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Mi a szinesztézia?

A szinesztézia különféle érzéki benyomásokat

kapcsol össze, és ebben a nagyfokú sűrítő erejében

rejlik a stílusértéke

„éreztem, bársony nesz inog”
(József Attila)

„borzongva isszuk a hűs őszi holdfényt”

„lila dalra kelt egy nyakkendő”

„bár holtra metszé a kertész kése, még édesíti a fanyar szobát”
(Kosztolányi Dezső)







„Kicsalta a leányt édes beszédével”

(Petőfi: János vitéz)

édes … ízlelés

beszéd… hallás





„Napsugarak zúgása, amit hallok,
Számban nevednek jó íze van.

Szent mennydörgést lát a két szemem,
Istenem, Istenem, Istenem!”





Az irodalomban a szinesztézia vagy érzetcsere olyan

költői eszköz, amely fölcseréli a különböző érzeteket

(látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés).

A metafora altípusa.

További példák magyar költőktől:

„színek víg pacsirtái zengtek”, „Egy kirakatban lila dalra

kelt / Egy nyakkendő” (Tóth Árpád: Körúti hajnal).,

„Napsugarak zúgása, amit hallok” (Ady Endre)

„Éreztem, bársony nesz inog” (József Attila)

„tréfás-lila, bor-színű, néma-szürke” (Kosztolányi Dezső)

„Színek zengése! Fények zúgása!” (Dsida Jenő)

„az illatok színe/ a színek íze/ az ízek hangja…” (Weöres

Sándor)

„A barna gondok, szélvész, háború,/ Villám, s hideg fény

voltak táborom.” (Vörösmarty Mihály)
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és zeneszerzőtől:

„Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.”

(Kodály Zoltán)

A szimbolisták kedvelt költői eszköze. A leghíresebb mű Arthur

Rimbaud Voyelles (Magánhangzók) című szonettje. Költészetét

a szinesztéziára alapozta, ahogy azt A látnok levelében megírta.

De nem ő volt az első.

Charles Baudelaire kezdeményezte a szimbolizmust, és

a Kapcsolatokban ki is fejtette a szimbolizmus hitvallását. Sok

költő vallotta magát szimbolistának, de

Arthur Rimbaud, Paul Verlaine és Stéphane Mallarmé volt

közülük a három legjelentősebb.
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Szín szinesztézia

„A betűkhöz és a számokhoz gyakran 

színeket kapcsolok. Minden betűnek és 

számjegynek színe van a fejemben. Néha, ha 

a betűk vastagon vannak írva a papírra, egy 

pillanatra megjelenik ez a szín, ha nem 

figyelek rá. 

Néhány példa: az S piros, a H narancs, 

a C sárga, a J zöldessárga, a G zöld, az E kék, 

az X bíbor, az I halványsárga, 

a 2 sárgásbarna, az 1 fehér. 

Ha leírom, hogy SHCJGEX, az a szivárvány 

képzetét kelti, mint ahogy az ABCPDEF is.”





Egy másik: „Ha az emberek az érzékelésemről 

kérdeznek, akkor talán megkérdik: ha ránézel egy 

teleírt lapra, akkor az szivárványszínű? – Nem 

egészen. Ha olvasok, akkor az éppen olvasott szó 

körül még öt szó színes. Csak a színeim segítségével 

tudok helyesen írni. Emlékszem, hogy az általános 

iskolában így jegyeztem meg a priority szó 

írásmódját: a szó sötétebb több más szónál. Nem 

lehet benne e, mert az e sárga, ilyen pedig nincs 

benne.”

Egy harmadik egészen másról számol be: „Ha 

szavakat olvasok egy lapon, akkor maguk a betűk 

nem színesek, de a fejemben ott vannak a színek, 

ahogy végigmegyek rajtuk, és ez mindig is így volt. 

Emlékszem, hogy az óvodában minden szobának 

megvolt a maga színe, amit hozzárendeltem. Néha 

az akkori dolgokat a színükkel akarom megnevezni. 

Ugyanígy a napokat, a hónapokat és a többit. Azt 

hittem, csak beleképzeltem ezeket. De végül rá 

kellett jönnöm, hogy ez valójában szinesztézia.”



Színes betűk 

és számok



„Milyen szine van az A betűnek, milyen hangot ad a sárga?”



Éva: rózsaszín, 

emlékezett rá





Fekete – valaminek a vége, 

lezárása



„Halld a színeket, lásd a hangokat,

avagy Kandinszkij csúcsra jár.”







„Kaleidoszkópszerűen változva leptek meg 

tarka, fantasztikus képzetek…, 

színszökőkutak fakadtak, átrendeződtek 

és keresztezték egymást egyetlen töretlen 

folyamatban. Különösen érdekes volt, 

ahogy az összes akusztikus észlelésem, 

például a kilincs vagy az elhaladó autó 

hangja optikai érzékletté vált. Minden 

hang egy formában és színben megfelelő, 

élőn változó képet produkált.”



Ti nem látjátok, hogy a 

d-moll sötétkék?



A zeneszerzők és szólisták között viszonylag 
sok szinesztéziást találunk. Agykutatók 

kimutatták, hogy a hosszú ideje, hivatásszerűen 
zenével foglakozó emberek agya strukturális és 
funkcionális különbségeket mutat az egyszerű 

zenekedvelőkéhez képest. Talán ezzel függ 
össze, hogy az abszolút hallással rendelkezők 

között nagyobb számban vannak 
szinesztéziások, vagyis olyan emberek, akik a 
hangokat bizonyos színekkel együtt érzékelik.



A zenei típusú szinesztézia esetében hang és 
szín elválaszthatatlan egységként jelenik meg 
a hallgató számára, vagyis egy adott hang 
mindig egy adott színnel párosul. Liszt 
Ferenc, a zenetörténet egyik szinesztéziása
állítólag így instruálta a weimari zenekart, 
amikor koncertmesterként állt az élükön: 
„Uraim, egy kicsit kékebben, ha kérhetem.”



A szimfónia egy szivárvány



„Milyen volt hangja selyme, sem tudom már…”



Milyen volt szőkesége, nem tudom már,

De azt tudom, hogy szőkék a mezők,

Ha dús kalásszal jő a sárguló nyár

S e szőkeségben újra érzem őt.

Milyen volt szeme kékje, nem tudom már,

De ha kinyílnak ősszel az egek,

A szeptemberi bágyadt búcsuzónál

Szeme színére visszarévedek.

Milyen volt hangja selyme, sem tudom már,

De tavaszodván, ha sóhajt a rét,

Úgy érzem, Anna meleg szava szól át

Egy tavaszból, mely messze, mint az ég.

(Juhász Gyula, 1912.)



Köszönöm a figyelmet!


