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Nem megszokott dolog, hogy egy, a doktori disszertációját író ember a saját „témájával” 
konzultálhat. Nekem megadatott ez a lehetőség, s meg kell, hogy mondjam, akkor nem 
éreztem úgy, hogy ez feltétlenül megkönnyítette volna a dolgomat. Pedig előtte lelkes voltam. 
Úgy képzeltem, megkérdezek tőle mindent, ami érdekel vagy amiben, elméletét illetően, nem 
vagyok biztos. Alaposan kifaggatom, s ezzel egy csomó időt megspórolok magamnak, nem 
beszélve arról, hogy hipotéziseim sem lesznek teljesen légbőlkapottak. Felkészültem. 
Bemutattak bennünket egymásnak. Elkezdtem feltenni „tudományos” kérdeseimet. 
Megszemélyesült „témám” viszont úgy tett, mintha nem hallotta volna vagy egyszerűen 
elengedte volna őket a füle mellett. Ott és akkor az volt az érzésem, hogy nem is a kérdésekre 
válaszolt. Értelmüket csak néhány nappal később kezdtem el kapisgálni, mint ahogy azt is, 
miért úgy válaszolgatott beszédpartnerem, ahogy válaszolgatott.   

Ő volt František Miko. November 13-a óta immár csak volt. A neves szlovák 
nyelvész, irodalomtudós és esztéta, a Magyar Szemiotikai Társaság tiszteletbeli tagja, 90 éves 
korában hunyt el. November 22-én kísérték utolsó útjára a pozsonyi temetőben. 

 
Iskolateremtő filológus volt, teoretikus, rendszerező alkat, a módszer embere; és 

zseniális szövegértelmező is, a jelentésbeli és stilisztikai nüánszok iránti hihetetlen érzékkel. 
Gazdag és a mai napig inspiráló életművet hagyott hátra. (Műveinek legutolsó bibliográfiája 
szerint 23 monográfiát és közel ötszáz szakcikket – tanulmányt, esszét, kritikát, recenziót 
publikált.) Tudósi pályájának hozadékait számos tanulmány méltatta már idehaza és részben 
külföldön is. Csak az idén, a 90. jubileum alkalmából két rendezvényt is szenteltek neki 
(egyet Pozsonyban, egyet pedig Nyitrán), ahol nyelvészek, irodalomtörténészek, teoretikusok, 
kritikusok, esztéták és a fordítás szakemberei beszéltek arról, mit is jelentett és jelent nekik 
František Miko személye, irodalomfelfogása, oktatói és értelmezői munkássága. A nyitrai 
konferencián magam is részt vettem, a nyitó előadást Voigt Vilmos tartotta, angolul. Miko 
már nem tudott jelen lenni, de a helyszínen levetített rövid portréfilmnek köszönhetően 
mégiscsak megelevenedett az alakja. Ekkor, a vásznon láttam utoljára.  

 
Halálhírét hallva és készülve e cikk megírására előástam első beszélgetésünkről 

készült jegyzeteimet. Ilyen mondatokat olvashatni itt (igyekszem pontosan fordítani): „–A 
nyitrai iskola az elhanyagolt középkori heurisztika megújítása. A mindennapi élet részévé 
akarjuk tenni a tudományt. A tudomány mint személyes dolog. – A hivatalos tudományosság 
szemében eretnekeknek számítunk. Manapság gyakran azt kell megmutatnunk, hogy mit 
tudunk, és nem azt, hogy kik vagyunk. – Amit vizsgálunk, az bennünk van, a vizsgálódás 
tárgya mi magunk vagyunk. – A racionalizmus határán mozgunk, és egyedül az irracionális a 
valóságos. – A legveszélyesebb általában beszélni az esztétikáról. – Ha nem hozunk fel 
konkrét példát, nem tudjuk, mi a referencia tárgya, és elveszünk az ellentétes vélemények 
káoszában.” S az egyik zárójelben az áll: Miko jegyzetelése.  

Igen, merthogy a diákjaival, doktoranduszaival és kollégáival való beszélgetések alatt 
ő maga is írt. Mindig készenlétben volt nála a toll és egy darab cetli. Azóta sem beszélgettem 
egy hozzá hasonló formátumú tudóssal úgy, hogy az, a beszélgetésből maga is tanulni 
akarván, jegyzetelt volna. Ez volt talán a legkülönösebb az idős (79 éves volt akkor), de még 
szellemileg friss professzorral való beszélgetésekben. Ő nem kioktató válaszokat adott, nem 
dobálózott nevekkel, irányzatokkal (nem „osztotta az észt”), hanem hangos 



együttgondolkodásra invitált. Mindig a konkrétat, a személyest, az egyénileg megéltet 
részesítette előnyben, s ezt tekintette az irodalomtudományi vizsgálódás, a műelemzés 
kiindulópontjának is: a recepciós empíriát. Kulcsfogalma volt az élményszerűség. De mit is 
értett alatta pontosan, s mit jelentenek az előbb idézett fura töredékek? Ahhoz hogy ezt 
megvilágíthassam, szakmai(bb) síkra kell terelnem a szót.  

 
Nyelvészet, irodalom, esztétika 
 

František Miko nevét hallva a szakmabelieknek egyaránt eszükbe juthat a leíró és 
funkcionális nyelvészet, az irodalmi kommunikáció elmélete, az interpretáció, az irodalom és 
művészetszemiotika (jeltudomány), a befogadásesztétika, a fordításkritika – attól függően, 
hogy ki-ki munkásságának mely szeletével is került közvetlen kapcsolatba. Egy valami 
azonban mindenkinek eszébe kell, hogy jusson róla – ez pedig a stilisztika. Ez volt ugyanis az 
a diszciplína, ami a legközelebb állt hozzá, s ami szinte összefort a nevével. Ennek keretében 
fejtette ki az irodalom és a művészetek funkciójáról alkotott nézeteit, s ennek köszönhető egy 
olyan fogalomrendszer kidolgozása is, amely egy ma is működő műelemző iskola alapjait 
vetette meg.   

Miko a stílus funkcionális felfogásából indult ki, s az ezirányú kezdeményezéseket 
fejlesztette tovább; bővítette és árnyalta a nyelvi funkciók addigi osztályozásait (Bühler, 
prágai iskola, Jakobson). Tette mindezt a közelmúlt és a korabeli nyelvészeti és stilisztikai 
elméletekkel folytatott kreatív párbeszéd formájában. Hatással volt rá a prágai strukturális 
nyelvészet keretében kibontakozó funkcionális stilisztika, a generatív nyelvészet és poétika, a 
humántudományokban az időtájt hódítani kezdő információelmélet és a 
kommunikációelmélet. Ezek ötvözéséből hozott létre egy olyan stíluselméleti koncepciót, 
mely nemcsak alapjaiban kérdőzejelezte meg az ún. nyelvészeti és irodalmi stilisztika közti 
megkülönböztetés érvényességét, hanem kiterjesztette a stilisztika alkalmazási területét az 
esztétika irányába.  

A stilisztika Miko felfogásában egy széles hatósugarú, különféle humán 
tudományterületek (rétorika, poétika, műfajelmélet, esztétika, szemiotika, 
kommunikációelmélet) eredményeit és fogalmait integráló diszciplínát jelentett. Kezdetben a 
nyelvészeti és irodalmi elemzés céljait szolgálta, később azonban az egyre bővülő és 
finomodó kifejezésrendszert a társművészetek (zene, képzőművészet, színház) területén is 
sikerrel alkalmazták.  

 
A funkció mint hatás: Miko stíluselméletének vázlata 

 
A stílust Miko holisztikusan fogta fel: szerinte az áthatja a megnyilatkozás egészét, a szöveg 
minden szintjén vannak jelölői, az ő szakkifejezését használva „indikátorai” vagy – Zeman 
László megfogalmazásában – „kitevői”. A hangtani, alaktani és szótani sajátosságok éppúgy 
rendelkeznek valamilyen stílusértékkel, mint a szintaktikaiak vagy a kompozíciós eljárások, 
mindegyikük előhív a befogadóban valamilyen stílushatást. A szövegben semmi sincs, ami ne 
volna a stílus része; nem létezik a stílus szempontjából „semleges” vagy „jelöletlen” 
kifejezőeszköz.  

Miko a nyelv és a tudat szoros összetartozásából indult ki. Olyan stilisztikai 
univerzálékat (elemi stílusminőségeket) tételezett, melyek a nyelvből vezethetők le, de 
alapvetően az emberi tudat tartozékai. És mint ilyenek személyiségformáló erővel bírnak. 
Ezeket az univerzálékat kifejezéskategóriáknak (výrazové kategórie) nevezte el, és a 
legfontosabbakat egy bonyolult, de logikusan strukturálódó rendszerben (výrazová sústava) 
mutatta be, melyet egész életében finomított, alakított és magyarázott.  



Miko értelmezésében egy-egy stíluskategória nem más, mint a beszéd valamely 
funkcionális aspektusának nyomatékossá tétele, ami automatikusan más funkciók 
háttérbeszorulását eredményezi. Az így létrejövő „kiélez(őd)ést” a befogadó mint sajátos 
stílusminőséget, stílusértéket érzékeli. Ezen kategóriák csoportosulásával jönnek aztán létre a 
magasabb, összetetebb stílusformációk: funkcionális stílusok (köznyelvi, szépirodalmi, 
tudományos, adminisztratív, publicisztikai stílus) illetve egy szöveg, egy műfaj, egy szerző, 
egy irányzat vagy akár egy korszak jellegadó stílusai is.   

Jelen írás keretei között nincs mód e fogalomrenszer mégcsak vázlatos ismertetésére 
sem. (Lásd ehhez a cikk végén szereplő ajánlott irodalmat). Végsősoron azonban nem is 
szükséges, hisz – bármennyire meglepő, de – ismerjük őket, nap mint nap intuitíve 
„dolgozunk” velük, amikor szövegeket olvasunk, álló és mozgó képeket nézünk, zenét 
hallgatunk vagy éppen az embereket magunk körül. Ez a fejtegetés túl elvont, ez a 
szókapcsolat itt nem elég kifejező, ez a szó itt lapos, a szónoklat terjengős, a nyilatkozat 
visszafogott, a mondat ironikus, az előadásmód patetikus, a beszólás vulgáris, a vallomás 
lehet zavarbaejtően szubjektív, az utasítás sürgető, a filmjelent brutális vagy drasztikus, a 
festmény idilli – a végtelenségig folytathatnánk a sort. A lényeges mozzanat itt az, hogy e 
stílus-vagy kifejezéskategóriák létezéséről az általuk kiváltott hatás révén bizonyosodhatunk 
meg. Miko arra tett kísérletet, hogy rendszerezze, „szótárazza” és a – nem kizárólag csak 
irodalmi – műelemzés hatékony fogalomkészletévé tegye őket. Stilisztikája tehát recepciós 
stilisztika, mivel a stílus kérdését a szövegösszetevők olvasóra gyakorolt hatása felől tartja 
megragadhatónak.  

A mű hatásának és a befogadás folyamatának tulajdonított kitüntető figyelem, illetve a 
kimerítő, minden szintre kiterjedő irodalmi szövegvizsgálatai (stílusinterpretációi) okán Miko 
elmélete a 60-as évek végén teljesen szinkronba került a korabeli szemléletváltást előkészítő 
nyugati irodalomtudósok és szemiotikusok törekvéseivel – mégha nem is azok hatása alatt 
formálódott. A kifejezés esztétikája (Estetika výrazu, 1969) egymaga vitte véghez a szlovák 
irodalomtudományban azt, amit a francia (Barthes), olasz (Eco) vagy német (Jauss, Iser) 
kutatók munkái nyomán „recepciós” vagy „olvasói” fordulatként szokás emlegetni.  

 
Stíluselemzés és irodalmi hermeneutika 

 
Miko azonban nem állt meg az esztétikai (nála stilisztikai) hatásminőségek nyelvi 
leképezésénél. Egyre inkább hangsúlyozta írásaiban a mű világa és az olvasó világa közti 
átjárás és megfeleltetés (kivetítés) reflexiójának fontosságát. Ez összefügött a szerzői 
koncepciónak megfelelően alakított téma stílusformáló erejének hangsúlyozásával. A stílust 
Miko a szöveg nyelvi és tematikai kifejezőeszközeinek („indikátorok”) esztétikai 
hatásegyütteseként fogta fel.  

A művészi szövegek domináns, megkülönböztető stíluskategóriájának tekintett 
élményszerűséget (zážitkovosť) az epikai és lírai módoknak megfelelően ábrázolt 
élethelyzetek és életesemények szuggesztivitásával, esztétikai megelevenítő erejével hozta 
összefüggésbe. Előfeltevése volt, hogy a művészet valamilyen módon mindig kapcsolódik az 
emberi lét kérdéseihez. Az irodalmi ábrázolás hatóereje épp arra vezethető vissza, hogy képes 
az olvasóban antropológiai képzeteket felkelteni, képes megidézni, konnotálni bizonyos 
emberi létállapotok atmoszféráját. A mű hatásának intenzitása nagyban függ tehát az olvasó 
aktuális élethelyzetétől, illetve attól, mennyire képes saját életvilágát a fikció világa felől 
szemlélni, értelmezni – és fordítva.  

Ebben a megközelítésben a szöveginterpretáció az önegzegézis formáját öltöti, ami 
már a Miko-féle stilisztika – eddig még kellő mélységben fel nem tárt – hermeneutikai 
dimenziójára vet fényt. (Szlovák nyelven írt doktori disszertációm 3. fejezetében erre tettem 
kísérletet.) Az esztétikai-stilisztikai tapasztalat és az egyéni létélmény egymásra való utaltsága 



és kölcsönös áthatása, gazdagító ereje felől értelmezte újra Miko elméletét a 90-es években 
írott tanulmányaiban és monográfiáiban Ľubomír Plesník (1957), a nyitrai iskola másik 
meghatározó, szemléletformáló tagja is. Az ő felfogásában a befogadó egzisztenciális 
szituáltsága érzelmi, kognitív (mentális) és testi tapasztalatok által meghatározott, ezért a 
műalkotás nyújtotta esztétikai élmény mindezen szférákat „rezgésbe hozza”, mozgósítja. A 
művekkel folytatott értelmezői párbeszéd célja és tétje szerinte egy olyan gyakorlati 
életbölcsesség megszerzése, mely hozzájárulhat az életminőség javításához.  

A művészetnek tehát e – filozófiai és szemiotikai értelemben is – pragmatikus felfogás 
szerint terapeutikus funkciója van, mivel olyan felismerésekkel ajándékozhatja meg az erre 
érzékeny befogadót, amelyek aztán élhetőbbé, a lehetőségekhez mérten elviselhetőbbé tehetik 
számára az életet. Mégpedig olyanformán, hogy az élmény átható, nemegyszer magával 
ragadó erejének köszönhetően oldja a negatív tapasztalatokból (konfliktus, veszteség, hiány, 
szenvedés, stressz) származó feszültségeket. Az ember alapvető életstratégiája ugyanis az, 
vallja Plesník, hogy a környezetével harmóniában éljen, hogy törekedjék a kiegyenlítődésre.  
Ezzel Miko esztétikai és „művészetantropológiai” nézeteit teszi magáévá: a szlovák filológus 
szerint ugyanis az élmény jellegét a feszültség – oldás dialektikája határozza meg, ami a nyelv 
és a téma síkján a kontraszt és mérték stíluskategóriák arányában realizálódik.   

 
Miko és a szemiotika  

 
A szemiotika Miko elméletére gyakorolt szemléletformáló hatása tagadhatatlan;  
a szlovák teoretikus kezdettől fogva használta a jeltudomány bizonyos fogalmait, hivatkozott 
a diszciplína művelőinek munkáira, külön tanulmányban foglalkozott a szöveg szemiotikai 
aspektusával, a saussure-i elvek kritikájával összefüggésben a jelentés kérdéseivel (Jelentés, 
nyelv, szemiózis, 1995), a Szöveg és stílus (1970) című monográfiájában pedig a művészetek 
szemiotikai különbségeit taglalta. Az önmeghatározás szándékával megfogalmazott 
nyilatkozataiban több esetben is a „szemiotikai” jelzővel illette stíluselméletét és 
interpretációs módszerét. S végsősoron a nyelvészetet, irodalomelméletet és esztétikát 
egyesítő komplex stíluselmélete vetette meg a fogalmi és módszertani alapját egy olyan 
műelemző iskolának, amelyet odahaza és külföldön azóta is „nyitrai szemiotikai iskola”-ként 
emlegetnek.   

És mégis: Miko kötődése a jeltudományhoz nem nevezhető kritikátlan, organikus 
betagozódásnak, inkább egy oldalirányú érintkezésként jellemezném. Miko nem csatlakozott 
teljes mértékben egyik általa hivatkozott elmélet vagy iskola elképzeléseihez sem, ezért azok 
„követőjeként” sem aposztrofálható. Egyrészről tagadhatatlan, hogy teóriája a Saussure-ből 
kiinduló, Jan Mukařovský által megalapozott és Jurij. M. Lotman írásaiban továbbfejlesztett 
műveszetszemiotikai (kezdetben szemiológiai) elképzelésekhez áll a legközelebb, de 
ugyanúgy párhuzamba állítható a nyelvészet vagy a poétika keretében létrejött szemiotikai 
szövegtanokkal is. Másrészről azonban hangsúlyozni kell, hogy Miko ezeket a szemiotikai 
koncepciókat és nemegyszer azok fogalomrendszerét is a maga elképzeléseihez, saját 
esztétikai hatósugarú stilisztikájához idomította. Egy 1970-ben megjelent írásában például így 
fogalmazott: „Elemzéseimben semmi másra nem törekedtem, mint hogy a stilisztikai 
signifianthoz stilisztikai signifiét találjak, és fordítva”. A stílushatást tehát a jelölt státuszával 
ruházta fel, amelynek jelölői a nyelv és a téma síkján lelhetők fel. Hozzátette azonban, hogy a 
stilisztikai jelölő – jelölt kapcsolat a befogadók eltérő stílusérzékéből adódóan korántsem 
annyira rögzített, mint a grammatikai kategóriák vagy szójelentések esetében.  

A mikoi stíluselmélet recepeciójának mai megélénkülését nagyban meghatározza az a 
körülmény, hogy az elemi stílusminőségeket megnevező kifejezéskategóriák (vagy kifejező 
kategóriák) topografikus rendszere megteremtette az átjárás lehetőségét nemcsak a 
természetes nyelvek (fordításkritika), hanem a különböző művészi jelrendszerek (és egyúttal 



azok elméletei) között is. Az irodalom, a zene, a képzőművészetek, a színház és a film 
szemiotikai különbségeit az általuk kiváltott hatásminőségek azonossága vagy hasonlósága 
ellensúlyozza. S ez pedig módszertani kiindulópontja lehet a kölcsönhatás módjaira vagy a 
fordítás (átkódolás) szintjeire fókuszáló interszemiotikai érdekeltségű elemzéseknek. Hogy 
mennyire lesz sikeres ez a tágabb alkalmazás, az egyelőre – a részeredmények ellenére is – 
még nyitott kérdés, mindenesetre 2008-ban, hosszú előkészületek után, Ľubomír Plesník 
szerkesztésében napvilágot látott egy olyan esztétikai szótár (Tezaurus estetických výrazových 
kvalít), amely a mikoi kifejezéskatgóriákat már az interszemiotikai applikálhatóság igényével 
dolgozza fel. A nemegyszer több szerző által írott szócikkek az adott kategóriát (pl. 
cselekményesség, dialogikusság, bizarr jelleg, expresszivitás) a lehető legtöbb művészi 
területre való tekintettel igyekeznek körülírni, jellemezni, és nem hagyják ki az esztétikum 
előfordulásának egyéb közegeit (populáris kultúra, hétköznapok jelvilága) sem. 

A közvetlene(ebb) szemiotikai hatások mellett azonban hangsúlyozni kell egy időben 
és térben egyaránt távolabbi párhuzamot is: Ľubomír Plesník sokat tett azért, hogy Miko 
elméletének morrisi értelemben vett pragmatikai dimenzióját hangsúlyossá tegye. 
Meggyőzően érvelt az mellett, hogy az iskolateremtő szlovák filológus a jel és a jelhasználó 
közti viszonynak kezdettől fogva nemcsak kiemelt jelentőséget tulajdonított, hanem ennek 
rendelte alá a szemiotikai vizsgálódások másik két viszonylatát, a szemantikát és a 
szintaktikát is. Szerinte a szövegek mint jelek teljesértékű, tehát egyedül hiteles létmódja a 
recepciós létmód, az, ahogyan a mű az olvasó tudatában – minden élményszerű mozzanatával 
együtt – „jelen van”, ahogyan hat rá, kognitív, emocionális és szomatikus vonalon egyaránt. A 
jelentés, a referencia, a jelközi kapcsolatok is csupán ebből a pragmatikai nézőpontból 
férhetők hozzá, és csak így tehetők vizsgálat tárgyává. Miko számos írásában bírálta azokat az 
irodalomelméleti elképzeléseket, melyek a szöveg önmagában, önmagáért való vizsgálatát 
tűzték ki célul, illetve azokat, amelyek (az ingardeni elképzelések szellemében) 
különválaszthatónak tételezték a művet annak konkretizációitól.  

 
Határtalan elmÉLET 
 

František Miko azon kivételes tudósok közé tartozott, aki nemcsak tudást közvetített és 
interpretálni tanított, hanem ezzel együtt egy sajátos tudományfelfogást is közvetített. 
„Határsértő” magatartása, egyéni fogalomhasználata és önértelmező hajlama nem aratott 
osztatlan elismerést hazai szakmai körökben. Be kell azonban látni, hogy a nyelvvel, az 
irodalommal és a művészetekkel foglalkozó tudományterületek közötti fesztelen átjárás és a 
szűnni nem akaró terminológiai finomítások illetve önidézetek mögött nem az avatatlanság 
vagy a nárcisztikus befeléfordultság húzódik meg, hanem az önálló, következetes és 
önkritikus gondolkodásra való törekvés; mely nyitott mások véleményére, de ódzkodik a vak 
és kritikátlan követéstől, mely mindig a vizsgált dolog igényét és a személyes tapasztalatot 
tartja elsődlegesnek az „irányadónak”, „korszerűnek” vagy pusztán divatosnak tartott 
teóriákkal szemben.  

Miko nem tartotta sokra a konkrét szöveg vizsgálatától és a befogadó aktuális 
élethelyzetétől eltekintő, mások kijelentéseinek labirintusában bolyongó öncélú teoretizálást. 
Gúnyosan csak „szalon elméletként” vagy „tudományos show-ként” emlegette. Ez a fajta 
viszonyulás főként pályája utolsó két évtizedében erősödött fel nála. Akkor tehát, amikor 
témavezetőmnek, Zsilka Tibornak köszönhetően én is megismerkedtem vele. A 
metateoretikus szempontú kérdéseimmel szembeni – írásom elején említett – ignoranciája 
tehát üzenetértékű volt: ne hagyatkozzam ennyire az elméletekre, ne engedjem, hogy egy-egy 
diszciplína, irányzat vagy elképzelés teljesen magába zárjon, és elfedje előlem azt, ami az 
irodalomtudományi vizsgálódásokban, sőt azokon túl is, egyedül fontos: hogyan érint meg és 
mit mond nekünk itt és most a mű.  
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