általa keltett gondolataink szerves egységet alkossanak
más nézők számára is.
A kérdőív második feladata egy megadott címekhez kapcsolódó asszociációs feladat
volt. A megadott címek értelmezését tekintve elkülöníthető volt egy konkrét/szó szerinti
és egy elvont/átvitt értelmű megközelítés is. A kérdőív ezen feladata kifejezetten a
címek mint szavak keltette asszociációk, illetve előzetes elvárások felmérésére született,
és az eredmények kiértékelése után megismerhettük a három képcímhez (Kávéházi
jelenet, Madárdal, Aranykor) köthető fogalomköröket, képzettársításokat a három
vizsgált korcsoport szerint elemezve. A feladat alapvetően egy elképzelt képi
megjelenítés leírását kezdeményezte volna, de a vizsgálat tükrében látható, hogy ezt
igen kevesen értették meg, inkább csak a cím jelentésével kapcsolatos asszociációikat
írták le, a vizuális megjelenítési ötlet nélkülözésével. Ezeket az asszociációkat több
körülmény befolyásolta: előzetes ismereteik, tanulmányaik, aktuális események, filmés olvasmányélményeik hatása stb. Az asszociációk helyét és korát is szabadon
határozhatták meg – ezek megválasztását ugyanezek a körülmények befolyásolhatták –,
ahogy azt is, hogy mit emelt ki a diák a képből, mint a megjelenítés eszközét, pl. a
színeket, a formákat, a szereplőket, a cselekményt.
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A kérdőív harmadik feladata arra kereste a választ, hogy a létező címvariációk közül
melyiket preferálták az általános iskolások és miért. A vizsgálat alapján megtudhattuk,
hogy a kisebbek inkább a részletesebb, több információt tartalmazó címeket kedvelik,
míg a nagyobbak általában a rövid, egyszavas címeket. Kevés nemi különbség
figyelhető meg a címválasztásban, leginkább az, hogy a fiúk a rövidebb címekhez
vonzódnak, a motivációk tekintetében pedig a lányok könnyebben engedik el
fantáziájukat. Az okok vizsgálatában pedig minden képnél kirajzolódott pár általános
séma, de természetesen akadtak egyéni asszociációk is.
A negyedik feladatban azt vizsgáltam, hogy a megadott címekhez a különböző nemű
és korú gyerekek milyen képeket választanak a feltüntetett három-három kép közül,
választásukat indokolniuk is kellett. A legtöbben a Reggel címhez Fényes Adolf
Csendélet mézeskalács szívvel, míg a Csendélethez Fehér László Ünnep IV. című képét
választották, mindkettő a tárgyak kizárólagos szerepeltetésével vívta ki a figyelmet. A
Reggel címhez viszonylag egyértelmű és jól körülhatárolható asszociációk születtek,
mivel a gyerekek tisztában voltak a szó jelentésével, viszont a csendélet szó esetében
már nem így történt. Az indoklások részletes megismerése által kiderült, hogy az
általános iskolások közül milyen kevesen ismerik a csendélet fogalmát (holott elvileg a
negyedik osztályos tanagyagban szerepel), valamint hogy ennek köszönhetően milyen
téves asszociációs köröket hívott elő a diákokban a fogalom. Ezek vizsgálatán kívül
közelebb juthattunk az előzetes tanulmányok befolyása nélküli egyéni motivációk
megismeréséhez is.
Az ötödik feladatnál (kép-cím párok alkotása) a válaszok elemzése során a következő
eredményre jutottam. Előfeltevésemet részben igazolta a kapott eredmény, miszerint az
idősebbek több hibátlan megoldást adnak, a nyolcadikos fiúk eredménye mégis elmarad
az ötödikes lányokétól. Ennek következtében nemi különbségekre is következtetnem
kell, mivel ebben a feladatban a lányok jobban teljesítettek a fiúknál. A nemeket
összesítő táblázat szerint a lányoknak egyszerűbben ment a feladat megoldása, ami
utalhat a lányok pontosabb megfigyelő- és asszociatív képességére is, vagy korábbi
érésükre,

aminek

következtében

nyitottabbá

és

érzékenyebbé

válnak

a

problémamegoldásban. A feladat megoldásánál a legnagyobb nehézséget korosztályi
különbség nélkül a valósághűtől eltérő ábrázolásmódú festmények okozták, ahol
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nehezebben volt felismerhető a kép témája, így a hozzá kapcsolódó címeket is kevésbé
tudták megtalálni.
A vizsgálat újabb bizonyítékként szolgál a különböző művészi ábrázolásmódok
megértést befolyásoló hatására. Az absztrakt, nonfiguratív képek értelmezése nagyobb
kihívást jelent a befogadó számára, nem volt ez másképp a gyerekeknél sem: valaki
könnyebben, valaki nehezebben engedi szabadjára a fantáziáját, képzelőerejét. A feladat
során kiderült, hogy ez a megállapítás azonban nem csak a képekre, hanem a címekre is
igaz: a szimbolikus, kevésbé konkrét címekhez nehézséget okozott a diákoknak a
hozzájuk tartozó kép megtalálása. Így megállapítható, hogy a mű és a cím is
nélkülözheti az egyértelműséget, melynek hiánya elbizonytalanítja a befogadót a
megértésben.
7.5. Ez a dolgozat a képzőművészeti címadáson belül csak a festészeti címanyag
vizsgálatára szorítkozott, de a többi művészeti ág címadásának vizsgálata és egymással
való összevetése is új összefüggésekre mutatna rá. A történeti áttekintést érdemes lenne
más (köz)gyűjtemények címanyagán is elvégezni, valamint nemzetközi viszonylatban is
vizsgálni, más országok címadásának vizsgálatán keresztül. A téma nem csak a
névtudomány számára tartogat további kutatási lehetőségeket, hanem a nyelvészet
egyéb területei, az irodalomtudomány, a művészettörténet számára is, valamint a
pedagógiában is kiemelt szerepe lehet a diákok címekkel kapcsolatos készségeinek
fejlesztésében a vizuális kultúra és a szövegértés tananyagának keretein belül.
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