
nost, amely ér zé sek kel még ma is küsz -
köd ve szembesül.18

Egyet ér tek az zal a né zet tel, hogy fon -
tos a „Ká dár-rend szer kul tu rá lis lo gi ká já -
nak rekonstrukciója,”19 el fe le dett, il let ve a
ká non ba beemelt mû vé sze i nek új ra ér té -
ke lé se, rekanonizációja, ugyan ak kor úgy
gon do lom, hogy ezt a fel ada tot a ki ál lí tás -
nak nem si ke rült kel lõ en tel je sí te nie,
amennyi ben be le esett az „egyet len mû -
vész ki eme lé sé nek” csap dá já ba. Szá -
mom ra úgy tûnt, hogy A 20. szá za di ma -
gyar szár ma zá sú mû vé szek kül föld ön cí -
met vi se lõ te rem mû tár gyai csak az üre -
sen ma radt ki ál lí tó tér töl te lék anya ga ként

funk ci o nál tak. A lép ték vál tás, a mo dell -
al ko tás így nem si ke rült. Ab ban az eset -
ben, ha Mélyi va ló ban a Ká dár-rend szer
mû vé szi szcé ná ját akar ta vol na be mu tat -
ni, ak kor egy részt a ki ál lí tás nak mond juk
„A Ká dár-rend szer mû vé sze te: Amerigo
Tot” cí met kel lett vol na ad ni, más részt
sok kal na gyobb te ret ad ni az olyan, ál ta la
saj ná lat tal el fe lej tett mû vé szek nek, mint
Ke mény Zol tán. Min den eset re csak az
em lé ke zet fe lül bí rált re konst ru á lá sa ad -
hat se gít sé get ah hoz, hogy ki de rül jön a
tár lat exp li cit mó don fel nem tett kér dé -
se: hol van Amerigo Tot he lye: az el fe lej -
tett vagy a ka no ni zált mû vé szek kö zött?
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„AKI MEG HA JOL, 
AZT SO HA SEM ÜTIK AR CUL”

1.0. Fel mé ré sek sze rint a kom mu ni ká -
ci ó nak csak 35 szá za lé ka va ló sul meg
nyel vi esz kö zök kel: a ma ra dék 65 szá za lé -
kát gesz tu sok, moz du la tok biz to sít ják. A
kul tú rák több sé gé ben 100–200 gesz tust
használnak.1 A tag lej tés „a be szé det vagy

szó be li elõ adást kí sé rõ test-, kü lö nö sen
kéz moz du lat ok. […] Az arc já ték, a kéz- és
test moz du lat ok har mó ni á ja ad ja a gesz -
tust, me lyek a sza va ló és szí ni elõ adás ki -
egé szí tõi s azok eme lé sé re, ki fe je zõb bé té -
te lé re s élén kí té sé re szolgálnak.”2 A gesz -



tus fo gal má nak ha tá ra it nem könnyû
kijelölnünk.3 Azt te kint jük gesz tus nak,
ami a kom mu ni ká ció so rán a be szé lõ
mon da ni va ló ját te szi ért he tõb bé; nem tar -
toz nak ide a hely vál toz ta tás ok, az, ha be -
szél ge tõ tár sunk ön kén te le nül meg érin ti a
ke zét, vagy elpityeredik.4 „Fon tos jel lem zõ
je gye egy gesz tus nak az is, hogy moz gás-e
vagy test hely zet, il let ve va ló di moz gás
vagy arc moz gás-e, mert a kul tu rá lis-tár sa -
dal mi gesz tu sok több nyi re moz gá sok, de
van nak köz tük test hely ze tek is (pl. a térd -
haj tás vagy a meg haj lás kö szö né si formá-
ja).”5 „A test moz gás ok szo ro san együtt mû -
köd nek a ver bá lis kód dal, és ve le együtt
ko he rens egy sé get al kot nak: meg is mé tel -
he tik, ki emel he tik, pre cí zeb bé te he tik az
egyes sza va kat, ki fe je zé se ket, gaz da gít hat -
ják az in for má ci ós sí kot, meg erõ sít he tik
vagy gyen gít he tik a szó ha tást, mó do sít -
hat ják a sza vak je len té sét, il let ve el lent is
mond hat nak azoknak.”6

1.0.1. A meg haj lá sok faj tái. Nap ja ink -
ban az év ez re des tra dí ci ók vi lág szer te
gyö ke res vál to zá so kon men nek át, s en -
nek a gesz tus nyelv ben is van nak nyo mai.
A ko re ai tiszteleti7 nyelv rõl ma gya rul már
szá mos cikk lá tott nap vi lá got, ezért most
a meghajlást8 vesszük szem ügy re: a ma -
gyar és a ko re ai meg haj lá si szo ká so kat
vet jük össze egy más sal (né ha ja pán és kí -
nai, to váb bá tá gabb össze füg gés ben eu ró -
pai meg fe le lõ ik kel), s azt is meg vizs gál -
juk, mi lyen egyéb moz du la tok kal, vi sel -
ke dé si nor mák kal jár hat együtt. 

A dzsol je len té se meg haj lás, pu ked li,
tiszteletadás,9 azon ban szé le sebb hasz ná -
la ti kö re ma gá ban fog lal ja a tisz te le ti for-
mákat,10 a min den na pi eti ket tet, az ül te té -
si ren det – egy szó val em ber tár sa ink hoz
fû zõ dõ összes kapcsolatunkat.11 A Tá vol-
Ke le ten a meg haj lás a min den na pi kap -
cso lat te rem tés esz kö zé nek szá mít (ame -
lyet min dig il lik vi szo noz ni), míg Eu ró pá -
ban fõ ként ri tu á lis gesz tus. 

1.0.2. A meg haj lá so kat prag ma ti kai szem -
pont ból há rom fõ cso port ba so rol hat juk: 

(a) ri tu á lis meg haj lás: ma gas ran gú
sze mé lyek fo ga dá sán;

(b) val lá sos meg haj lás: szent he lye ken
és temp lo mok ban is ten tisz te let al kal má ból;

(c) egy sze rû meg haj lás: a min den na pi
kom mu ni ká ció szer ves ré sze.

Az egy sze rû meg haj lás ke vés bé elõ írá -
sos, mint a ri tu á lis vagy a val lá sos, ezért 
el ma ra dá sa, il let ve sza bály ta lan meg nyil -
vá nu lá sa nem bün te ten dõ cse lek mény. 

1.1. Kon fu ci á nus ha gyo mány. Ko rea 
(és rész ben Ja pán) kul tú rá ja a kí nai kon fu -
ci a niz mus ból táp lál ko zik. Kong mester12

ha tal mas tár sa dal mi meg ráz kód ta tá sok ko -
rá ban élt (i. e. 551–479), s ezért szi go rú
ren det szán dé ko zott meg ho no sí ta ni ha zá -
já ban, ki emel ve ta ní tá sá ban az egyén kö te -
les sé gét és a bel sõ har mó nia meg te rem té -
sé nek szük sé ges sé gét. A kon fu ci a niz mus
jó val több, mint val lás: eti kai rend szer, tár -
sa da lom fi lo zó fia, amely – bár nem is me ri
az is ten fo gal mát, s nem tö rek szik ma ga -
sabb lét for má ra – cél já ul az em be ri élet, az
em be ri vi szo nyok tö ké le te sí té sét tû zi ki.
Ta ní tá sa sze rint az em be rek vi sel ke dé sét
uralkodó–alattvaló, atya–fiú, báty–öcs,
férj–feleség, to váb bá barát–barát kö zöt ti
vi szony irá nyít ja.

Min den kap cso la tot, hely ze tet a sze -
rep lõk tár sa dal mi rang ja tesz egy ér tel mû -
vé. Az il lõ ud va ri as sá gi for mu la al kal ma zá -
sá hoz is mer nünk kell fe le ba rá tunk nak a
rang lét rán el fog lalt helyét.13 „Ud va ri as az
üz let em ber a part ne ré vel, az el adó a ve võ -
vel, a ta xi so fõr az uta sá val, a há zi asszony a
szom széd já val, az al kal ma zott a kol lé gá já -
val […]. Ugyan az a ja pán úr, aki mély meg -
haj lá sok kal, nagy ud va ri as ko dá sok kö zött
bú csú zik el a ba rát já tól a sar kon, fel száll va
a met ró ra ha tal ma sat rúg az elõt te ál ló ba,
dur ván fél re lö ki az utas tár sa it, és min den -
kit le ti por va lezuttyan az üres helyre.”14

A ha gyo má nyos ko re ai családot15 két
alap elv ve zér li: az idõsek–fiatalok köz ti
alá- és fö lé ren delt sé gi vi szony, il let ve a
fér fi ak-nõk kö zöt ti munkamegosztás.16 Az
apa–fiú kap cso lat ki ter jesz té sé vel kü lö nös
hang súlyt ka pott a szade, az erõ sebb szol -
gá la ta je len té sû fo ga lom, amely a tör té ne -
lem ben a va zal lus Ko re á nak Kí na irán ti
alá ren delt sé gét je len tet te. A 20. szá zad -
ban, s fõ leg a má so dik vi lág há bo rú utá ni
év ti ze dek ben erõs nyu ga ti ha tás ér te Dél-
Ko re át, mind amel lett a kon fu ci a niz mus
ma is a ko re ai tár sa da lom egyik talp kö ve. 92
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2.0. Meg haj lás. Is te ne ket, ural ko dó kat
õs idõk tõl fog va vi lág szer te meg haj lás sal
szo kás üd vö zöl ni. Is ten imá dá sát a Bib li -
á ban több nyi re a hôra – mé lyen meg ha jol
– ige je lö li, mely nek gö rög meg fe le lõ je
proskyneó17 – (a föl det meg csó kol va) has -
ra bo rul va imád. Az Ószö vet ség nek nincs
kü lön sza va az imád ság ra: le bo ru lás sal,
térd haj tás sal ér zé kel te ti. A meg haj lás föl -
tét len en ge del mes ség re vall, el mu lasz tá -
sa pe dig lá za dás ra. Kalliszthenész (i. e.
370 k.–327 k.), Nagy Sán dor gö rög tör té -
net író ja az alá za tos le bo ru lás sal já ró kö -
szön tést sza bad em ber hez mél tat lan nak
ta lál va meg ta gad ta, ezért kegy vesz tet té
vált, s bör tön ben ért szo mo rú vé get éle te.

2.0.1. A meg haj lás me ta fo ri kus gesz -
tus is le het. Ide tar to zik a meg ha jol, meg -
hajt ja ma gát, fe jet hajt vki elõtt és a be ad -
ja a de re kát (vkinek) ’behódol, meg ad ja
ma gát (vkinek)’ szó kap cso lat, to váb bá a
de rék be adás, fõ haj tás – be hó do lás, meg -
hát rá lás – fõ név is.18

2.1. Meg haj lás sal üd vöz lik egy mást a
ko re a i ak is. Ré gi sí rok fest mé nyei õr zik a
több ezer éves szo kást. Ha va la ki el mu -
laszt ja meg ad ni em ber tár sá nak a ki já ró
tisz te le tet (nem ha jol meg), ne ta lán
rosszul (al ka lom hoz nem il lõ en) ha jol
meg, ud va ri at lan nak vagy bár do lat lan nak
tû nik. A könnyed, 15 fo kos meg haj lás kor
az em ber fel sõ tes té vel elõ re for dul, ke zét
fesz te le nül ma ga mel lett tart va; bic cen te -
ni tisz te let len ség. A leg szé le sebb kör ben
hasz ná la tos. Ja pán ban a két kéz fér fi ak -
nál ol dalt a comb hoz si mul, nõk nél a két
kéz fej a com bon elöl nyug szik. A meg haj -
lás csak ad dig tart, amíg el mond juk a szo -
ká sos (de nem kö te le zõ) ud va ri as sá gi for -
mát: yoroshiku onegai shimasu – ör ven -
dek a sze ren csé nek. A kö ze pes (Ko re á ban
30–35, Ja pán ban kb. 45 fokos)19 meg haj -
lás kor a két kéz össze fog va a test elõtt
nyug szik, idõ sek je len lét ében vagy szer -
tar tá so kon al kal maz zák. Bo csá nat ké rés -
kor és rész vét nyil vá ní tás kor is el ter jedt.
A té vé be mon dók ül ve is meg haj lás sal kö -
szön tik a né zõ ket. A ka rá cso nyi vá sár
alatt a szö u li Kyobo köny ves bolt al kal ma -
zot tai a lép csõ sor két ol da lán fel so ra koz -
va ha jol nak meg a zá rás elõtt pár perc cel

tá vo zó vá sár lók elõtt. Ko re á ban a mély
meghajlás20 nap ja ink ra vissza szo rult: új -
év kor, az õsök re emlékezéskor,21 es kü võ -
kön vagy a 60. szü le tés na pon hasz ná la -
tos. A fér fi há rom szö get be zá ró te nye rét a
föld re he lye zi, s elõ ször bal, majd jobb
tér dé vel meg érin ti. Elõ re ha jol va hom lo -
ká val il le ti kéz fej ét, és egy mély lé leg zet -
vé tel nyi idõ re eb ben a hely zet ben ma rad.
Ke zét ki egye ne sít ve föl eme li a fe jét, jobb
és bal tér dét, s fel áll. A nõ nem tér del, ha -
nem ke reszt be tett láb bal ül, föld re szege -
zett te kin tet tel, s te nye ré vel ki fe lé for dí -
tott tér dei kö zött érin ti a föl det. Ami kor
csí pe je hoz zá ér a föld höz, fel sõ test ét elõ -
re hajt ja. Az ere de ti póz ba vissza tér ve le -
sze gi a fe jét. A meny asszony négy szer 
ha jol így meg az apó sa-anyó sa elõtt, a võ -
le gény csak kétszer.22 Mi nél las súbb a le -
bo ru lás, an nál ér té ke sebb esz té ti ka i lag.
„A meg haj lás el sõ két tí pu sa vagy kí sé ri,
vagy ki vált ja a ver bá lis köszönést.”23

Ko ráb ban mo dor ta lan ság nak tar tot -
ták, ha va la ki kéz fo gás sal üd vö zöl te elöl -
já ró ját vagy az idõ seb bet, de a nem zet kö -
zi együtt mû kö dés és a tu riz mus ha tá sá ra
ro ha mo san ter jed az eu ró pai kézrázás24

is. Ez ré gen Ma gya ror szá gon jó részt csak
egyen ran gú fér fi ak közt for dult elõ. Né -
mely vi dé ken a le gé nyek a lá nyo kat kéz -
fo gás sal üd vö zöl ték (for dít va sohasem).25

Ja pán ban gyak ran „egy-egy vál la lat
vagy bank tel jes ve ze tõ sé ge mé lyen meg -
ha jol va bo csá na tot kér a nem zet tõl (üz le -
ti ha nyag sá gért, sik kasz tá sért stb.), vagy
pl. a mi nisz ter el nök és a pénz ügy mi nisz -
ter így kö szö ni meg az or szág gyû lés nek,
hogy meg sza vaz ta a költségvetést”.26 Nem
a meg haj lás gya ko ri sá ga, ha nem a mély -
sé ge a mérv adó. A Má so dik Vi lág há bo rú
vé gé ig az is ko lák ban a di á kok nak 90 fok -
ban kel lett meg ha jol ni uk a csá szár arc ké -
pe elõtt az ok ta tás ügyi mi nisz té ri um ren -
de le tén csügg ve. Az ef fé le tisz te let nyil vá -
ní tás az if jú ság kö ré ben egy re rit kább.

Ma gya ror szá gon a meg haj lás a fen ti -
ek hez ké pest szór vá nyos. Elõ adó mû vé -
szek ez zel kö szön tik a né zõ ket, há lál ják
meg a tap sot, s ki tün te tés át nyúj tá sát az
ün ne pelt ugyan csak így nyug táz za. A
gesz tus nak ezt a je len té sét az ázsi a i ak is
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is me rik. Meg ha jol ezen kí vül a szál lo da -
por tás, a pincér27 és a ta xi so fõr. Nyo ma té -
ko sí tó sze re pet tölt het be meg haj lás kor a
kéz szív re té te le. 

2.1.1. Ko re á ban az õsök re em lé ke zés -
kor két szer ha jol nak meg. A tisz te let ma ga -
sabb fo kát a Kö zel -Ke le ten is, Eu ró pá ban
is a gesz tus is mét lé sé vel fe jez zük ki. A 16.
szá za di Kí ná ban az ötö dik fe le ség be mu -
tat ko zás kor négy sze res meg haj lás sal üd vö -
zöl te az el sõt. Gár do nyi re gé nyé ben Do bó
mel lõ zi a tö rök eti ket tet, nincs ínyé re,
hogy az el len ség sa ját szo ká sa sze rint vi -
sel ke dik az ost rom lott vár ban: „A tö rök
há rom szor ha jolt meg, míg az asz tal elé
ért. Ott meg ha jol tan ma radt. Ke ze a mel lén
ke reszt ben. – Mi a ne ved? – kér dez te Do -
bó. – Juszuf. – Juszuf, va gyis ma gya rul Jó -
zsef. Állj egye ne sen! – A tö rök föl egye ne -
se dett” (Gár do nyi Gé za: Eg ri csillagok).28

A meg haj lást egyéb esz kö zök kel is
nyomatékosíthatjuk. Szi ge ti Jó zsef he ge -
dû mû vész 1931-ben így ír Ja pán ban szer -
zett be nyo má sa i ról Moh ácsi Je nõ nek:
„Egy ál ta lán a for ma a min den na pi élet -
ben is: az ud va ri as ság, a há rom szor föl dig
meg haj lás a be mu tat ko zá sok nál (mi a latt
a le ve gõt be kell szív ni han go san, hogy
mu tas sa, »hogy bol dog ugyan azt a le ve gõt
be szív ni, amit õ kilélegzik«).”29

2.1.2. Egy ame ri kai re gény ben Hoszo-
kava úr 53. szü le tés nap ját ün nep li, de az
es tély túsz drá má ba tor kol lik. Messner, a
Vö rös ke reszt al kal ma zott ja meg pró bál
köz ve tí te ni a ter ro ris ták és a kor mány kö -
zött. Az ün ne pelt és ja pán tol má csa gyö ke -
re sen el té rõ en vi sel ke dik: „Gen könnye -
dén meg ha jolt. Messner elõtt de ré kig kel -
lett vol na ha jol nia, hogy érez tes se ve le
tisz te le tét, ami ért er re a hely re jött, ami ért
éle tét koc káz tat ja ér tük, de tud ta, hogy az
úgy sem ér te né meg. Ek kor Hoszokava úr
oda lé pett, […] meg ráz ta Messner ke zét, és
mé lyen meg ha jolt, arc cal a föld fe lé.” (Ann
Patchett: Bel Canto) 

Ne megy szer a tisz te let nyil vá ní tás
bó lin tás sá egy sze rû sö dik; ilyen kor a
szó be li kö szön tést kí sé ri vagy he lyet te -
sí ti (rend sze rint meg is elõ zi). Egy múlt
szá za di ma gyar il lem kó dex óva int a túl -
zá sok tól: „A meg haj lás nem hét rét gör -

nye dés! De nem is fej bic cen tés me rev
ge rinc cel. De rék ból ha jolj meg, de
könnye dén, és idõ sebb urak és höl gyek
elõtt hajtsd meg kis sé fe je det is. […]
Ügyelj rá, hogy moz du la ta id ne olya nok
le gye nek, mint ha dró ton rán gat ná nak.
A bo ká dat pe dig ne csapd össze, ha nem
vagy katona.”30

2.2. Ko re á ban üd vöz lés elõtt il len dõ
le ven ni fe jünk rõl a kalapot31 és meg áll ni.
Me net köz ben meg ha jol ni ud va ri at lan -
ság. Ha ülünk, ak kor elõt te föl ál lunk,
hogy meg ad juk em ber tár sunk nak a kel lõ
tiszteletet.32 Ma gya ror szá gon a meg haj lás,
il let ve meg gör nyedt test tar tás, to váb bá
ka lap- vagy sü veg le vé tel csak fel jebb va ló
kö szön té se ese tén volt szo kás, ak kor sem
kölcsönös.33 A 15. szá zad ban még szór vá -
nyos sü veg le eme lés a 17. szá zad óta vált
általánossá.34 A ka lap eme lés „hal ló tá vol -
sá gon kí vül – a kö szö nést, üd vöz lést pót -
ló, egyéb ként a kö szö nést kí sé rõ ud va ri as
gesz tus fér fi ré szé rõl. El ha gyá sa – ter mé -
sze te sen csak ak kor, ha ka lap van fe jün -
kön – ud va ri at lan ság. He lyet te sít he tõ –
ha hajdonfõtt va gyunk – bó lin tás sal, in -
tés sel, integetéssel.”35

A meg haj lást meg elõ zi a ka lap le eme -
lés. Ma gya ror szá gon mind ket tõt gyak ran
kí sér te az alá za tos szol gá ja, alá szol gá ja,
leg alá za to sabb szol gá ja kö szön tés. 

Ja pán az eu ró pai szo ká sok át vé tel -
ében jócs kán elé be vá gott Ko re á nak: „Le -
vet te tá nyér sap ká ját, és fé lén ken meg szó -
lí tott. […] Meg emel tem a ka la po mat, és
továbbmentem.”36

2.2.1. Ha a pa raszt nem emelt ka la pot
a ran go sabb elõtt, az dac nak, lá za dás nak
szá mí tott. Ne me sek nél ha son ló sze re pet
ját szott a meg haj lás el mu lasz tá sa:

„– Térd re elõt tem! – kiálta rá juk
Zsig mond, elõt tük meg nem szo kott
büsz ke ség gel.

A har minc egy ne mes fel emel te fe jét és
nem ha jolt meg. Zsig mond ki vi tet te õket a
Szent György tér re és lenyakaztatá.” (Jó kai
Mór: A ma gyar nem zet tör té ne te re gé nyes
raj zok ban)

Clavell re gé nyé ben a térd haj tást meg -
ta ga dó pa raszt nak a sza mu ráj azon nal 
fe jét veszi.3794
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2.2.2. A köl csö nös ség hi á nya a ma -
gyar kul tú rá ban ha ra got, ne hez te lést is je -
lent het: „Valeria szót lan meg haj lás sal kö -
szön töt te. [Galerius] nyers fej bó lin tás sal
vi szo noz ta az üd vöz lést, az tán föl emel te
jobb ját, és dör gõ han gon szó lalt meg.”
(Mó ra Fe renc: Arany ko por só)

2.3. Eu ró pá ban üd vöz lés kor két egyen -
ran gú fél kö szön ti egy mást. Ko re á ban és
Ja pán ban elõ ször min dig az if jabb vagy
ala cso nyabb be osz tá sú sze mély üd vöz li az
idõ seb bet. Ha vi tat ha tó, hogy kit il let az el -
sõbb ség, ak kor egy szer re ha jol nak meg.
Ma nap ság az eny he ke le ti meg haj lást
össze kap csol ják a gyön ge nyu ga ti kéz fo -
gás sal. Ma gya ror szá gon nem kö te le zõ a
meg haj lást ha son ló képp vi szo noz ni: „Föl -
állt és meg ha jolt. A fõ or vos a ke zét nyúj tot -
ta.” (Né meth Lász ló: Em be ri szín já ték)

A két faj ta vi sel ke dés for ma össze üt kö -
zé sé rõl így ír egy ame ri kai szer zõ: „Ha el -
sõ íz ben ta lál ko zom egy ko re a i val, so ha
nem tu dom, hogy elõ ször meg ha jol jak-e, s
utá na nyújt sak ne ki ke zet, vagy fordítva.”38

A kul tú rák ta lál ko zá sá ra egy má sik pél da a
már idé zett re gény bõl: „– Hoszokava úr –
szólt Roxane, és ke zét nyúj tot ta a fér fi nak.
– Miss Coss – mond ta amaz, és meg ha jolt.”
(Ann Patchett: Bel Canto)

2.3.1. Meg ha jol ni ta lál ko zás kor és bú -
csú zás kor is le het. Ré gen a ko re a i ak csu -
pán meg haj lás sal kö szön tek el egy más tól,
„ma in te get nek is, de nem eu ró pai mó don:
nyi tott uj jak kal len ge tik kéz fe jü ket jobb ról
bal ra és viszont.”39 Idõ sek tõl így bú csút
ven ni ud va ri at lan ság. Lá nyok sem egy -
más sal, sem fér fi ak kal nem fog nak ke zet.

El vá lás kor az oro szok nem üd vöz le tü -
ket, ha nem meg haj lá su kat kül dik má sok -
nak (nередать поклон кому-л.), s ná luk a
’meghajol’ je len té sû кланяться igé nek 
ki ala kult 1. üd vö zöl, 2. üd vöz le tet át ad
je len té se is.40 Az orosz – есть имею
кланяться – ör ven dek a sze ren csé nek [tkp.
meg tisz tel te tés, hogy meg ha jol ha tok] –
mond ha tó ta lál ko zás kor, bú csú zás kor
egy aránt. Kí ná ban fõ haj tást le vél ben is
le het kül de ni: „Csen Hung, a csa lád fõ,
meg hajt ja fe jét és tisz te let tel jes üd vöz le -
tét kül di uno ka öccsé nek, a ne mes Hszi-
men Csingnek.”41 A ko re ai Porim-tem-

plom 858-ban ké szült Budd há já nak bal
kar ján ol vas ha tó: „Kim [Szu-csong] meg -
ha jol és meg fo gad ja, hogy nem saj nál
sem mi ne mû erõ fe szí tést [már mint a szo -
bor el ké szí té sé ben].”  

2.4. Be mu tat ko zás. Be mu tat ko zás kor
elõ ször a fér fi nak il lik meg ha jol nia. Ez zel
„ná lunk ál ta lá ban együtt jár a kéz fo gás. Bi -
zo nyos hely ze tek ben pó tol hat ja a könnyed
meg haj lás vagy fõ bó lin tás. Vi gyáz zunk: a
meg haj lás nem haj lon gás, hajbókolás!”42

2.5. Kéz csók. Eu ró pá ban a meg haj lás
kap cso lód hat kéz fo gás sal és kéz csók kal
is,43 Ko re á ban és Ja pán ban vi szont nem.
Ott a nyil vá nos ság elõt ti ér zel mi megnyil-
vánulás44 – a csók45 vagy az öle lés bár mely
for má ja – ta bu. Jel lem zõ, hogy a ko re a i ak a
20. szá zad ele jén vet ték át az an gol kiss
szót, ugyan is ko ráb ban a csók a tisz te let -
adás kí sé rõ je len sé ge ként annyi ra is me ret -
len nek szá mí tott kul tú rá juk ban, hogy még
ne ve sem volt.46

Ré gen Ma gya ror szá gon a kéz csók
nõk nek, fér fi ak nak egy aránt ki járt. Mik -
száth fe le sé ge, „Livia asszony meg kö ve -
tel te az alá za tos kö szö nést, a kéz csó kot az
utcán.”47 Ami kor Jó kai 1880-as lá to ga tá sa
al kal má val Zichy Mi hállyal Za lán sé tált,
a hely bé li fi a ta lok sor ra ke zet csó kol tak a
festõmûvésznek.48 Tempora mutantur nos
et mutamur in illis: az 1880-as évek ben
kéz csó kot Ma gya ror szá gon csak zárt he -
lyi sé gek ben, nem pe dig az ut cán ad tak a
hölgyeknek.49

2.5.1. A kéz csók gyak ran az alá zat, a
be hó do lás je le, s meg ta ga dá sa az önál ló ság
hang sú lyo zá sá val egyen lõ: „Mind a hár -
man meg ha jol tak. Azu tán, hogy a szul tán
elé jük lé pett, és a ke zét nyúj tot ta, a ba rát is
lé pett egyet, és meg csó kol ta a szul tán 
ke zét. Az öreg Petrovich is ke zet csó kolt.
Tö rök Bá lint kéz csók he lyett is mét meg ha -
jolt, és el hal vá nyo dott arc cal, de azért
büsz kén né zett a szul tán ra.” (Gár do nyi
Gé za: Eg ri csil la gok) Az eti kett sze rint a
kö ve tek több nyi re a szul tán nak csak ru ha -
sze gé lyét csó kol ták meg.50 Eu ró pai ural ko -
dók nak ha son ló tisz te let du kált. 

2.5.2. Az ó- és kö zép kor ban a láb csók
is elõ for dult. A per zsák le bo rul tak, meg -
csó kol ták a föl det, az is ten ség lá bát és ke -
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zét. Bi zán ci ere de tû szo kás sze rint a csá -
szá rok és fe je del mek a pá pá nak lá bat
csó kol tak. 

2.6. Ka to nák a meg haj lást sza lu tá lás -
sal kap csol hat ják össze. Ez Ja pán ban sem
szo kat lan. A ko re ai egye te mek be já ra tá -
nál az õrök nem csak an nak sza lu tál nak,
aki rá juk kö szön, ha nem az egye te mi ok -
ta tó kat és hall ga tó kat szál lí tó busz nak is,
ami kor az ki- vagy be gör dül a ka pun. Ja -
pán ban ha son ló képp. Kí sér he ti a meg haj -
lást a ka to nás bo ka össze ütés is. 

2.7. Ma ga sabb ran gú sze mély tõl mély
meg haj lás után hát ra fe lé szo kás tá voz ni,
s eb ben nincs kü lönb ség Eu ró pa és Ázsia
kö zött. Ko re á ban a ki rály fi a ki rály lány
elõtt bú csú zás után ugyan csak hát rált.
Nap ja ink ban a ha gyo má nyos eti kett sze -
rint az ala cso nyabb ran gú sze mély (be -
osz tott, egye te mi hall ga tó) hát rál va hagy -
ja el a ma ga sabb be osz tá sú (fõ nök, pro -
fesszor) szo bá ját. Ha son ló a szo kás a ja -
pán csá szá ri ud var ban is.51 Az an gol,
fran cia vagy spa nyol ural ko dó nak két -
sze res-há rom szo ros meg haj lás du kált: az
el sõ a te rem be lé pés kor, a má so dik fél -
úton, a har ma dik pe dig köz vet le nül Õfel -
sé ge szí ne elõtt (bú csú zás kor for dí tott
sorrendben).52

2.7.1. Bú csú já ró he lye ken hát rál va tá -
voz nak a hí võk a tisz telt kép tõl vagy szo -
bor tól. Ka lo csai za rán do kok gyak ran föl -
ke re sik az andocsi Má ria-szob rot, mely
va la ha az õ fa lu juk ban volt. A temp lom -
hoz ér ve a szen telt víz tar tó tól a szo bo rig
tér den csúsz va te szik meg az utat, ki fe lé
me net hát rál va távoznak.

2.8. Ma gyar tánc mu lat sá gon, bál ban a
fiú meg haj lás sal ké ri fel part ne rét a tánc -
ra. Eu ró pai vagy ame ri kai tán cok ese té -
ben Ko re á ban és Ja pán ban is ha son ló a
szo kás. Az ázsi ai né pi tán cok elõ adói
nem is me rik ezt a faj ta meg haj lást. 

Bár mennyi re rö vid is e váz lat, ki tet -
szik be lõ le, hogy a meg haj lás, no ha uni-
verzálénak tû nik, ap ró je len tés ár nya la ta it
te kint ve szá mos el té rést tar tal maz. Re -
mél jük, hogy a nem ver bá lis kom mu ni ká -
ció ok ta tá sa el nye ri az õt meg il le tõ he lyet
a nyelv ok ta tás ban is. 

Pél da tár
2.0. meg haj lás + föld re bo ru lás
„Betsabé meg ha jolt, és le bo rult a ki -

rály elõtt, a ki rály pe dig ezt kér dez te: Mit
kí vánsz?” (1Kir 1,16).

2.0.1. me ta fo ri kus meg haj lás
„Meg ha jolt a jó ta nács elõtt, s si e tett a

kony ha mes tert fel ke res ni.” (Jó kai Mór:
Akik két szer hal nak meg)

2.1. pub li kum elõt ti meg haj lás
„A má so dik dal után a lá nyok fél re tet -

ték hang sze rü ket, szél ben haj la do zó vi -
rág szá lak ként az asz tal hoz lép tek, és
szer tar tá so san meghajoltak.” (Szép asz-
szonyok egy gazdag házban)

meg haj lás + kéz szív re té te le
„A szõ ke sza kál lú szer tar tá so san meg -

ha jolt, szí vé re szo rí tot ta ke zét.” (Déry Ti -
bor: Al ko nyo dik, a bá rá nyok el vé rez nek)

2.1.1. több szö ri meg haj lás
„A szo kás úgy kí ván ta, hogy akit di -

csér tek, fel áll jon a he lyé rõl, oda men jen a
ta ná ri asz tal hoz, meg ha jol jon elõ ször a
tes tü let, az tán az osz tá lyok fe lé, ezt csak
mi kor ide jött, ta lál ta ne vet sé ges nek, ké -
sõbb meg szok ta, s a két meg haj lást nem
ko mi kus nak ér zé kel te, in kább irigy len dõ -
nek.” (Sza bó Mag da: Abi gél) 

2.1.2. meg haj lás + bó lin tás
„Ar cán el osz lott a pír, nyá ja san, kis sé

fáj dal ma san mo soly gott, s a meg haj lást he -
lyet te sít ve köl csö nö sen meg haj tot tuk a fe -
jün ket.” (Ná das Pé ter: Em lék irat ok köny ve)

2.2. meg haj lás + ka lap le vé tel
„Meg ha jolt, le emel te ka lap ját Ákos

elõtt.” (Kosz to lá nyi De zsõ: Pa csir ta)

2.2.1. meg haj lás/ka lap le vé tel 
el mu lasz tá sa
„Egy szer re meg ta gad va öt ven ki lenc ro -

bot! | Egy szer re széj jel tör ve a mo gyo ró fa
bot! / Egy szer re úr a job bágy: ka lap ját föl te -
szi, / S mel lé a »szabadságot« négy garasér’
ve szi.” (Arany Já nos: Fur kó Ta más). 
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2.3. meg haj lás + kéz fo gás
„A Ve zér oda nyúj tot ta a ke zét, s a fi a -

tal em ber mély bók kal akart meg ha jol ni,
de az eré lyes kéz szo rí tás nem en ged te.”
(Mó ricz Zsig mond: Jó sze ren csét!)

2.5. meg haj lás + kéz csók
„Ha a gróf nõ vé gig vo nult a fa lun, kéz -

csók kal üd vö zöl ték. A gró fot az »alá’ szol-
gája« il let te meg, mély meghajlással.”53

meg haj lás + kéz csók + kéz fo gás
„Az õsz, öt ven hat esz ten dõs De zsõ ke

ke zet csó kolt a pap né nak, meg ha jolt az 
is mert szög alatt a ta ní tó né elõtt, ke zet 
fo gott a fér fi ak kal, s az órá já ra néz ve meg -
gyor sí tot ta lép te it.” (Fa lu Ta más: Nyolc va -
nas évek)

meg haj lás + kéz csók + ka lap le vé tel
„Bal ke zé vel las san le vet te a ka lap ját

s köz ben a lány sze mé be né zett, va dász -
ru hás, vál las alak ja su dá ron, egye ne sen
állt elõt te. Az tán ko mo lyan és szer tar tá -
so san meg ha jolt, s elõ ször éle té ben tisz -
te let tel meg csó kol ta a volt ját szó paj tá sa
ke zét.” (Ujfalusy Lász ló: Ta va szi sé ta egy
lánnyal)

kéz csók + ka lap le vé tel
„Az alag út elõtt ke zet csó kolt ne ki,

meg emel te mé lyen a ka lap ját, s jött vissza
a »Víg kéményseprõ«-be.” (Laczkó Gé za:
Lo vag Niedzelsky)

2.5.1. le tér de lés + kéz csók
„Ke mény szí ve meg dob bant ze ké je

alatt, az tán le tér delt és úgy csó kol ta meg a
püs pök ke zét.” (Szitnyai Zol tán: Égi erõk)

le tér de lés + ruhaszegélycsók
„Le tér delt a ki rály né elé, és meg csó -

kol ta ru há ja sze gé lyét.” (Szerb An tal: Sze -
re lem a pa lack ban)

le tér de lés + kéz csók + meg haj lás 
+ ruhaszegélycsók
„Ve ron ka pi ros lett, mint a bí bor, ki vált

mi kor a ven dé gek fel ug rál tak, és oda men -
tek rend re ke zet csó kol ni, né me lyik le is
tér delt elõt te, a val lá sos Mravucsánné pe -
dig le ha jolt a föl dig, s a szok nyá ja sze gé -
lyét érinté aj ka i val.” (Mik száth Kál mán:
Szent Pé ter es er nyõ je)

2.5.2. le tér de lés + láb csók
„Merlin meg csó kol ta Parzival lá bát és

bol do gan át vet te tõ le a Föld nek Kely hét.”
(Szerb An tal Kris tóf: A vá lasz tott lovag)

2.6. meg haj lás + sza lu tá lás
„Szem ben ve le, mint egy szöcs ke, hár -

ma sá val ug rál va a lép csõ fo ko kat, egy al -
tiszt sza ladt fel fe lé. Ahogy meg lát ta Jaszu-
kicsit, ki húz ta ma gát és tisz tel gett. Nyil ván
si e tett, el szá gul dott Jaszukicsi mel lett.
Jaszukicsi kis sé meg ha jolt, s nyu god tan
foly tat ta út ját le fe lé.” (Akutagava Rjúno-
szuke: Jaszukicsi föl jegy zé se i bõl. Nap pa li
pihenés)

meg haj lás + bo ka össze ütés
„A po má dés ha jú csi nos fi a tal em ber

össze csap ta bo ká ját és tánc mes te ri meg -
haj lás sal be mu tat ko zott.” (Ba lázs Bé la: Is -
ten tenyerén)

2.7. meg haj lás + hát rá lás
„Utá na mé lyen meg ha jol tam, és ab ban

a mély meg haj lás ban tá vo lod ni kezd tem
hát tal ki fe lé, mint ha egy ér sektõl ven ném a
bú csút.” (Ta má si Áron: Ábel Ame ri ká ban) 

2.8. meg haj lás tánc ra fel ké rés kor
„A lány ta ga dó an in tett. Any ja a vál lá ra

tet te a ke zét, de Éva nem akart tán col ni. Csa -
ba eset le nül meg ha jolt, és to vább ment a
szék sor mel lett, nem kért fel mást.” (Moldova
György: Sö tét an gyal)

Ba lá zsi Jó zsef At ti la
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