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1. BEVEZETÉS 

1.1. A dolgozat problémafelvetése 

A magyar népdalok meghatározó részének összetevője az ún. természeti jelenet, amelyben 

a természeti tárgyak jellemzően térben profilálódnak. A természeti jelenet, s a benne 

ábrázolódó térbeli viszonyok általában metaforizálódnak, s egyben szerves alkotórészei a 

szövegben kifejeződő lírai-érzelmi üzenetnek. Ez a szakirodalomban természeti 

kezdőképként ismertté vált, elsősorban szövegszerkezeti szempontból hangsúlyozott 

jelenség régóta a folklór- és szövegtani vizsgálatok tárgya, ám a népdalszövegek 

szemantikai elemzése továbbra is sok nyitott kérdést rejt. A kognitív nyelvészeti 

megközelítés a szöveget szemantikai egységként értelmezi (Tolcsvai Nagy 2001: 64), 

újszerű vizsgálati szempontrendszere számos olyan kérdésre ad választ, amelyek egyfelől a 

szövegek értelmezését, másfelől a szövegtípushoz fűződő jelenlegi ismereteinket 

bővítik. A disszertáció fő kérdése a következő: hogyan bontakozik ki a természeti 

jelenetekben konstruálódó (többnyire metaforikus) térbeli viszonyokban a szövegben 

kifejeződő személyes, érzelmi állapotot színre vivő szemantikai tartalom? 

Az alapvetően vizualitáson alapuló természeti reprezentáció elemi összetevője a 

térbeli viszonyrendszer, amely a szövegvilág dinamikus konstruálásában bontakozik ki. A 

térábrázolás metaforizációs lehetőségeinek vizsgálatára alkalmas keretet kínál a holisztikus 

kognitív nyelvészet, amelyben a nyelvi jelenségek formai és funkcionális egységben, az 

egyes nyelvi szintek közötti kontinuumelvnek megfelelően természetes környezetükben, 

támogató mátrixukban mutathatók be. Szintén lényeges szempont a szövegvizsgálat módja, 

amelyben a szerkezeti és műveleti jelleg egyaránt érvényesül. Ennek megfelelően a 

vizsgálat a konstruálás fogalmával kapcsolatos kognitív műveletekre épül. 

 A népdalok térszemantikai elemzése olyan modell igényét veti fel, amely összetett 

szempontrendszert és széles eszköztárat alkalmaz, és ez több szempontból indokolt. 

Elsőként: a szövegtípus jellege azt igényli, hogy figyelembe vegyük a lírához kapcsolódó 

megértési mechanizmusokat ugyanúgy, mint a szóbeliséggel és írásbeliséggel határos 

folklórirodalom megkülönböztető jegyeit. Hiszen a folklórműfajokat átható népi 

konceptualizáció sajátos hálóként vetül az egész magyar közösségi irodalomra. Ez a háló 

még sűrűbb a népdalokon belül, amelyeket egységes fogalmi háló jellemez, továbbá a 

szövegek intertextuális kapcsolódása erőteljes. Másodszor: a disszertáció módszertani 

irányelve hangsúlyozottan empirikus jellegű. A felhasznált korpusz (Ortutay−Katona 
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1975) kifejezetten szövegkutatás céljára készült, a magyar népdalkincsről reprezentatív 

képet adó gyűjtemény: a 47 tematikus csoport mintegy 2438 szövege „egyben a történelmi, 

földrajzi, etnikai kapcsolatok teljességét adja” (Ortutay 1975: 7). Az empirikus 

megközelítés azzal a következménnyel jár, hogy a szövegtípusban felismert meghatározó 

nyelvi jelenségek és a hozzájuk kapcsolódó jelentésalkotó eljárások közvetlenül alakítják 

azt a szempontrendszert illetve eszköztárat, amely a mind teljesebb bemutatást segíti.  

 A disszertáció ennek megfelelően főként a Langacker nevéhez fűződő holisztikus 

kognitív nyelvészet módszereit alkalmazza, de éppúgy támaszkodik a Tamy-féle kognitív 

térszemantika, a magyar kognitív nyelvészeti kutatások, a pragmatika, a kognitív 

pszichológia, valamint a folklorisztika részeredményeire is. Az így kialakult elemzési keret 

a konstruálás fogalma köré szerveződik, amelyet két irányból szükséges megközelíteni: 

egyfelől általános, a szemantikai egységet átfogó jelentésalkotó műveleteken keresztül, 

amelyekben kiemelt szerepet kap a megnyilatkozói nézőpont, és az általa kijelölt 

kiindulópontból való reprezentáció: a szövegvilág fogalmainak lehorgonyzása és a 

referenciapont-szerkezetekben való kapcsolódása, tágabb perspektívából pedig a mentális 

terek szerveződésének elemzése. A másik megközelítési irány alulról építkező: a 

szövegtípust átható közös fogalmi háló indokolja az egyes fogalmak aktuális profiljainak 

és azok kapcsolódási hálózatának, valamint a közöttük létrejövő térbeli, főként 

erődinamikai viszonyoknak a jellemzését. A népdal térbeli viszonyaiban formálódó értelmi 

egysége e két vizsgálati megközelítés szintézisében konstruálódik. 

A disszertáció célja elsősorban a természeti jellegű népdalok térbeli 

konstruálódásának elemzése a fent vázolt modell keretében, ahol a nyelvi jelenségek egy 

szemantikai egység részeként jelennek meg. A dolgozat másik célja olyan 

szövegtipológiai jegyek bemutatása, amelyek a szövegtípus fogalmának pontosítását 

irányozzák, ezáltal indirekt módon járulnak hozzá a szöveg fogalmának árnyalásához. 

A disszertáció fentiekben vázolt fő problémafelvetéséhez kapcsolódóan a következő 

konkrét kérdéskörök fogalmazhatók meg: 

 A főnevek térbeli lehorgonyzásának típusai, ezek dinamikája milyen érzelmi 

tartalomhoz köthetők? 

 Milyen nézőpontszerkezet jellemzi a népdalokat, hogyan érvényesül bennük a 

közösségi és a személyes jelleg? 

 A referenciapont-szerkezetek által kirajzolt figyelemirányítás térbeli vonala 

milyen mentális folyamatot képez le? 
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 Melyik mentális terek adnak keretet a megjelenítésnek, s ezek milyen érzelmeket 

jelenítenek meg? 

 Mennyire jellemző a népdalok fogalmi entitásaira a térbeli profilálás, és az egyes 

profilok milyen metaforikus tartalmat közvetítenek? 

 Megfigyelhető-e rendszerszerűség a fogalmi hálózatban a fogalmak egyes 

profiljai, szemantikai funkciói és bizonyos tematikus kontextusok együttállásában? 

Előzetes általános hipotézisem az, hogy a népdalok szövegvilágában konstruálódó 

térbeli reprezentáció metaforikusan a szöveg érzelmi tartalmához kapcsolódó 

mentális folyamatokat jeleníti meg. 

A problémafelvetés újszerűségét jelzi az, hogy idáig még nem készült olyan átfogó 

kognitív nyelvészeti elemzés, amely a szövegtípus lényeges konstruálási műveleteit 

mutatta volna be. A disszertáció olyan új értelmezési modellt javasol, amely a szövegtípust 

specifikusan jellemző kognitív eljárások vizsgálatán keresztül nemcsak térszemantikai 

elemzését teszi lehetővé, hanem fogalmi hálózatának rekonstrukcióját és ismert 

szövegtipológiai jegyeinek bővítését eredményezi. A vizsgálat folyamatában számos 

szövegtani és stilisztikai kérdés merült föl, többek között az elemzendő szövegegység 

fogalmának definiálása, és a természeti jelenet, természeti jelleg értelmezése, amelyet a 

változatos konstruálási formák jelenléte vet fel. A dolgozat ilyenformán szervesen 

illeszkedik az empirikus kognitív nyelvészeti szövegkutatásokba, ezen belül pedig a még 

korai stádiumban lévő, folklórszövegekre irányuló funkcionalista vizsgálatba (Szelid 2007, 

Takács 2006). 

1.2. A disszertáció felépítése 

A dolgozat felépítése a kettős megközelítés szerint szerveződik: egyfelől a központi 

fogalomként megjelölt térbeli konstruálás általános műveletei, másfelől a természeti 

jelenetek fizikai tárgyait, szereplőit (entitásait) jellemző fogalmi konstruálás köré. A 

következő fejezetben összefoglalom azt a kognitív nyelvészeti és térszemantikai hátteret, 

amely alapján a népdalok térszemantikai elemzésének modellje kialakítható (1.3.). Ezt 

követi a népdal releváns folklorisztikai eredményeinek (1.4.1.) és szövegtipológiai 

jegyeinek ismertetése (1.4.2.), amelyet az elemzésben felmerülő szövegtipológiai 

problémák kijelölése, és néhány alapfogalom – úgymint a szövegegység és a természeti 

jelenet – definiálása zár (1.4.3.). Ez után következik a népdalelemzéseken alapuló 

empirikus vizsgálat, amely két nagy részre tagolódik. Az első részben a dinamikus 



10 

 

jelentésképzéshez kapcsolódó műveleteket veszem sorra (2.). A jelentéskonstrukció 

alapvető tényezőinek bemutatása után (2.1.) négy témakört vizsgálok: a lehorgonyzás, a 

nézőpontszerkezet, a referenciapont-szerkezet, valamint a mentális terek szerveződésének 

formáit. Minden fejezet először az aktuálisan vizsgált kognitív művelet elméleti 

összefoglalását, majd a korpuszelemzés eredményeit, végül pedig a főbb térszemantikai 

tanulságok levonását tartalmazza. A lehorgonyzás (2.2.) keretében a deixist és a főnevek 

különböző mértékű lehorgonyzását vizsgálom a percepció és az azonosítás kognitív 

műveleteivel összefüggésben. Ezután a lehorgonyzásban meghatározó nézőpontszerkezet 

alakulását követem nyomon (2.3.), érintve a nézőpont meghatározhatóságának, a közösségi 

és az egyéni nézőpontnak, valamint a perspektívák kölcsönhatásának kérdéseit. A 

harmadik fejezetben a figyelemirányításhoz kapcsolódóan a szövegépítkezés dinamikáját 

legjobban bemutató referenciapont-szerkezet műveletét vizsgálom úgy, hogy a 

szerkezetek által kirajzolt megértésösvényt összefüggésbe hozom a szövegértelem 

folyamatos alakulásával (2.4.). A negyedik rész (2.5.) az előző fejezetek eredményeire 

épülve mutatja be a népdalok mentálistér-szerkezetének alakulását, amely mind a 

lehorgonyzás, mind a nézőpont fogalmával összekapcsolható, továbbá a népdalok esetében 

különös funkcionális jelentőséget tulajdonít bizonyos prominens referenciapontoknak. A 

tematikus részt a dinamikus jelentésképzés tágabb perspektívából történő összegzése zárja 

(2.6.). 

 A disszertáció második tematikus fejezete (3.) a referenciális jelenet belső 

viszonyrendszerét vizsgálja. Ezen belül nagyobb részt fog át az entitásokhoz kapcsolódó 

fogalmi konstruálás bemutatása, amelyet négy, eltérő jellegű entitáson végzek: az 

alapvetően statikus természetű ERDŐ (3.2.), a statikus-dinamikus FOLYÓ (3.3.), majd a 

népdalokban leggyakrabban megjelenő két időjárási elem, a SZÉL és a FELHŐ (3.4.) 

fogalmi profilálódásán. Mindegyik esetben olyan összefüggés kimutatása a célom, amely a 

fogalmak térbeli profiljai és az azokhoz kapcsolódó metaforikus szemantikai funkciók 

között jön létre, kijelölve az egyes fogalmak kizárólagosan népdalokra jellemző 

konceptualizációját. A fejezet második részében a fogalmi konstruálás részeként az 

entitások egymáshoz való térbeli viszonyát, az erődinamikai kölcsönhatás alakulását 

elemzem a természet és az ember, az egyes entitásokhoz kapcsolható agonista−antagonista 

szerepek, valamint a népdalokban sűrűn tematizálódó SZERELMI AKADÁLY erődinamikai 

tényezőinek viszonyában (3.5.). Végül a fogalmi konstruálás néhány általános észrevétele 

következik (3.6.) 
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 A részelemzésekben ismertetett empirikus eredmények átfogó, tágabb 

perspektívából történő összefoglalását tartalmazza a disszertáció zárófejezete. Az egyes 

kognitív műveletekhez kapcsolódó jelenségeket itt a szövegtípus leírásának részeként 

mutatom be, amellyel célom a népdal kognitív nyelvészeti fogalmának pontosabb 

meghatározása. 

 A dolgozatban alkalmazott hivatkozással kapcsolatban a következő megjegyzéseket 

teszem. A népdalok csaknem mindegyike az Ortutay−Katona-féle korpuszból származik, 

így ezt értelemszerűen csak ott jelölöm, ahol ettől eltérő korpuszból idézek. Egyébiránt a 

tematikus népdaltípus nevét, a szöveg sorszámát, majd esetlegesen a strófa számát 

jegyzem. A dolgozaton belül a könnyebb utalás céljából fejezetenként újrakezdődő 

sorszámot is kaptak a szövegek. A külföldi szakirodalmak egyenes idézésénél – ha 

másképpen nem jelölöm – rendszerint saját fordítást és lábjegyzetben az eredeti 

szövegrészt is közlöm. 

1.3. Elméleti alapvetés 

1.3.1. Kognitív nyelvészeti megközelítés alapfogalmai 

A dolgozat elméleti keretét adó funkcionális nyelvelmélet (összefoglalóan vö. 

Ladányi−Tolcsvai Nagy 2008: 21−33) alaptételei a következők: A kognitív nyelvészet 

hangsúlyozza a nyelv és a fogalmi tudás közötti szoros kapcsolatot, a jelentés 

enciklopédikus alapjait. A jelentés lényege a konceptualizáció, ezért fontos a nyelvi és a 

nem nyelvi kategorizáció összefüggése, amelyek a megismerés elmebeli módjaival állnak 

kapcsolatban, például a térérzékeléssel. A nyelvi rendszer kisebb és összetettebb elemeit a 

mindenkori beszélő perspektívájából mutatja be, továbbá nem önmagukban, hanem 

jellegzetes, gyakori környezetükben, támogató mátrixukban. A nyelvtant nem tekinti 

autonómnak, a lexikon és a szintaxis kontinuumot alkot, ahogy a jelentés és alak is, 

amelyben a jelentés a központi kategória. A nyelvi tevékenységben „[a] nyelvi szerkezetek 

a világ egyes dolgait, viszonyait és folyamatait fogalmi megkonstruálások révén, 

alapvetően szemantikai szerkezetekben képezik le és teszik mások számára 

hozzáférhetővé” (Ladányi−Tolcsvai Nagy 2008: 31). A tapasztalatok az absztrakció és 

sematizáció műveletei révén válnak jelentéssé. A nyelvi reprezentáció ikonikus és 

szimbolikus (nem önkényes), továbbá nyelvspecifikus és egyetemes jegyek egyaránt 
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jellemzik. A nyelvhasználatot alakító szabályok prototípuselv szerint működnek, ahol az 

adekvátság az irányító elv. 

A funkcionális nyelvtudomány használatalapú, amely a nyelvi tevékenység 

diszkurzív meghatározottságával (Tátrai 2011) hozható összefüggésbe. Eszerint a nyelvi 

tevékenység interakció keretében valósul meg, ahol triadikus viszony jön létre: valaki 

valakinek valamire irányítja a figyelmét. Ebből következnek általános jellemzői, mint az 

intencionalitás, az interszubjektivitás, és a referencialitás. A nyelvi megismerés általános 

modelljében „a referenciális jelenet a nyelvi szimbolizáció által mások számára is 

hozzáférhetővé tett világbeli jelenet, vagyis a nyelvileg reprezentált esemény, történés, 

állapot” (Tátrai 2011: 31). A megnyilatkozó és befogadó, mint részvevők figyelme erre 

irányul, miközben kettejük között interszubjektív viszony is megvalósul (vö. Sinha 1999, 

Tomasello 2002). A nyelvi tevékenység működését áthatja a perspektivikusság, amely 

hangsúlyozza a fogalmi konstruálás jellegadó szerepét. A nyelvi szimbólumok 

természetének ugyanis lényegi eleme az, hogy – más szimbólumokkal ellentétben – 

„valamely dolog vagy esemény megfigyelésének és megértésének egy adott perspektíváját 

is magukban foglalják” (Tátrai 2011: 32−33, vö. még Tomasello 2002). A perspektívát 

alapvetően meghatározza (a fogalom szűk értelmezésében) a beszélő aktuális tér-, idő- és 

szociokulturális helyzete, valamint (tág értelemben) annak lehetősége, hogy a dolgokat 

különböző funkciókban vagy specifikussági szinteken jelenítse meg. A perspektivikus 

nyelvi szimbólumok megértéséhez az is hozzájárul, hogy az emberek képesek a világot 

saját fiziológiailag meghatározott kiindulópontjuktól eltérően egy másik beszélő által 

felkínált nézőpontból értelmezni, konstruálni. Ez az interakcionális keret éppúgy a nyelvi 

kifejezések természetes támogató közege, mint a közvetlen környezetet adó szöveg. 

Az ilyen módon diszkurzív meghatározottságú szövegkonstruálás nyomán 

kibontakozó szövegvilág egészében és elemeiben a beszédesemény, annak részvevői, tér-

idő viszonyai és társas körülményei kontextusában válik értelmezhetővé, tehát „a 

referenciális értelmezés szorosan összefügg a diskurzusvilágban történő referenciális 

tájékozódás lehetőségeivel” (Tátrai 2011: 70). A beszédeseményt, annak résztvevőit és 

közvetlen körülményeit Langacker (1987, 2002a, 2002b) együttesen alapnak (ground) 

nevezi.
1
 A legfontosabb itt a nézőpont központi szerepe, amelyhez képest a szövegvilág 

elemei viszonyulnak. A nézőpont szűkebb, Bühler (1934) nevéhez fűződő értelmezése 

szerint a tér- és időbeli tájékozódás viszonyítási alapját az itt, most és én egocentrikus 

                                                 
1
 „I use the term »ground« for a speech event, its participants, and its immediate circumstances (such as the 

time and place of speaking).” (Langacker 2002a: 318) 
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középpontja határozza meg. A nézőpont azonban mentális alapállást, egy 

konceptualizációs alaphelyzetet is jelent, ahonnan a beszélő a feldolgozandó eseményt, 

helyzetet konceptualizálja. Langacker a nézőpontot (viewpoint) két összetevő, a 

kiindulópont (vantage point) és az orientáció (orientation) kombinációjának tekinti: „a 

kiindulópont az a helyzet, amelyből a jelenetet szemléljük. […] Egy adott kiindulópontból 

a jelenet többféle orientációjú szemlélete lehetséges”
2
 (Langacker 1987: 123). Az 

orientáció aktuális és kanonikus viszonyokon alapulhat. A nézőpont és viszonyainak 

szűkebb, tér- és időbeli értelmezése metaforikussá válhat, ezáltal utalhat a tágabb 

értelmezés szerinti gondolati-érzelmi, tudati alapállásra. A szövegvilág jeleneteinek 

megvalósulása emellett ún. mentális terekben történik, amelyet egy-egy fogalom nyit meg: 

ilyenek a Jelen tér, a Múlt tér, a Vágy tér vagy a Hipotetikus tér (Fauconnier 1985, 1996, 

2007). 

A konstruálásban a nézőpont fontos szervező szerepe mellett a nyelvi tevékenység, 

így a szövegfeldolgozás kettős természete alapvetően meghatározó a tér funkcionális 

vizsgálata szempontjából. E kettősséget a szöveg szerkezeti és műveleti jellege adja 

(Eysenck-Keane 1990, Langacker 2000, Verschueren 1999). „A szerkezet olyan mentális 

modell, amely az értelemképzés szempontjából valamely nyelvi egység összetevőit 

entitások statikus struktúrájaként írja le. A művelet az a (mentális) folyamat, amelynek 

során a beszélő és a hallgató a nyelvi struktúrákat létrehozza vagy megérti, folyamatszerű 

(dinamikus) jellegükben is felismeri. […] A szerkezet a műveleti (on-line) feldolgozással 

együtt írható le” (Tolcsvai Nagy 2010: 37). A műveleti jelleg elsősorban a 

figyelemirányítással jellemezhető, és „a nyelvi egységek feldolgozásának időbeliségéből, 

párhuzamosságából és egymásra következéséből ered” (Tolcsvai Nagy 2010: 81). 

A nyelv nemcsak kifejezőeszköz, hanem a világ megismerő közege is. A világ 

jelenségeinek nyelvi szerkezetekben való leképezését környezeti, biológiai, pszichikai, 

fejlődési és szociokulturális tényezők határozzák meg. A környezet hatása a nyelv 

univerzális és kultúrspecifikus tapasztalataként értelmezhető: ilyen a tömegvonzás, az 

évszakok váltakozása, a természet tárgyaihoz, jelenségeihez fűződő perceptuális 

tapasztalat. A megismerésben a világ végtelen eseményei szűkebb számú csoportokba, 

kategóriákba szerveződnek. Ez a kategorizációnak nevezett folyamat a prototípuselv 

szerint működik. A kategorizáció művelete „olyan mindennapos és jellemzően nem 

tudatos tevékenység, amelynek során a környezetünkben található tárgyakat és 

                                                 
2
„A vantage point is the position from which a scene is viewed. […] From a given vantage point, different 

orientations are possible for the scene observed.” 
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eseményeket különféle jelentéssel bíró »csoportokba« helyezzük” (Kövecses−Benczes 

2010: 227, vö. 25–49). A csoport egyedeit a családi hasonlóság elve köti össze, arra utalva, 

hogy nem minden egyedben található meg ugyanaz a kategóriatulajdonság, viszont 

mindegyiket jellemzi bizonyos közös jegyek sajátos kombinációja, így a példányok 

tulajdonság szerinti elrendeződése átfedéseket mutat (Wittgenstein 1953). A kategória 

tagjait emellett a prototípuselv is jellemzi, vagyis egyes elemek központibb, míg mások 

periférikusabb pozíciót foglalnak el a csoporton belül (Lakoff 1987), de bizonyos 

esetekben a sugaras elrendeződés érvényesül. A nyelv tehát nem tükrözi a világot, hanem a 

valóság egy részletét konstruálja meg nyelvi szerkezetekben, leképezési viszonyokban (vö. 

az alternatív konceptualizációról Kövecses−Benczes 2011: 145–158). „A konstruálás egy 

esemény, egy jelenet feldolgozó (elemző) megértése és fogalmi megalkotása valamilyen 

módon, több lehetséges módozat közül” (Tolcsvai Nagy 2010: 31). A konstruálás alapja a 

(szituációkat, résztvevőket, dolgokat, viszonyokat stb.) jellemző kategorizáció, amelynek 

különböző módozatait nyújtja. A nyelvi egységek feldolgozása minden pillanatban egy 

behatárolt fogalmi mezőben, fogalmi tartományban történik, amely a konceptualizáció 

hatókörét jelenti (Langacker 1987: 183). Az ablakhoz hasonló pillanatnyi figyelmi keret 

folyamatosan változik, párhuzamosan azzal a folyamattal, ahogy egyes dolgok és 

viszonyok a figyelem fókuszába − előterébe − kerülnek, majd háttérbe húzódnak. Az 

előtér–háttér megkülönböztetés alapja a Gestalt-pszichológia figura–alap kettőssége (vö. 

például Chafe 1976, Wallace 1982). A konstruált eseményben a figyelem előterébe kerülő 

tárgy egyes összetevői kapnak profilt, amely meghatározza a nyelvi kifejezés aktuális 

jelentését, szemantikai értékét. Ez a folyamat szorosan összefügg a feltűnőség (szaliencia) 

és a hozzáférhetőség mértékével. Mindkét fogalom a természetes megismerési 

folyamatokkal és a kontextussal (vö. Tátrai 2004) is összefügg. A feltűnőséget a térbeli 

tapasztalatban alak, kontúr, méret, mozgás stb. határozza meg, kontextusban pedig például 

a lehorgonyzás mértéke, a deixis, a lineáris elrendezés, az ismétlés, vagy a koreferenciális 

utalások. A hozzáférhetőség többek között a sematikus megjelenítéssel, az alapszintű 

kategóriák használatával, ismét a lehorgonyzással vagy a referenciapont-szerkezetekben 

való építkezéssel hozható összefüggésbe. A hozzáférhetőség általánosságban a 

konvencionalitás, a begyakorlottság függvénye. A fogalmi feldolgozást az adott 

fogalomhoz vezető megértésösvény jellemzi. Langacker ugyanis a jelentés fogalmát a 

konceptuális struktúra és a kognitív ösvény kettősségében értelmezi: „A kognitív nyelvtan 

egy komplex kifejezés jelentését úgy definiálja, hogy az nem csak az összetett értelmet 

http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1244/124411.htm#chafe1976
http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1244/124411.htm#wallace1982
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magába foglaló szemantikai szerkezetét tartalmazza, hanem a »fogalmi ösvényét« is: a 

szemantikai struktúrák azon hierarchiáját, amely bemutatja a szerkezeti elemeinek 

fokozatos elrendeződését”
3
 (Langacker 2002a: 10). Ez az elmélet érvényes mind a jelentés 

kisebb egységeire, mind pedig a szöveg általános jelentésszerkezetére. 

A fogalmi feldolgozásban részt vevő sémák egyik típusa a fogalmi tartomány, 

amely egy fogalom köré szerveződő asszociált, aktivált fogalmak körét jelenti. Egy 

előhívott fogalom ugyanis nem önmagában áll, hanem további fogalmakat aktivál. 

Másrészt a konceptualizációt számos, szerkezetében egyszerű, jellegében összetett séma is 

áthatja, melyeket idealizált kognitív modellnek neveznek (ICM) (Lakoff 1987: 68). Ezeket 

a propozicionális és a képi séma struktúra, valamint a metaforikus és metonimikus 

leképezések irányítják. A legáltalánosabb idealizált kognitív sémák a térrel, térbeli 

tájékozódással és mozgással kapcsolatosak, úgymint a TARTÁLY, RÉSZ−EGÉSZ, KAPCSOLAT, 

CENTRUM−PERIFÉRIA, FORRÁS−ÖSVÉNY−CÉL sémák. Ezeknél összetettebb sémák a 

tudáskeret és a forgatókönyv. A két hasonló fogalom hangsúlya eltérő: a tudáskeret az egy 

fogalom köré szerveződő tudáselemeket jelenti, míg a forgatókönyv interakciók (többek 

között szövegtípusok) lefolyásának menetét tartalmazza. 

A nyelvi elemek egyszerű és összetett jelentésszerkezetekben jelennek meg. Az 

egyszerű jelentésszerkezetek dolgokat (pl. főnevek és személyes névmások) vagy 

relációkat fejeznek ki. Az utóbbiak két típusa a temporális (igék) és az atemporális 

(melléknevek, határozószók, határozóragok, névutók) relációt kifejező szerkezetek 

(Tolcsvai Nagy 2010: 49). A konceptualizációban a prototipikus főnév fizikai tárgyat jelöl, 

amelyet elsődlegesen a térbeli profilálódás határoz meg lokalizációs és dimenzionális 

jellemzők alapján. Egy adott főnév jelentésszerkezete absztrahált és sematizált 

tulajdonságok hálózatából áll össze. A tulajdonságok megismerési tartományokat töltenek 

meg, amelyek aktuálisan profilt kaphatnak. A tartományok (úgymint pl. alak, anyag, szín, 

kanonikus funkció) összessége alkotja a fogalom komplex mátrixát (Langacker 1991). A 

viszonyok térbeli konstruálódása többek között az erődinamikai kölcsönhatás keretében 

elemezhetők (Talmy 1983, 2000), amely erők és ellenerők különböző konfigurációiban 

értelmezi a térben profilálódó eseményeket. Összetett jelentésszerkezet a 

kompozitumszerkezet vagy a referenciapont-szerkezet. Ez utóbbi dinamikus nyelvi 

jelenség: azon alapul, hogy egyes dolgok egy másik dolog aktiválásán keresztül válnak 

                                                 
3
 Cognitive grammar defines meaning of a complex expression as including not only the semantic structure 

that represents its composite sense, but also its “compositional path”: the hierarchy of semantic structures 

reflecting its progressive assembly from the meanings of component expressions. 
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hozzáférhetővé. A referenciapont és a céltárgy viszonya prototipikusan térviszonyokból 

indul ki, tipikus esetei az egész → rész vagy a birtokos → birtoktárgy reláció. 

A konstruálási műveletek eddig összegzett sokféleségében megfigyelhetők 

bizonyos kapcsolódási pontok, amelyek alapján a műveletek fő konstruálási típusokba 

szerveződnek (Verhagen 2007: 52). A következő fejezetben Talmy (2000) osztályozását 

vázolom, ehelyütt pedig Langacker 2007-es kategóriáit: 

(a) specifikusság (az a képességünk, mely szerint hasonlóságokat és különbségeket 

tudunk megállapítani két jelenség közt, ebből elvonatkoztatni, s ez alapján fogalmi 

kategóriákat felállítani); 

(b) prominencia (valamire figyelni, valamit figyelmen kívül hagyni, figura/alap 

elkülönülés); 

(c) perspektíva (a nézőponttal kapcsolatos műveletek: ide tartozik a nézőpont, a 

deixis, és a szubjektív/objektív elrendezés); 

(d) dinamikusság (a konceptualizáció időben lezajló folyamatát jelenti, mely a 

megnyilatkozás inherens és nem inherens dinamikáját is magába foglalja). 

A különböző osztályozási kísérletek (Langacker 1987, 2007, Talmy 1988, 2000, 

Croft−Cruse 2004) egyrészt arra irányítják a figyelmet, hogy a nyelvi feldolgozásban 

közrejátszó kognitív műveletek általános pszichológiai folyamatokhoz kapcsolhatók, 

másrészt pedig arra, hogy „a konstruálás számos dimenziója vehet részt egyetlen nyelvi 

kifejezés jelentésében”
4
 (Verhagen 2007: 53). 

1.3.2. A térbeli tapasztalás és a téri reprezentáció 

A referenciális megjelenítés téri dimenziójával kapcsolatos kognitív műveleteket 

bemutatandó, először a térbeli tapasztalás jellemzőit vázolom, majd a térszemantikai 

vizsgálat hatókörének egy szűkebb definícióját ismertetem Zlatev (2007) nyomán. Ezt 

követően néhány olyan térszemantikai elméletet, ill. eredményt foglalok össze (főként 

Tolcsvai Nagy, Szilágyi N., Talmy nyomán), amelyek egy tágabban értelmezett, a jelen 

empirikus vizsgálatban alkalmazott modell építőelemeit adják. 

A teret is magába foglaló környezettel összefüggő tapasztalat kettős beágyazottságú: 

„Az emberi tudás univerzalitását hangsúlyozó szemlélet szerint a világról alkotott tudásunk 

legjava transzcendentális egyetemes fogalmak formájában létezik, amelyek velünk 

születtek, és ezek alkotják értelmünket. A tapasztalat (és ide tartozik a nyelvi tapasztalat is) 

                                                 
4
 several dimensions of construal can be involved in the meaning of a single linguistic expression. 
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abban segít, hogy az egyetemes fogalmakat, illetve azok rendszerezési elveit elsajátítsuk. A 

tudás relativitása ezzel szemben azt jelenti, hogy a világról alkotott tudásunk legjavát 

tapasztalataink útján nyerjük, amely tapasztalat mindig kulturálisan és történetileg 

meghatározott” (Kövecses−Benczes 2010: 21, Foley 1997 nyomán). A tapasztalatszerzés 

egyik fontos kognitív művelete a kategorizáció (→1.2.), amely a sematizáció egyik 

formája. A világ végtelen számú eseményét, tapasztalatát így egy jóval szűkebb számú 

kategóriába rendezzük. Ez a vizsgálatunk tárgyát képező természetre így vonatkozik:  

„A természetet az anyanyelveink által lefektetett irányvonalak mentén 

elemezzük. A jelenségek világából általunk elkülönített kategóriákat és 

típusokat nem azért találjuk ott, mert minden megfigyelőnek a szemébe 

ötlenek, ellenkezőleg, a világ benyomások kaleidoszkópszerű áradataként van 

jelen, és elméinkre – mégpedig jórészt az elménkben lévő nyelvi rendszerekre 

– vár a feladat, hogy rendszerezzék azokat. Annak, hogy úgy daraboljuk fel a 

természetet, és rendszerezzük fogalmakba, ahogy tesszük, és azt tekintjük 

fontosnak, amit annak tekintünk, az a legfőbb oka, hogy részesei vagyunk egy 

ilyen rendszerezést előíró egyezménynek. Egy egyezménynek, amely a 

nyelvközösség egészére érvényes, és amelyet nyelvünk sémái rögzítenek.” 

(Whorf 1956, fordítás: László Zsuzsa et al, in: Crystal 1998: 26) 

A magyar kognitív nyelvészeti kutatásban Szilágyi N. Sándor ezt az attitűdöt nyelvi 

világmodellnek nevezi (ld. alább).  

 A hétköznapi tapasztalatban alapvető a tér- és időviszonyokban való tájékozódás, 

amely egyszerre, egymást feltételezve jön létre. A fizikai tárgyak elsődlegesen térben 

definiálódnak, azonban minden kognitív művelet temporális vonatkozású. Ezt az 

összefüggést tér–idő kontinuumnak nevezik, amelyet Albert Einstein általános 

relativitáselmélete is igazol. Einstein olyan világmodellt ír le, ahol „a tér a testek 

egymáshoz való relatív viszonyából jön létre, az a testek világának helyzetminősége” 

(Tolcsvai Nagy 2001: 133, vö. Einstein 1954). A tér feltételezi az idő dimenzióját és 

viszont. A térre vonatkozó általános emberi tapasztalat feltárását kiterjedt pszichológiai 

kutatások végzik. Az egyik megfigyelés az, hogy az új környezet tanulását landmarkok, 

azaz prominens referenciatárgyak hálózatában végezzük (Evans 1980). A térbeli pontok 

sokaságát egy kisebb számú, szaliens térbeli referenciapont függvényében tároljuk vagy 

ábrázoljuk, amely más és más konstrukciót mutat a tér aktuális használati szándékának 

megfelelően. A térbeli megismerés többféle lehet: az ún. útvonalszerű perspektíva (route 

perspective) felfedező jellegű és procedurális tudást kíván, az áttekintő perspektíva (survey 

perspective) pedig a deklaratív tudáshoz köthető. A mindennapos térbeli ábrázolásában 
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mindkét perspektíva alkalmazott. Az útvonalszerű perspektíva a hallgatót egyfajta mentális 

kirándulásra viszi, ahol a hallgató folyamatosan változó (mentális) pozíciójához képest 

jelöli meg a landmarkokat. Az áttekintő perspektíva ezzel szemben a hallgatót a szemlélt 

tér fölé helyezi, s a landmarkokat az égtájak szerint ábrázolja. Mindkét perspektíva a 

környezeti tér megismerésének része, és kapcsolatban van a tudásreprezentációk két 

formájával: a procedurális és a deklaratív megértési móddal. A térrel kapcsolatos tudás 

sokféle forrásból származik és jellegében nagyfokú variabilitást mutat, azonban 

feltételezhető, hogy nem rendeződik koherens, térképszerű struktúrába, hanem inkább 

különböző perspektívákból származó részleges kollázsokba (Tversky 1993, 2003). Egy 

másik lényeges felismerés az, hogy az aktuális használatban a tér más és más elemei és 

viszonyai – kollázsai – válnak fontossá a szituáció függvényében (Tversky 2003: 66). Ez a 

belátás alapul szolgálhat ahhoz a feltevéshez, miszerint az egyes szövegtípusokhoz 

különböző térstruktúrák és műveletek kapcsolódnak. 

A térbeli referenciális megjelenítés kifejezési lehetőségei igen sokrétűek. A térbeli 

reprezentáció vizsgálata szempontjából relevánsnak tekinthető nyelvi és fogalmi 

jelenségek a kognitív szövegvizsgálat számos területét magukba foglalják. A térszemantika 

kiterjedt vizsgálatának Zlatev (2007) két fő okát látja: Az egyik a térnek az emberi 

tapasztalatban betöltött központi és univerzális szerepe, amely lehetőséget ad nyelvi 

univerzálék vizsgálatára. A másik a tér alapvető természetével kapcsolatos: régóta 

ismeretes, hogy erős párhuzamok vannak a tér és a szemantika más tartományai között, 

amelyet az is jelez, hogy azonos kifejezések utalhatnak tér- és időviszonyra, vagy 

absztraktabb összefüggésekre is (Zlatev 2007: 318−19). Ennek a párhuzamosságnak a 

magyarázata a fogalmi metafora (főként az orientációs metaforák), olyan aszimmetrikus és 

szisztematikus leképezés, ahol az absztraktabb tartomány a konkrétabb tartományon 

keresztül közelíthető meg (Lakoff−Johnson 1980, Lakoff 1987, Kövecses 2005). 

A térszemantika hatóköre, tárgya az egyes kutatások szerint változó. Az egyik 

típusú megközelítés formai szempontú, a kifejezések egy csoportjára irányul: a 

térprepozíciókra (spatial prepositions, vö. Cuyckens 1991, Landau−Jackendoff 1993), 

véges számú osztályokra (closed-class forms, vö. Talmy 1983, 2000), vagy térbeli 

gramokra (spatial grams
5
, Svorou 1994). Ezek azonban nem terjednek ki térrel összefüggő 

                                                 
5
„Amikor teret vagy térbeli viszonyokat fejeznek ki […] akkor a nyelvek igen kisszámú elemet használnak 

[…] ezeket a nyelvi grammatikai formákat, melyek elsősorban térviszonyt fejeznek ki, térbeli gramoknak 

nevezem.” „To talk about space and spatial relations […] languages make use of a relatively small number of 
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igék, főnevek és határozószók vizsgálatára. Egy további kiindulópont lehet a fogalmi 

értelmezés: eszerint azok a kifejezések tekinthetők térrel összefüggőnek, amelyek 

térviszonyt fejeznek ki (Lakoff 1987; Sinha−Thorseng 1995; Regier 1996; Kreitzer 1997). 

Ez a szemantikai kategória két szemantikai primitívet feltételez: a trajektort (vagy figurát) 

és a landmarkot (vagy alapot), ahol az első elhelyezkedése, mozgása a másodikkal való 

viszonyban írható le. Ez a séma, bár univerzálisnak tűnik, mégsem az egyetlen lehetősége 

annak, ahogyan az egyes nyelvek a tárgyakat a térben lokalizálják (Levinson 1991, 1994, 

Kreitzer 1997). A térszemantika harmadik meghatározása a kommunikatív funkció 

függvényében lehetséges: „a térszemantika olyan megnyilatkozások elemzésére irányul, 

amelyek segítenek a címzettnek abban, hogy a diskurzus egy adott referensének helyét, 

mozgásának irányát meghatározza”
6
 (Zlatev 1997, Pederson et al. 1998, Levinson 2003). A 

térszemantikai megközelítések változatossága mellett azonban bizonyos fogalmak 

állandónak tekinthetők: trajektor, landmark, referenciális keret (referential frame) és 

nézőpont (viewpoint), régió (region), ösvény (path), irányadás (direction), mozgás 

(motion) (Zlatev 2007: 326−334). 

Ennek alapján a funkcionális, fogalmi és formai szempontot integráló definíció úgy 

fogalmazható meg, hogy a térszemantika tárgya „térbeli kifejezések, azaz egy adott tárgy 

helyzetének vagy áthelyezésének konvencionális specifikációi“
7
 (Zlatev 2007: 321). Ez a 

meghatározás azonban meglátásom szerint túl szűk, hiszen nem tartalmazza például az 

egyes tárgyak térrel összefüggő dimenzionális tulajdonságát.  

1.3.2.1. Leonard Talmy térszemantikai modellje 

Leonard Talmy térszemantikai modellje Szilágyi N. Sándor nyelvi világmodelljéhez 

hasonlóan arra keresi a választ, hogy a nyelv hogyan strukturálja a teret (How language 

structures space, In: Talmy 2000: 177−254). A kiinduló művelet a sematizáció, azaz egy 

jelenetből hogyan választunk ki bizonyos elemeket, tulajdonságokat, s hagyunk figyelmen 

kívül másokat. Talmy a tér és a tárgyak nyelvi „finomstruktúrájával” foglalkozik, amely 

véges számú grammatikai elemet jelent. 

                                                                                                                                                    
elements […] I will refer to all these grammatical forms of language which express primarily spatial relations 

as spatial grams” (Svorou 1994: 31). 
6
„Spatial semantics pertains to the meaning of utterances that help the addressee determine the location or 

trajectory of motion of a given referent in discourse.” (Zlatev 2007: 321) 
7
„Spatial expressions, that is, conventional specifications of the location or change of location (i.e., 

translocation) of a given entity.” 
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A térstruktúra két alrendszerre bomlik: az elsőbe tartoznak azok a sematikus vázak, 

amelyek bármilyen térfogatú térben létezhetnek: statikus fogalmak a régió (region), 

elhelyezkedés (localization), dinamikusak az ösvény (path), elhelyezés (placement). A 

másik, „anyagi” alrendszer az első alrendszer fogalmait betöltő tárgyakat és viszonyokat 

tartalmazza: ezek a tárgy (object) vagy tömeg (mass) – a különbségük az, hogy az első jól 

körülhatárolható, a második nem. Ezek a tárgyak elfoglalhatnak egy régiót, vagy 

elhelyezkedhetnek valahol, de mozgásban is lehetnek (Talmy 2000: 180). Az anyagi 

(fizikai) entitások térrel összefüggő statikus képzetéhez hozzátartoznak (a) azok a jegyek, 

amelyeket a tárgy önmagában tartalmaz; (b) amelyeket egy másik tárggyal való 

viszonyban tartalmaz; (c) egy csoport anyagi entitás elrendezésében megjelenített térbeli 

tulajdonságok. A konceptualizáció dinamikus fogalmai lehetnek a mozgás (motion) vagy 

áthelyezés (transposition). Itt ugyanúgy érvényes a fenti hármas viszony, pl. egy tárgy 

önmagában is megnyilvánulhat dinamikusan a térben alakváltozás által. 

A térbeli ábrázolás úgy írható le, hogy egy tárgyat kiválasztok a jelenetből az 

elsődleges fókusz céljára, amelynek térbeli megjelenése egy másodlagos (vagy 

harmadlagos) tárgy viszonyában jön létre. A térbeli megjelenés egy tárgy elhelyezkedését, 

ösvényét (útját) és orientációját jelenti. A másodlagos tárgy helyzete, geometriai 

tulajdonságai (itt háromdimenzós értelemben) többnyire már ismertek, ezért 

referenciapontként is funkcionálhat. A két tárgy ennek megfelelően a megjelenítésben 

egymástól eltérő tulajdonságokkal bír: 

1. ábra 

Az elsődleges és a másodlagos tárgy jellemzői Talmy (2000: 182) alapján 

Elsődleges tárgy Másodlagos tárgy 

ismeretlen térbeli (vagy idővonatkozású) 

jegyei vannak, melyek meghatározandók 

referenciatárgyként működik, mivel olyan 

ismert tulajdonságai vannak, amelyekkel 

az elsődleges tárgy ismeretlen jegyei 

meghatározhatók 

mozgathatóbb helyzete állandóbb 

kisebb nagyobb 

geometriai értelemben kisebbnek (gyakran 

pontszerűnek) kezelt 

geometriai értelemben komplexebbnek 

kezelt 

a jelenetben/tudatban újabb a jelenetben/memóriában korábbi 

nagyobb relevanciájú/vonatkozású kisebb relevanciájú/vonatkozású 

észlelése kevésbé közvetlen észlelése közvetlenebb 

az észlelés következtében szalienssé válik az elsődleges tárgy észlelése után háttérbe 

kerül 

alárendeltebb viszonyban van függetlenebb viszonyban van 
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A referenciális tárgyak megjelenítésében a fenti konceptualizációs műveleten túl 

további sematikus rendszerek is léteznek, olyan független rendszerek, amelyek mind 

különböző konceptuális dimenzióval járulnak hozzá a térábrázolás komplex egészéhez. 

Minden rendszer alternatívákat tartalmaz, melyből a beszélő választ, annak érdekében, 

hogy a jelenet megfelelő konceptualizációját közvetítse. Ezek sorban a konfigurációs 

rendszer (configurational system), amely a geometrikus tulajdonságokat részletezi; a 

perspektivikus kiindulópont (perspective point); a figyelmi megoszlás (distribution of 

attention), amely a figyelem mértékét jelenti egy referenciális jelenetre egy jelölt 

nézőpontból (s ez alakítja az elsődleges és másodlagos referenciatárgy-szerepeket is); 

valamint az erődinamika (force dynamics), vagyis a tárgyak közötti kapcsolat erőkifejtés, 

ellenállás, ellenállás legyőzése és gátlás viszonyában. 

1.3.2.2. Térjelölés a magyar nyelvben 

Tolcsvai Nagy (1999, 2001: 132-147) összefoglalásai a magyar nyelv térjelölő elemeinek 

kognitív nyelvészeti bemutatásának szempontjából jelentős. Korábban a térbeli 

reprezentáció kérdése a magyar nyelvtanok egyes fejezetrészeiben merült fel, így többek 

között a morfológiában a határozóragok kapcsán (külön kiemelve az irányhármasságot a 

helyhatározóragok rendszerében is, vö. például: MMNyR. 1: 566−73; MMNy. 196−203; 

Kiefer 1998), a szófaji rendszerben a határozószók bemutatásánál (MMNyR. 1: 251−7; 

MMNy. 57−61), a mondattanban a határozók tárgyalásakor (MMNyR. 2: 175−84; MMNy. 

285−98). Ezek a magyarázatok leíró-kategorizáló vagy elméleti generatív keretben, a 

nyelvileg kifejtett egységekből vezeti le a térbeli viszonyokat, „amelyek ennek 

következtében »elbeszélt« és nem jelölt helyviszonyok.” Így például ezek a 

megközelítések a Péter a házban van mondatban a házban főnévi csoport 

helyviszonyjelölését kizárólag a határozóragnak tulajdonítják. Ezzel szemben a holisztikus 

kognitív nyelvészet (Langacker, Lakoff és az őket követők munkái) abból indul ki, hogy a 

térbeli referencialitás ikonikusan megjelenik az elemi, és az összetett (mondaszintű) nyelvi 

formákban is. 

Langacker nyomán a térviszonyok megértésének kiindulópontja a mindenkori 

beszélő nézőpontja, amelyhez képest minden eltávolodás, irány, nézőpont, távolság, 

kiterjedés meghatározandó. Minden beszélő a saját térbeli nézőpontját érvényesíti, így az a 

beszélőváltással együtt változik. A nézőpontváltás az egyes szövegtípusokban – 
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monologikus és dialogikus szövegekben – változó mértékben jellemző, s ennek 

megfelelően strukturálódik újra a szöveg térviszony-rendszere. 

A másik megközelítési irány azoknak a kifejtő (fogalmi) nyelvi egységeknek, 

utalásoknak a számbavétele, amelyek a mondat (vagy szöveg) térrendszerét 

meghatározzák. A magyar nyelv térjelölő lehetőségeit a térbeliség különböző fajtái szerint 

Vater (1991: 46) alapján a következő ábra foglalja össze (Tolcsvai Nagy 2001: 135): 

2. ábra 

A magyar nyelv térjelölő lehetőségei Vater (1999: 46) és Tolcsvai Nagy (2001: 135) alapján 

 

 

A lokalizálásban és dimenzionálásban közreműködő kifejezések elkülönítésén túl a 

rámutatás és nem rámutatás kettőssége is kategorizációs szempont. A magyar nyelvet 

általánosan jellemzi az, hogy a rámutatásos térbeli utalások mind az elhelyezésen, mind az 

irányadáson belül hangrendjükkel ikonikusan jelölik a közelre ill. távolra mutatást: itt−ott, 
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ide–oda. A térbeliséget számos grammatikai és lexikai elem jelölheti a nyelvi egységektől 

(a névmásoktól, a ragoktól, az igekötőktől és a névutóktól) a nyelv lexikális egységeiig. 

A kognitív szemantika a nyelvi kifejezések két alapvető osztályát különbözteti meg: 

a nominális predikációkat, amelyek dolgokat jelölnek (a főneveket), és a viszonyt 

megjelenítő (relacionális) predikációkat, amelyek vagy atemporális viszonyokat jelölnek 

(így a mellékneveket, határozókat), vagy folyamatokat (elsősorban igéket, vö. Langacker 

1987: 183). Mindkét típus a figura/alap (figure/ground) viszonyban konstruálódik. 

Langacker megfogalmazásában „a figura az az alstruktúra, amelyet »kiemelkedőként« 

észlelünk a többihez (az alaphoz) képest, amelynek különleges jelentősége van mint 

központi entitásnak, amely körül az egész észlelt dolog elrendeződik” (Langacker 1987: 

120, fordítás Tolcsvai Nagy 1999: 160). A figura és alap viszonyát a perspektíva határozza 

meg, a nézőpont, ahonnan valamit nézünk. Az elsősorban igékre jellemző dinamikus 

viszonyok a mondatban térben és időben konstruálódnak a trajektor−landmark (Langacker 

1987: 231) vagy figura−alap relációban. 

Tolcsvai Nagy kiemeli, hogy a térjelölés komplex modellje a nézőpont, az elemi 

térreprezentációk, és a figura−alap vagy trajektor (mozgó) – landmark (álló) összetett 

rendszerében valósul meg. Ezeket a szempontokat egyesítve a térjelölés legfontosabb 

nyelvi formái a magyar nyelvben a következők (Tolcsvai Nagy 1999: 139−140): igei 

személyragok és birtokos személyjelek, határozói esetragok és névutók, igekötők, 

határozószók, személyes névmások, valamint fogalmi tartalmú szókészleti elemek: 

főnevek, igék, melléknevek. 

1.3.2.3. Szilágyi N. Sándor nyelvi világmodellje 

A térszemantikai elemzés egy sajátos nézőpontját képviseli Szilágyi N. Sándor és 

tanítványai kutatása, amely a térviszony-reprezentációk metaforizációjára irányul, 

egységes nyelvi világmodellbe foglalva őket. Az elmélet kiindulópontja a kategorizáció, 

amely szerint „az ember jól kidolgozott szemantikai struktúrák közvetítésével viszonyul 

környezetéhez (a szó legtágabb értelmében), amelyek egy sajátos értelmezési hálóként 

vetülnek ki a kimondandó világra” (Szilágyi N. 1996: 8). Ez az elmélet implicit, s a 

nyelvbe van beszerkesztve. A nyelvi világmodell szerveződésének alapja az egyes nyelvi 

elemekhez fűződő értéktulajdonítás: „Értékjelentésen a szójelentésnek azt az összetevőjét 

értjük, amelyben kifejeződik a beszélő közösségnek a jel tárgyához való (kissé 

leegyszerűsítve: pozitív vagy negatív) értékelő viszonyulása” (Szilágyi N. 1996: 11). Az 
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értékjelentésbe nem tartozik bele a szóhoz alkalmilag tapadó emocionális tartalom, csupán 

az, amely a szótári jelentésben is megvan. Az értékdimenziók és értékskálák sokfélék, pl. 

aktív−passzív, jó−rossz (az erkölcsi értékek dimenziójában). „Ilyenformán a nyelvi 

világban egy sajátos térstruktúrát lehet azonosítani, amelynek sajátosságát az adja, hogy ez 

a tér nem homogén, vagyis benne az egyes minőségek eloszlása nem egyenletes, hanem 

ezek a minőségek értékjelentésük szerinti polaritásuknak megfelelően »tömörülnek« ennek 

a nyelvi térnek két egymással szembenálló térfelén” (Szilágyi N. 1996: 13). A nyelvi világ 

így létrejövő térstruktúrája tehát egyszerre szerveződik mind az értékjelentés, mind pedig a 

denotatív jelentés alapján. A dichotomikus jelentésstruktúrák olyan térstruktúrákban 

jönnek létre, mint a vertikális dimenzió, a KÖZEL−TÁVOL, KINT−BENT, ELÖL−HÁTUL. A 

vertikális térdimenzióban szerveződő jelentésstruktúrákon belül például az AKTÍV−PASSZÍV 

tartomány érzelmi (felbátorít, lesújt), hangulati aktivitást (feldob, lehangol), hőmérséklettel 

(hőemelkedés, alacsony hőmérséklet), hangerővel kapcsolatos kifejezéseket (felcsendül, 

lehalkít), nagyságot és kicsiséget (felnagyít, lekicsinyít), hierarchikus rendszerek 

szerveződését (felsőbb/alsóbb nyelvi szintek), vagy állítást és tagadást (fennáll, letagad) is 

kifejezhet. Az egyes térdimenziók kapcsolatban állnak egymással, mégpedig a pozitív 

pólusok a pozitívokkal, a negatívak a negatívakkal. Például a felzörget kifejezésben a FENT 

és az AKTIVITÁS tartománya együtt szerepel. A tartományok kapcsolódása a következő: 

FENT: KÖZEL: KINT: ELÖL a pozitív póluson, a LENT: TÁVOL: BENT: HÁTUL pedig a negatív 

póluson találkoznak (Szilágyi N. 1996: 31). 

1.3.2.4. Összegzés 

A fentiekben vázolt kognitív nyelvészeti megközelítés, valamint térszemantikai alapvetés 

közösen határozza meg azt a széles eszköztárat mozgósító módszertani keretet, amelyet a 

disszertáció az empirikus vizsgálatban alkalmazni kíván. A referenciális jelenet 

térdimenzióinak vizsgálatában a konstruálóhoz fűződő szövegalkotási- és értelmezési 

műveletek és a szövegvilág fizikai terének elemzése együttesen szemlélendők. Ebben 

(továbbra is) kiindulópontnak tekintem a konstruálás műveletét és az azzal összefüggő 

stratégiákat, melyben központi szerepet tölt be a nézőpont és hozzá kapcsolódóan az alap 

(ground), valamint a lehorgonyzás művelete. A tér szerveződésének dinamikája legjobban 

a referenciapont-szerkezetekben vizsgálható, a megjelenítés általános keretét pedig a 

mentálistér-elmélet adja. A másik elméleti kiindulópont a fogalmakhoz köthető: a térben 
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profilálódó tárgyak jellemzői, dimenzionális és mozgási minősége, a más tárgyakhoz 

kapcsolódó statikus és dinamikus viszonya. 

A konstruálás általános műveletei mellett a fent ismertetett térszemantikai 

elméletek több eredménye részét képezi az általam bemutatott térszemantikai modellnek. 

Ezek összefoglalóan a következők. A szövegvilág konstruálását meghatározza az az 

általános tétel, hogy a hétköznapi tapasztalatban alapvető a tér- és időviszonyokban való 

tájékozódás, és a kettő összefüggése, amelyet tér−idő kontinuumnak nevezünk. A 

szövegvilág tárgyai elsődlegesen térben definiálódnak, és a közöttük lévő térbeli 

megismerési mód többféle lehet: a népdalban feltehetőleg az áttekintő perspektívával 

szemben jellemzőbb az útvonalszerű perspektíva, amely felfedező jellegű, procedurális 

tudást kíván. A térrel kapcsolatos tudás kisebb kapcsolatokba, kollázsokba rendeződik 

(Tversky 1993), amelyek mozaikszerűen teremtik meg az éppen aktivizált térstruktúrát. A 

népdal szempontjából a kollázsokat elemi, konvencionális, sematikus térszerkezeti 

egységekként értelmezem, ilyen például folyón túli csárda, az erdő közepén nyíló 

rozmaringbokor, a hegyekről fújó szél, vagy az árkot áthidaló keskeny palló. 

Az a mód, ahogyan Talmy (2000) a térstruktúrát (inkább térbeli konstruálást) két 

alrendszerre bontja: az általános sematikus vázak (mint a régió, az elhelyezkedés, az 

ösvény, az elhelyezés) és az „anyagi” alrendszerére (mely az első alrendszer fogalmait 

betöltő tárgyakat és viszonyokat tartalmazza), jól alkalmazható, kiegészítve a 

konceptualizáló viszonyulási pontjával. A szemantikai elemzés irányelvének tekinthető a 

fizikai entitások fogalmi konstruálásának kiterjesztett szempontrendszere is. Talmy az 

entitások térrel összefüggő képzetéhez tartozónak sorolja a tárgy definitív tulajdonságait, 

egy másik tárggyal való viszonyát, valamint egy csoport anyagi entitás elrendezésében 

betöltött szerepét, ezen túl pedig elhelyezkedését, ösvényét és orientációját. Talmy 

szemléletének egyik értéke annak bemutatása, hogy a fizikai entitások referencialitásában a 

nyelvi elemek milyen sokrétű reprezentációt jelenítenek meg (akár azt is, hogy egy tárgy 

határai milyen mértékben definiálhatók, vö. Talmy 2000: 241), a másik az erődinamika 

elmélete, amelyet a fogalmi konstruálás részeként alkalmazok. 

Azonban a Talmy (2000) által bemutatott sematikus rendszerek (az elsődleges és 

másodlagos tárgyak viszonya, a konfigurációs rendszer, a perspektivikus kiindulópont, a 

figyelmi megoszlás, az erődinamika), amelyek választási alternatívát kínálnak a 

konceptualizálónak, többnyire mellérendelő, „független” viszonya megkérdőjelezhető. 

Talmy kiindulópontnak tekinti az elsődleges és másodlagos tárgyak viszonyát (amelyet 
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főként a referenciapont-szerkezetek vizsgálatában elemzek). Ezzel szemben a disszertáció 

elemzéseinek keretet adó elmélet a konstruálás műveletében hangsúlyozza a 

konceptualizálóhoz kötődő nézőpont, perspektíva értelemszervező szerepét, valamint 

ehhez kapcsolódóan a referenciális megjelenítést alapvetően meghatározó lehorgonyzás 

műveletét. 

Talmyhoz hasonlóan Tolcsvai Nagy (1999, 2001) is kettős megközelítési irányt 

javasol: a nézőpont és a kifejtő fogalmi nyelvi egységek felől. A jelen szemantikai 

elemzésben a kognitív műveletek szervező szerepe mellett azokra az eredményekre 

támaszkodom, hogy melyek azok a magyar nyelvi elemek, amelyek a térjelölésben részt 

vesznek: igei személyragok és birtokos személyjelek, határozói esetragok és névutók, 

igekötők, határozószók, személyes névmások, valamint fogalmi tartalmú szókészleti 

elemek: főnevek, igék, melléknevek. 

Szilágy N. nyelvi világmodellje a metaforikus jelentés szempontjából szolgál 

releváns adalékokkal. Két meglátás emelendő ki: egyfelől a fogalmakhoz értékjelentések 

tulajdoníthatók, amelyeken a közösségnek a jel tárgyához való általános értékelő 

viszonyulása értendő, s amely nem azonos a szóhoz alkalmilag tapadó emocionális 

tartalommal. Másfelől a konceptualizációban egy értékdimenziók és értékskálák mentén 

szerveződő térstruktúrát lehet felfedezni számos (általánosságban pozitív−negatív) érték 

dichotomikus szembenállásában. A hipotézisem szerint a térviszonyok mentális 

viszonyokat képeznek le, így minden bizonnyal azonosíthatók pozitív és negatív 

minősítésű tárgyak, helyek, térbeli viszonyok. Azt is hangsúlyozom azonban, hogy 

feltehetően nem állapíthatók meg egyértelmű megfeleltetések, hanem a metaforikus 

jelentés több művelet, szempont együttes érvényesüléséből ered. 

1.4. A népdal szövegtipológiai jellemzői 

1.4.1. Szövegtipológiai megközelítés 

A szöveg egyik általános definíciója szerint „a nyelvi interakcióban műveletek sorával 

létrehozott nyelvi produktum”, amely valamely értelmet tesz hozzáférhetővé (Tolcsvai 

Nagy 2006b: 67). A szöveg használatalapúságával függnek össze olyan tulajdonságai, mint 

hogy egyedi, jellegzetes/tipikus, történeti jellegű, alapvetően spontán (implicit tudáson 

alapul), és különböző mértékben összetett (Tolcsvai Nagy 2006b: 74). A szövegtípusok 

nem tudományos elméleti kategóriák, hanem részben hétköznapi tapasztalat, tudás alapján 
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jönnek létre (i. m. 75): „a különböző szövegtípusok jellemzőiről való tudás a résztvevők 

mindennapi tudásához tartozik” (Gülich 1986: 18, ford. Tolcsvai Nagy 2001: 334). Ez a 

népdal esetében fokozottan érvényes. A szövegalkotásban meghatározó kompetencia nem 

általánosságban vonatkozik a szövegre, hanem inkább szövegtípus-kompetenciáról 

beszélhetünk (Kocsány 1989: 38), a szövegtípus jegyei ugyanis „a megismerő gondolkodás 

és a társadalmi kommunikáció igénye alapján választódtak ki és váltak ismétlődő 

sajátosságaik révén megszokássá, illetve tudássá (kompetenciává)” (Kocsány 1989: 41). A 

szövegek megvalósulásának keretet adó diskurzushelyzetre vonatkozólag a résztvevők 

bizonyos forgatókönyvekkel rendelkeznek, amelyek a szövegtípusokat definiáló 

tudáskeretet is meghatározzák. Ez a tudáskeret nyitott, prototípuselvű kategóriaként 

értelmezi az egyes szövegtípusokat (Tolcsvai Nagy 2006b: 70−73), amelyben az egyes 

példányok a családi hasonlóság elve alapján helyezkednek el. A vizsgálat ennek 

megfelelően egységes szempontrendszerrel nem, csak az adott szövegtípushoz igazodó 

megközelítéssel végezhető el (Kocsány 2002: 56). A szövegtípusra jellemző tudáskeret 

történeti, rugalmas jellegéhez hozzátartozik az a lényeges felismerés, hogy a séma 

megvalósulása nem hagyja a sémát érintetlenül, ahogy az emlékek felidézése nem hagyja 

érintetlenül a reprezentációkat (Siegel 2001), s ez a megvalósuló szövegpéldányok 

működésére is igaz: alakítják, módosítják a szövegtípusra vonatkozó általános tudásunkat. 

Ez az egyik szövegkritérium, az intertextualitás jelentőségére hívja fel a figyelmet 

(Beaugrande–Dressler 2000). 

1.4.2. Folklorisztikai megközelítés 

A folklórműfajok a szövegtípusokon belül speciális helyet foglalnak el, enne megfelelően 

vizsgálatuk a műköltészettől eltérő szempontrendszerrel lehetséges. „A különféle 

népművészeti ágazatok időbeli-, műfaji-, népi-, nyelvi- és egyéb határai sok-sok átmenettel 

követik egymást, illeszkednek bele egy rendszerbe; a folytonos változás és kölcsönhatás 

miatt rugalmas kategóriarendszert kell kidolgozni. A szövegváltozatok sokasága miatt 

például új poétikai fogalmakra (típus, változat, motívum, formula stb.) van szükség, […] de 

másként vetődik fel az egyén−közösség, az előadás−befogadás, egyáltalán az egész 

alkotásfolyamat kérdése is” (Katona 1998a: 17).  

A folklór jelentéskörében benne van a hagyományos, közösségi, népi, esetleg falusi 

kultúra vagy művészet fogalma (Katona 1998a: 15), általános törvényszerűségei ennek 

megfelelően a következők (i. m. 27−29): A népköltészet eredendően szóbeliségben él, ma 
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már azonban a szóbeliség−írásbeliség határmezsgyéjén elhelyezkedő szövegekként 

tekinthetünk rájuk. Ebből következik a hagyományosság, amely azt jelzi, hogy a 

változtatások csak bizonyos korlátozott keretek között maradnak fenn. A közösségi 

kötöttségek és az egyéni kezdeményezések feszültsége folyamatosan fennáll. Alapvető a 

közösségi jelleg: „az adott társadalom (annak egyik csoportja) gondolatait, érzelmeit 

fejezik ki és közvetlen kapcsolatban vannak életével” (Katona 1998a: 28). A közösségi 

dialektikus ellenpárja az egyéni: jelentkezése viszonylag késői, szövegtípusonként változó 

mértékű, a népdalban dominánsabb. Végül az alkalomszerűség ma már nem általános 

vonása a népköltészetnek, különösen a lírai, legszemélyesebb szerelmi tárgyú népdalnak. 

Az alkalmi jelleg tágabb értelemben nemhez, korhoz, foglalkozáshoz való kötöttséget 

jelent, amely a népdalokban kimutatható. Két hozzá kapcsolódó jelenség a folklorizáció, 

vagyis népivé válás, a műköltészet egyes elemeinek a népi hagyományba való 

beilleszkedése, és a folklorizmus, népiesség, melynek során a folklór egyes termékeit 

hivatásos művészetekbe emelik (Katona 1998a: 22). A népdal, mint alkotás változatként 

(variáns) értelmezhető. 

A népdalra jellemző beszédhelyzet történeti szempontból elemezhető: 

hagyományosan a hallgató helyét a közösség foglalta el: „e közönség szerepe 

közvetlenebb, mint a hivatásos művészeteknél, és szerepe aktívabb: részt vesznek az 

előadásban, vagy csak bejelentik igényeiket, beleszólnak, de még teljes tartózkodás esetén 

is minden előadó (pl. a mesemondók) az igényeik azonnali és legteljesebb kielégítésére 

törekednek […] A népi alkotások végső soron mégiscsak az egyén és a közösség közös 

termékei” (Katona 1998a: 24). A népdal kontextusát illetően ma azonban többnyire 

iskolában, táncházakban, táborokban hallani népdalokat, ahol alakításuk nem, vagy csak 

kismértékben jellemző, és a szituációtól sem függ, hogy melyik népdalt éneklik. 

 A népdalt meghatározza két szorosan összetartozó, de mégis egymástól különböző 

alkotórésze, a szöveg és a dallam. A líraiság a belső lelki, érzelmi világ kifejeződésében, 

formailag a rövidségben és sűrűségben nyilvánul meg. A népi lírában azonban, mint fent 

utaltam rá, meghatározó a közösségi jelleg is, az élmény tehát a személyes−általános 

dichotomikus összefonódásában konstruálódik. A népdal folklór megközelítésű definíciója 

tehát a következő: „főként a parasztság életét, gondolatait és érzelmeit kifejező rövid ének, 

mely kisebb-nagyobb közösségek keretében van elterjedve, eredete és alkotója rendszerint 

ismeretlen, szóbeliségben él, fő jellemzője az állandó variálódás (változás), dallama és 

szövege szerves, de nem szétválaszthatatlan egységet alkot. A népdalt azok adják elő, akik 
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élnek vele, vagyis a mindennapok műfaja. Közösségivé válása és 

továbbhagyományozódása során az egyéni, esetleges jegyek letörlődnek, és a változatok 

közös stílussajátságokat öltenek” (Katona 1998b: 357). Ez úgy értelmezhető, hogy a 

szövegtípus koherens fogalmi világot, a parasztság archetipikus és szociokulturális 

tapasztalataiban gyökerező konceptualizációs rendszert jelenít meg, amely gondolati-

érzelmi tartalmat jelenít meg. 

A 18. századtól folyamatosan tartó népdalgyűjtéssel párhuzamosan az elsősorban 

folklorisztikai és szövegtani megközelítésű kutatás is nagy hagyománnyal rendelkezik: a 

19. században Erdélyi János (1846) és Gyulai Pál munkái elsősorban a népdalfogalom 

meghatározását irányozták, majd Imre Sándor (1900) nemzetközi kitekintést is tesz. A 

népdalgyűjtés hiteles formája Bartók Béla és Kodály Zoltán (Kodály−Vargyas 1952/1991) 

nevéhez fűződik, akik a dallamtípusok elemzésére, leírására fókuszáltak. Ezután némi 

szünetet követően a 60-as évektől élénkül fel a szövegkutatás: Voigt Vilmos (1969, 1987) 

a nemzetközi folklórba ágyazottan vizsgálja a magyar népdalt, Katona Imre (1974ab, 1979, 

1994, 2004) elsősorban a népdalszövegek stílusalakzatait, egyes formáit és típusait 

vizsgálja, Bernáth Béla (1986, 1987) és Lükő Gábor (1942/1991, 1957) a népdalok 

szimbólumait tárja fel, Küllős Imola (1976, 1988) pedig a virágénekek és a szerelmi dalok 

kapcsolatát vizsgálja, valamint a szövegek rendszerezésében is részt vesz. Hasonlóan a 

rendszerezés, népdalszöveg-tipológia áll Mona Ilona (1959) és Pogány Péter (1953) 

figyelmének központjában. A legutóbbi kutatások a szerelmi népdalok tartalmi-tematikai 

csoportosítására irányultak, amely Küllős Imola, Vargyas Lajos (1981/2002) és Katona 

Imre nevéhez fűződik. A számos kutatási irányban elért eredmények ellenére általános 

tapasztalat az, hogy „máig megoldatlan a tipológia és a történeti-összehasonlító 

népdalszöveg-kutatás úgyszólván minden lényeges kérdése, a stílusvizsgálatok is csak a 

kezdeteknél tartanak” (Katona 1998b: 359). 

A magyar népdal szövegtípusának történetét kezdetben az alkalmi és szertartásos, 

gyakran epikus jellegű szövegek határozták meg. Formailag valószínűsíthető a kétsoros, 

ismétlésen alapuló szerkezet, s olyan stíluseszközök, mint az ellentét, ismétlés, fokozás, 

túlzás, a sorvégi rím helyett pedig az alliteráció. Az akkori kettős tartalmi 

(természeti−társadalmi) szerkezet nem azonosítható a természeti kezdőképpel, amely a 

középkori egyházi-irodalmi hatással jelentkezett. A középkortól elsősorban a szerelmi 

dalokba beszüremlő természeti elemek (virágok és madarak is) a tartózkodás és a rejtett 

érzelem kifejezésére szolgáltak. A 18–19. századtól a népdal belső átrendeződése 
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figyelhető meg: funkciója megváltozik, ennek megfelelően szerkezete, az altípusok közötti 

arányok, témája átalakulnak. Ekkor kerül előtérbe a lírai és az egyéni vonás, így a szerelmi 

dal, katonadal is. A régi stílus alkalomszerű, díszített, epikus, rövid és változó sorszámú 

egyedeit az új stílusban az alkalomtól függetlenebb, egyszerűbb fogalmi világú, hosszú, 

négysoros, többnyire egyversszakos dalai váltják fel. Itt már a sorvégi páros rím mellett 

elterjedt a természeti kezdőkép is. A ma hozzáférhető lírai népköltészet tematikus 

csoportosításai közül Katona Imre rendszerezését ismertetem (Katona 2002: 59): 

1. érzelmi dalok (virágének, szerelmi dal, párosító, búcsúdal, stb.) 

2. mulattató dal 

3. alkalmi énekek 

4. szertartásos énekek 

5. életformához, foglalkozáshoz kötött dalok 

6. történeti-társadalmi, politikai dalok 

A természeti kezdőképek előfordulása leggyakoribb az érzelmi dalokban, másodlagosan a 

katonadalokban (amely életformához kötött dal), ritkán az alkalmi énekekben. Túlnyomó 

többségük tehát a szerelem témakörébe tartozik. Az egyes népdaltípusok között gyakori az 

átjárás: „a lírai népdalok tartalmi szempontból csak úgy rendezhetők, ha mindegyre 

egymáshoz viszonyítjuk őket, hiszen ezek a szövegek annyi formulás, formai kapcsolatot 

mutatnak egymással, annyira nyitottak a többi népdal felé, hogy egy-egy népdal szinte 

mindig csak egy sor tagjaként, egy-egy szövegbokor részeként fogható fel” (Ortutay 1975: 

7). A dalszövegek közötti hálózatszerű szerves kapcsolat mellett említésre méltó a népi 

epikához (meséhez, balladához) fűződő, egyes formulák kölcsönzésében megvalósuló 

viszony is (Ortutay 1975:  45−46), vagy a szólásokkal való kapcsolat (Nagy Abonyi 2000). 

1.4.3. A népdal: népi és lírai 

A szövegtipológiai és a folklorisztikai megközelítés után a népdalt, mint lírai és népi 

alkotást jellemző kognitív tényezőket mutatom be. A következőkben Tátrai (2005) 

gondolatmenetét vázolom, aki a narratívák hasonló szempontú vizsgálata kapcsán keresi a 

választ arra, hogy milyen mentális modellben válnak értelmezhetővé a szövegek, s milyen 

értelmezési műveletek vesznek részt benne. A népdalszövegek, mint lírai szövegek 

értelmezésének alapelveit ehhez igazodva határozom meg.  

Mivel összefüggés van a szövegfajták (melyek egyben közléstípusok) és a 

megismerő tevékenység között, ezért a narratívák megértése olyan mentális modell 

létrehozását követeli meg, amely lehetővé teszi a befogadó számára, hogy „a történet 
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szereplőit térben és időben nyomon követhesse, a cselekvések és történések között pedig 

időbeli és oksági összefüggéseket találhasson” (l. Brown 1994, vö. még Talmy 1995). E 

mentális modell létrehozásában meghatározó szerepet játszik „az a helyzet (nézőpont), 

ahonnan a beszélő (történetmondó) a történet világának dolgait (szereplőit és eseményeit) 

szemléli” (Tátrai 2005: 208): A narratíva történet, azaz temporálisan szerveződő 

eseménysor, ahol az „elemi jelenetek közötti időbeli viszonyok értelmezése kerül előtérbe” 

(Tátrai 2005: 212). 

A népdal esetében működésbe lépő mentális modell szintén szoros kapcsolatban áll 

a szövegtípus jegyeivel, elsősorban annak lírai vonásaival. Ehhez a népdalnak, mint 

beszédeseménynek közeget adó diszkurzusban a megnyilatkozó és a hallgató által közösen 

létrehozott szövegvilág fogalmából érdemes kiindulni: az eltérő módokon szerveződő 

szövegek más és más típusú szövegvilágot is alkotnak. „A szövegvilágok létrejötte közötti 

különbségeknek − egyéb tényezők mellett − magyarázata lehet az, hogy a résztvevők a  

világ reprezentálásának (értelmezésének, strukturálásának) különböző tipikus lehetőségeire 

támaszkodnak a diskurzusban, illetve e megértési módok egyike − sok esetben történetesen 

a narratív megértés − előtérbe kerül a többi rovására” (Tátrai 2005: 213, vö. Tolcsvai Nagy 

2001: 124). 

A megértés két alapvető módja a procedurális és a propozicionális megértés. A 

procedurális megértés olyan helyzetekben érvényesül, ahol a résztvevők az őket körülvevő 

fizikai világ, vagyis közvetlenül érzékelt információk ismeretében kell választ adjanak 

valamely megnyilatkozásra. Ilyen szövegtípusok az utasítás vagy az útbaigazítás, ahol a 

közvetlen fizikai valóság és a szövegvilág összevetése adja az értelmezés műveletét 

(Brown 1994: 11−12). A mentális erőfeszítés mértéke eltérést mutat a referensek száma és 

megkülönböztethetősége, a térbeli, időbeli és oksági viszonyok komplexitása tekintetében, 

valamint abban, hogy az új információk azonosak, hasonlóak, vagy eltérőek az előzőkhöz 

képest. A másik megértési mód, a propozicionális tudás a „procedurális tudás 

reprezentációs újraírásának eredményeként alakul ki” (Tomasello 2002: 205), nem függ 

közvetlenül a diskurzus éppen aktuális világának ismeretétől. Ekkor a résztvevők az 

elmében korábban elraktározott reprezentációkkal végeznek műveleteket. Ennek egyik 

típusában, a narratív megértésben a tér és idő fizikai tapasztalásán alapuló élményszerű 

tudás érvényesül, vagyis az elemi jelenetek között konkrét kapcsolat tapasztalható. Ezzel 

szemben a másik típusban, az argumentatív megértésben magasabb absztrakciós szintű, 

elvont kapcsolatok létesítése szükséges (Bruner 1986). Tátrai a narratívák megértési 
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modelljét tehát legfőképpen a szövegvilág időviszonyainak rendezésében látja: „a narratív 

megértés − azáltal, hogy a világot temporálisan szerveződő eseménysorként reprezentálja − 

az idő megtapasztalásának (értelmezésének, strukturálásának) lehetőségeként fogható fel 

(vö. Carr 1997/1999). Ennek következtében az elemi események közötti oksági viszonyok 

konkrétabban, az időbeli viszonyok szerveződésének szempontjából nyernek értelmet és 

értelmezést” (Tátrai 2005: 215). Ez alól a leírások némiképpen kivételt képeznek, mert 

azokban a térbeli szerveződés domináns, hasonlóan a korábban említett procedurális 

megértéshez. A különbség az, hogy „míg a procedurális megértést a közvetlen fizikai 

környezetből észlelt térbeli információk segítik, addig a leírások megértése során a 

nyelvileg explicitté tett információk mellett az elmében korábban elraktározott tér- illetve 

térszerűen felépülő reprezentációk kapnak szerepet a szövegvilág létrehozásában” (Tátrai 

2005: 215). 

A funkcionalista kognitív nyelvészet keretében a népdal nyelvhasználati 

eseménynek tekinthető (Tomasello 2002), melynek hagyományos (a népdal kialakulását 

jellemző) társas közege egy jól körvonalazható, viszonylag homogén szociokulturális 

háttérrel rendelkező csoport. A szöveg nézőpontjainak viszonyrendszerét egyrészt ez a 

homogén közösségbe ágyazottság határozza meg, ez értelmezi többek között a tudatosság 

szubjektuma fogalmát. A népdalokban események helyett célszerű inkább jelenetekről 

beszélni, melyek egymástól eltérő dimenziókban (mentális terekben) konstruálódnak. 

Nemcsak a szövegvilág kibontakozásának szerkezeti modellje, hanem annak hangsúlyai is 

eltérnek: az egyes jelenetek a nézőpontot érvényesítő beszélőhöz való viszonyban nyernek 

értelmet önmagukban és értelmi egységként is. A lírai műértelmezés lényegét sokan éppen 

ebben a reflexióban látják. A narratívák „történet” fogalmával párhuzamban a lírában a 

figyelemirányítás kerül előtérbe, s míg előbbi esetében a történet időbeli és oksági 

kapcsolaton alapul, addig ennek megfelelője a lírában az asszociációs, metaforikus 

kapcsolódási hálózatok gazdagsága lehet. Amíg tehát a narratívákban az idő tekinthető fő 

szervezőnek az események értelmezésében, addig a lírában a szöveg rövidsége és 

tömörsége miatt az idő dimenziója közvetlenül nem számottevő tapasztalat. Az értelmezés 

fő vonala az egyes események vagy jelenetek (mind szemantikai szerkezetként, mind 

egységként) az értelmező szubjektum elméjében való térbeli, asszociációs és 

metaforizációs műveletek általi elrendezése. Az idő megjelenítése is ezen keretek között 

történik. Milyen megértési módokhoz kapcsolódik ez? 
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(1) Ládd a kerek erdőt amott, 

Alatta a küs fojlomot; 

Fojlomon túl van egy falu, 

Azzal, kiér emészt a bú.  

Abban lakik a nagy utcán; 

Gólyafészek van a házán, 

Léces küs kert ablakj’ alatt; 

Mos meszelték bé a falat. (Szerelmi dalok: 31/2−3) 

Az első két sor deiktikus elemei (ládd, amott) aktuális percepciót feltételeznek, az 

értelmezést elsősorban a közvetlen fizikai környezetből észlelt térbeli viszonyok 

rekonstruálása határozza meg. Ebben a vonatkozásban a procedurális megértési mód kerül 

előtérbe. Ezt követően a szövegvilág konstruálását korábban elraktározott, szintén főként 

térviszonyon alapuló reprezentációk aktiválása jellemzi, hasonlóan a fent bemutatott 

leírásokéhoz. A procedurális tudás alkalmazása észrevétlenül vált annak reprezentációs 

újraírásába, amely már propozicionális tudást kíván. Nem vitatható azonban, hogy 

folyamatosan a tér élményszerűsége (akár közvetlen, akár felidézett tapasztalat) kap döntő 

szerepet. Ez azért is kiemelten fontos, mivel az értelmezés itt nem áll meg: az 

értelmező−hallgató a térviszonyok rekonstruálásával, a szövegvilág kibontakozásának 

irányával párhuzamosan egy (vagy több) másik mentális síkon egy gondolati-érzelmi 

üzenet konstruálását is végzi. Ide kapcsolható a Hankiss által „oszcillációnak” nevezett 

jelenség, amelyet az irodalmi műalkotások befogadásának folyamatában a különböző 

valóságsíkok, tudatsíkok, magatartássíkok, érzelemsíkok, létsíkok közötti ide-oda 

vibrálásként, dinamikus mozgásként határozz meg (Hankiss, 1985: 497−538.). Ez 

érvényesül minden olyan szerkezetben, „mely alkalmas költői hatásimpulzus kiváltására, 

egyszerre több, de legalább két valóságsík van jelen, s a tudat e síkok között feszültséget 

érez, illetve e síkok közt ide-oda vibrál, oszcillál” (i. m. 497). Bár Hankiss elmélete a 

kognitív nyelvészeti kereten kívül esik, ez a meglátás a Fauconnier-féle mentálistér-

elmélethez közel áll, és a lírai megértés jellemzőivel egészíti ki azt. Az asszociációk 

absztrakt műveletekként foghatók fel. Míg tehát a népdal interpretációja egyfelől a 

procedurális megértést aktivizálja, addig ezzel párhuzamosan a közvetlen tapasztalatoktól 

elvonatkoztat, asszociációs és metaforizációs műveletek keretében más mentális síkokon 

(terekben) is konceptualizál. Ez a mechanizmus jellemzi a természeti jellegű és az érzelmi-

gondolati dimenzió különböző mértékű integrálódását, mely kontinuumként fogható fel. 

Az absztrakcióhoz fűződő erőfeszítés ennek megfelelően változó mértékű lehet. 
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Tátrai a prototipikus lírai alkotások kapcsán említi meg az aposztrophé alakzatát, 

amely jól szemlélteti a narratívtól eltérő lírai beszédhelyzetet. „Az aposztrophé alakzata a 

résztvevői szerepek alakításának sajátos lehetősége, amelyben a megnyilatkozó oly módon 

használja ki a nyelvi tevékenység dialogikus természetéből adódó lehetőségeket, hogy 

megnyilatkozásának tényleges címzettjétől elfordul, és egy másik (ott lévő vagy 

odaképzelt) címzettet (élőlényt, elvont fogalmat, tárgyat) szólít meg. Azzal tehát, hogy 

elfordul a hallgatóságtól, az éppen zajló diskurzus mellett, vele párhuzamosan egy (vagy 

esetleg több) másik diskurzust nyit meg. Mégpedig úgy, hogy közben eltekint saját 

meghatározottságától, hiszen arra a diskurzusra, amelyet a felsorolt címzettekkel folytat, 

egyébként nem nyílna lehetősége. Az aposztrophé által létrejött diskurzus nevezhető fiktív 

diskurzusnak, de semmiképpen nem azonosítható a beágyazott fiktív diskurzussal, amely 

voltaképpen megidéz más diskurzusokat vagy azok egy részét” (Tátrai 2008: 54). 

Aposztrofikus megszólítás van a következő népdal harmadik sorában: 

(2) Amott kerekedik egy fekete felhő, 

Abban tollászkodik egy fekete holló. 

Várj meg, holló, várj meg! Hadd üzenjek tőled 

Apámnak, anyámnak, jegybeli mátkámnak! (Szerelmi dalok: 31/1) 

Az aposztrophé jelentősége az, hogy a lírai alkotások lényegét szemlélteti. Bennük ugyanis 

„a megnyilatkozó nem távolítja el magától az élményszerű tapasztalatot, nem helyezi azt 

az elbeszélt események idejébe, hanem a beszédesemény idejéhez köti” (Tátrai 2008: 54). 

A tapasztalat élményszerűen, éppen zajlóként reprezentálódik, sőt az aposztrofikus 

felszólítás gyakori alkalmazása a líra cselekvésre ösztönző vonására irányítja a figyelmet. 

A megértésről szólva ki kell térni a népdal, mint beszédesemény sajátos helyzetére 

is. A népdal szövegvilágában definiálódó, gyakran explicit beszélő−hallgató viszony 

mellett a szövegvilágon kívül is megvalósulhat hasonló szerepviszony. Ez abból adódik, 

hogy a szövegtípus korábban kizárólag szóbeliségben élt, és elhangzása bizonyos 

kontextusokhoz kötődhetett. Ennek jelölői többek között a deiktikus elemek. Az ilyen, 

aktuális kontextusba ágyazott népdal-instanciáció olyan beszédeseménynek tekinthető, 

melyben a szövegen belüli és szövegen kívüli kontextus, beleértve a résztvevői 

viszonyokat, összemosódik. 

1.4.4. Módszertani problémák, alapfogalmak 

A konkrét népdalok vizsgálata számos kérdés, probléma felvetését eredményezi. Elsőként 

azt kell eldönteni, hogy mi tekinthető az elemzésben önálló szövegegységnek a népdalok 



35 

 

esetében. Kézenfekvőnek tűnik, hogy a költemények külső formai tulajdonságai (a 

strófákra tagoltság) támpontot adhatnak. A szakirodalomban elterjedt általános vélemény 

szerint a többstrófás szövegek túlnyomó része csak alkalmilag önálló egység, melyben „az 

azonos dallamra több hasonló metrikai szerkezetű szöveget „húznak rá” (Vargyas 1988: 

431). Bizonyítékként Vargyas megemlíti a következő népdalt, mely azt mutatja, „milyen 

heterogén versszakok kerülhetnek egymás mellé egyetlen énekes egyetlen előadásában” (i. 

m. 435). 

(3) Túll a vizёn, Tótországon, 

Szíva terёm a ződ ágon, 

Szakasztottam, de nem ёttem, 

Búra terёmtёtt az Isten. 

Nagy gazda vót édёsapám, 

Nagy örökség maradt rёám! 

Hat ökörnek a kötele, 

Ё’vvasvillának a nyele. 

Én fёlnőttem dёrékségre, 

Lábom a kevél lépésre, 

Karom az ölelgetésre, 

Fejem a hajtogatásra. (Vargyas 1988: 435) 

Mindhárom versszakban erőteljesen érvényesül a nézőpontot meghatározó én, és bizonyos 

mértékű tematikus kapcsolódás is megfigyelhető a strófák között
8
. Ez a laza 

szövegkoherencia a népdalra jellemző: egy-egy strófa egy általános téma különböző 

nézőpontból történő konstruálása, mint például a szerelemmel kapcsolatos pozitív és 

negatív, személyes és általános tapasztalatok. Olyan eset sem ritka, ahol „csak hangulatilag 

hasonló, önálló, egyversszakos dalszövegek vannak különbözőképp sorba rakva” (Vargyas 

1988: 441). A szerelmi dalok és keservesek nagy többsége egyversszakos, a párbeszédes 

dalok, házasodó-párkeresők, párosítók, lakodalmasok, betyár- és rabénekek többnyire több 

versszakból állnak. Ezt támasztják alá Mona Ilona (1959) meggyőző statisztikai adatai is: a 

Népköltészeti Kataszterből vizsgált 4120 szövegből 3933 egyszakaszos, és csak 187 olyan 

összefüggő szöveg van, mely két- vagy háromszakaszos. Igaz, a kulcsfontosságú „logikai 

kapcsolat” kritériumát nem fejti ki bővebben. Mona másik megfigyelése az, hogy a 

szövegek variálódásának leggyakoribb formája a strófákon belüli sorok felcserélődése 

(Mona 1959: 566), így végül is a motívum-alapú rendszerét a strófára, mint 

                                                 
8
 Mindhárom versszak „az én balsorsom” kifejeződése más-más módon; a másodikban az irónia eszköze 

jeleníti meg az örökül kapott anyagi „jólétet”, a harmadikban pedig „az én jó sorsomban balsorsom” jelenik 

meg a Karom az ölelgetésre, / Fejem a hajtogatásra ellentétes párhuzamában. 
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szövegegységre alapozza. Katona hasonló következtetésre jut szemantikai kiindulópontból: 

„Mivel az egyszakaszos dalok általában egy gondolatot fejeznek ki, és nagyjából egy 

(bővített) mondatnak felelnek meg, mindenképpen a szakaszt kell a tipológia alapjául 

elfogadnunk” (Katona 2002: 160). Mindezek alapján az elemzésben a strófát tekintem 

szövegegységnek, de nem zárom ki alkalmanként több strófa kapcsolódásának vizsgálatát 

sem. A strófák közötti szövegkoherencia helyes megközelítése a fokozatiság elvének 

alkalmazása. 

Másodszor, az elemzésben gyakran használt alapfogalom, a természeti jelenet és a 

természeti jelleg meghatározását szükséges pontosítani. A korábbi (szövegtani és 

folklorisztikai) szakirodalomban elterjedt természeti kezdőkép terminussal szemben a 

kognitív szemantikai elemzésben a fenti természeti jelenet megjelölés bevezetését 

javaslom, több okból. Egyrészt a kognitív nyelvészet hasonló fogalmaihoz igazodva úgy 

értelmezem, mint egy dolgok és viszonyok által jellemezhető eseményt. Másrészt jelzem 

azt, hogy a szövegkezdő pozíció gyakori, de nem kizárólagos sajátossága a természeti 

jelenetnek, amely a strófa elején és végén is kifejeződhet, sőt az egész egységen átívelhet.  

Egy másik alapvető kérdés a természetiként jellemezhető tárgyak, események 

kijelölése. Az empirikus vizsgálat szerint − a környezet és a tér viszonyában − a népdalok 

eseményei alapvetően két típusú környezetben profilálódnak: természeti és nem-természeti 

környezetben. Ez a megkülönböztetés a közösség mindennapi szűk lakókörnyezeteként 

funkcionáló falut választja el az azon kívül eső, részben vagy egyáltalán nem kultivált, a 

természet tárgyai és eseményei által körülhatárolt tértől. Bizonyos dolgok átmenetet 

képeznek: idetartozik például az út, mely a kettőt összeköti, a kert, amely a természet 

birtokolt, zárt (módosított) megvalósulása a falun belül, vagy az időjárás, amelynek 

tapasztalata mindenütt érezhető. A mind szélesebb lefedést biztosító vizsgálat céljából, 

valamint a népdalok szoros fogalmi hálózati átfedései okán a természeti kategóriát tágan 

értelmezem, és mind az egyértelműen természethez köthető elemeket (égitestek, erdő, 

folyó, domb, növények, állatok stb.), mind pedig az átmeneti jellegűeket (kert, út, eső, 

szél stb.) az elemzés potenciális tárgyaként fogom fel. Ezzel szemben nem tekintem 

természeti jellegűnek például az olyan népdalt, amelyben természeti elem elszigetelve, 

csak a szerelmi társ megszólításaként reprezentálódik (rózsám, galambom). 

A természeti jelenettel összefüggő harmadik módszertani probléma, amelyet meg 

kell említeni, a jelenet kifejtettsége. A rendelkezésre álló korábbi meghatározás igen 

szűken határozza meg a természeti kezdőkép formai és funkcionális szerepét: „a 
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monostrofikus lírában strófakezdő formula, amely a strófa zömével réma-téma 

viszonyában áll, ily módon tartalmi-poétikai értelemben is meghatározó. […] A 

monostrofikus líra bizonyos korszakaiban állandósul a kezdőformula körülmény 

meghatározó jellege: gyakran egy természeti jelenséget idéz fel, amely a fentiek 

értelmében többszörös jelentést is kap: tartalmilag, emocionálisan és poétikailag köti össze 

a strófa kezdetét a többi résszel” (MNL 1982). Ezek szerint a természeti kép relevánsan 

kapcsolódik az azt követő gondolatokhoz, mintegy fizikai, hangulati, érzelmi stb. 

körülményt ábrázol, „megelőlegezi” a mondanivalót. Ahogy jeleztem, nemcsak a 

relevancia kérdése jelent skalárisan értelmezhető szemantikai problémát, hanem a 

természeti jelenet kifejtettsége, és a gondolati-érzelmi dimenzióval való integrációja is 

rendkívül változatos, mint az alábbi két szövegben: 

(4) Ha folyóvíz vónék, 

Bánatot nem tudnék; 

Hegyek, vőgyek között 

Zengedezve járnék. 

Ahol kitírülnék, 

Porondot hajtanék; 

Kaszálórétekbe 

Virágot növelnék. 

Leányok leszednék, 

Bokrétába kötnék, 

S az ő édesiknek 

Kalapjikba tennék. (Szerelmi dalok: 179) 

(5) Hej, te fényes holdvilágom, 

Elbujdosok a világon: 

Addig járok, addig mének, 

Míg a síromhoz nem érek. (Bujdosóénekek: 34/3) 
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2. A DINAMIKUS JELENTÉSKÉPZÉS 

2.1. A konstruálás tényezői 

Egy szituáció különböző szempontú vizsgálatának/szemlélésének együttes neve: 

konstruálás. A konstruálás alapszintű tulajdonsága, hogy „egy adott helyzet különböző 

módokon konstruálható”
9
  (Verhagen 2007: 48). Langacker így definiálja a konstruálási 

viszonyt: „A beszélő (vagy hallgató) és egy szituáció közötti kapcsolat, melyet a 

fókuszálás műveletével és képiség eszközével konceptualizál és ábrázol.”
10

 (1987: 487−88)  

Ez a meghatározás magában foglalja a beszélőt vagy hallgatót egyfelől, és az érzékelt 

jelenetet másfelől. Ez a figyelmi jelenet (viewing arrangement) kétdimenziós: a 

konceptualizáció tárgyát (object) és alanyát (subject) tartalmazza. 

A konstruálási műveletek és jelenségek több dimenzióban mennek végbe. Ezek 

osztályzása, típusba sorolása (Langacker 1987, 2007, Talmy 1988, 2000, Croft és Cruise 

2004) a különbözőségeken túl nagyfokú átfedést is mutat. Egyes műveletek több 

tulajdonságban egyeznek meg bizonyos műveletekkel, mint másokkal, az osztályozásnak 

tehát van létjogosultsága. Úgy tűnik azonban, hogy a jelenségek sokfélesége miatt nehéz 

kimerítő, minden igény magába foglaló rendszert felállítani. Verhagen ennek ellenére 

amellett érvel, hogy van egy olyan osztály, mely a többinél általánosabb, és centrális 

szerepet tölt be a konstruálásban: a perspektíva kategóriája. „Azt feltételezem, hogy a 

perspektíva központi szerepű a konstruálási kapcsolatrendszeren belül, sőt valójában egy 

konstruálási esemény meghatározó jellemzője”
11

 (Verhagen 2007: 57). A konstruálás 

ebben a szemléletben olyan modellként tekinthető, amelyben a szituáció 

résztvevőinek/elemeinek és viszonyainak konfigurációjában alkalmanként különböző 

részek eltérő mértékben kapnak profilt. 

Egyes műveletek tehát a konceptualizáció tárgyának szerkezetét, mások a tárgyhoz 

való viszonyt érintik. Langacker az alsó, horizontális szintet alapnak (ground) nevezi, de a 

beszélő-hallgató közt nem tesz különbséget, egyetlen szubjektumot tekint, sőt a 

konceptualizáció tárgyában sem vesz számításba egy másik emberi gondolkodót, s az 

ahhoz való viszonyt. Ezzel szemben a konstruálásnak keretet adó diskurzus interszubjektív 

                                                 
9
 „A particular situation can be construed in alternate ways.” 

10
„The relationship between a speaker (or hearer) and a situation that he conceptualizes and portrays, 

involving focal adjustments and imagery.” 
11

„[…] I will assume that perspective is a central part of the entire range of possible construal relations, in 

fact a definitional aspect of prototypical instances of construal.” 
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viszonyon alapul (Tomasello 2002). A beszélő egy címzettel kerül kapcsolatba, akivel 

közös tudást bírnak, az alap tehát lényegében közös alap. „Egy nyelvi megnyilatkozás 

lényege általánosságban véve az, hogy az első konceptualizáló meghívja a másodikat, hogy 

közösen vegyenek részt egy objektum bizonyos módú konceptualizálásában, és ezáltal 

aktualizálják a közös alapot; más szóval, mindkét konceptualizáló közösen koordinálja a 

megismerést a nyelv útján, úgy, hogy minden egyes esetben egyikük a kezdeményező”
12

 

(Verhagen 2007: 60). Ez a modell egyfajta konceptuális térként értelmezhető, melyben 

különböző elrendezések lehetségesek, melyek különböző nyelvi kifejezésekben valósulnak 

meg. Az egyik szélsőséges eset az, amikor a kifejezés az alap egyetlen elemét sem 

tartalmazza, ez esetben maximálisan objektív a konstruálás. Ezek izolált főnevek lehetnek, 

pl. egy felirat (mosdó). A nyelvi megformálás másik végletében csak az alap elemei vagy 

azok interszubjektív viszonya jelenik meg a konstruálásban, pl. hé, szia, bocsánat. Az 

esetek döntő többsége valahol a kettő között helyezkedik el. 

Az egyes megnyilatkozások nyelvi megformáltságának lexikai és grammatikai 

választásai tehát a konceptualizációs helyzet egyes részleteit profilálják. A megformálás 

variabilitása szempontjából „az eltérések, különbségek konstruálása a konceptuális 

alapszerkezet elemei és viszonyai profilálásának mértékében való váltással érhetők el”
13

 

(Verhagen 2007: 76). Ennek néhány meghatározó alapesetét a következőkben ismertetem 

(i. m. 63–76). 

a) Vanessa szemben ül az asztalnál. 

b) Vanessa szemben ül Veronikával az asztalnál. 

A kifejezésben megjelenő tárgy (Vanessa) trajektorként értelmezhető, melynek landmarkja 

első esetben az alap része, a másodikban nem. a) szubjektív, b) objektív konstruálást 

eredményez. A szemben térjelölő elem konvencionálisabb szubjektív mint objektív 

használatban. 

Vannak kifejezések, melyek mindig szükségszerűen hívják elő az alapot, a 

konceptualizálók közvetlen tapasztalatát: ezek a deiktikus elemek. Egyes deiktikus elemek 

csak a beszélőt vonják be. A tegnap előhívja, de nem profilálja az alapot, míg az ez/az, itt, 

most igen. Van tehát „első személyű deixisen” és „második személyű deixisen” (pl. Itt fáj? 

                                                 
12

 „The point of a linguistic utterance is, generally speaking, that the first conceptualizer invites the second to 

jointly attend to an object of conceptualization in some specific way and to update the common ground by 

doing so; that is, both conceptualizers are involved in coordinating cognition by means of language, with one 

conceptualizer taking the initiative in each specific instance.” 
13

 „the differences and changes can all be construed as „shifts” in the degree of profiling elements and 

relations in the basic construal configuration” 
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– kérdezi az orvos) alapuló konstruálási helyzet: előbbiben csak a beszélő és az 

objektumok (vagyis a referenciális jelenet), másodikban csak a hallgató és az objektumok 

(és természetesen a függőleges viszony) profilált. 

Az alap vízszintes vonala a fogalomalkotás perspektíváinak koordinációs folyamatait jelzi. 

Az alábbi két mondat különböző konfigurációt jelenít meg.  

a) Mari nem boldog.  

b) Mari boldogtalan. 

Mindkét esetben a boldog hívódik elő alapként, de csak az első profilál két külön 

véleményt (Fauconnier szerint két mentális teret): C1 konceptualizáló elutasítja C2 pozitív 

véleményét. Ezzel szemben a fosztóképzőben nincs meg az a képesség, hogy előhívjon egy 

másik mentális teret. A nem tagadószó a két perspektíva közti ellentétviszonyt profilálja. 

Ilyen a tagadás mellett a kevés−egy kevés pár is. 

Az episztemikus konstruálásban az alap és az alap−objektum viszony profilálódik. 

Itt az alap előtérben van, az objektum háttérben. Ehhez hasonlóan az alapot, annak 

bizonyos elemeit profilálják a „tudom, hogy…”, „azt hiszem, hogy…” típusú mondatok, 

melyek nem a mellékmondatban kifejezett jelenetről, hanem a tudásról, gondolásról 

szólnak (Langacker 1991: 436). Ezekben az esetekben a különbség az, hogy az én az 

objektum részévé válik (objektivizáció). Ez azonban ritka eset, hogy az én saját kognitív 

állapotát ilyen elkülönülten szemléli, ezért, mint Diessel és Tomasello (2001) megállapítja, 

az ilyen típusú mondatok inkább figyelemfelhívóként, episztemikus jelölőként, illokúciós 

erőként működnek. Míg a tagadás és az episztemikus jelölők implicit módon hívják elő a 

másik mentális terét, itt (a komplemens szerkezetekből) már színre is viszik. 

A konceptualizáció szubjektuma (az alap) és objektuma (a referenciális jelenet) 

között aszimmetria érhető tetten. A különböző perspektívákat inkorporáló szemantikai 

jelenségek, kognitív műveletek ebben a konceptuális keretben egységesen megjeleníthetők. 

A dinamikus jelentésképzéshez kapcsolódó kognitív műveletek, melyeket ebben a 

fejezetben tárgyalok, a lehorgonyzás és a perspektíva/nézőpont fogalma, a mentális terek 

szerveződése, valamint a fogalmi entitások közötti figyelemirányításhoz kapcsolódóan a 

referenciapont-szerkezet művelete. 
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2.2. A lehorgonyzás 

2.2.1. Bevezetés 

 A szöveg egyik konstitutív ismérve, a perspektivizáltság több olyan jelenséggel áll 

összefüggésben, amelyek a megnyilatkozó és a megnyilatkozás közötti kapcsolat 

minőségét helyezik a vizsgálat középpontjába. Ezek a nézőpont-szerkezet viszonyai, a 

lehorgonyzás (különös tekintettel a deixis műveletére), és a szubjektivizáció/objektivizáció 

jelenségkörei. A szövegkonstruálásban kibontakozó beszédeseményt annak résztvevői, tér-

idő viszonyai és társas körülményei jellemzik, amelyet együttesen Langacker (1987, 

2002a, 2002b) alapnak (ground) nevez.
14

  

Bár egy nyelvi kifejezés önmagában feltételez egy potenciális megnyilatkozót és 

hallgatót, így az alap valamilyen mértékben majdnem minden nyelvi kifejezés inherens 

eleme, azonban a konceptualizáló jelenléte, tetten érhetősége a nyelvi kifejezések által 

konstruált jelenetben egészen különböző mértékű lehet. A megkonstruált természeti jelenet 

egyes elemeinek tér- és időbeli lehorgonyzottsága vagy ellenkezőleg: ennek hiánya fontos 

értelemösszetevő: az azonosítás különböző formái, a perceptualitás eltérő mértéke többféle 

konstruálási mód felderítéséhez vezetnek, melynek állandó témája a valóság és a fikció 

dimenzióinak összetett kérdésköre. Ezek a dimenziók ugyanis szoros összefüggést 

mutatnak olyan alapvető közlésszándékokkal (illokúciókkal), mint egy aktuális 

élethelyzettel kapcsolatos öröm, kesergés, pozitív vagy negatív életkilátások, vágyak stb. 

bemutatása. 

A lehorgonyzó elemek természetüknél fogva deiktikusak, hiszen „az alap egy 

eleme és a névszói vagy folyamati profil közötti kapcsolatot részletezik”
15

 (Langacker 

2002b: 8). A deiktikus kifejezések az alapot, mint referenciapontot hívják elő. A 

konceptualizáló (mint referenciális központ), valamint az általa kifejtett nyelvi kifejezések 

közötti kapcsolat minőségének fokozatai kontinuumot alkotnak. A skála egyik végpontját 

képező, izoláltan megformált főnévi és igei szótövek esetében a beszélő vagy hallgató 

szerepe teljesen szubjektív, és mint alap, a megnyilatkozás hatókörén kívül esik. A 

deiktikus kifejezések ezzel szemben szükségszerűen bevonják az alapot a megnyilatkozás 

hatókörébe. Ennek megfelelően a deiktikus kifejezés úgy jellemezhető, hogy „valamely 

                                                 
14

 „I use the term “ground” for a speech event, its participants, and its immediate circumstances (such as the 

time and place of speaking.” (Langacker 2002a: 318) 
15

 „they specify a relationship between some facet of the ground and the nominal or processual profile” 
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utalást tartalmaz az alap valamely elemére a megnyilatkozás hatókörén belül”
16

 (Langacker 

1987: 126). A beszédesemény résztvevőinek és körülményeinek bevonását maximalizálják 

(így a skála másik végpontját képezik) a prototipikus deixis azon esetei, amelyek az alap 

egy elemét jelenítik meg (én, te, itt, most), ezáltal az alap a színen (a közvetlen hatókörön 

belül), maximális objektivitással ábrázolódik. A deiktikus kifejezések különbözőek annak 

tekintetében, hogy az alap milyen szerepet tölt be a megnyilatkozás egészében, és 

mennyire objektíven jelenik meg a kifejezésben. A lehorgonyzásban részt vevő egyéb 

deiktikus kifejezések kritériuma, hogy referenciapontként implikálják az alapot (mint az ez, 

vagy a múlt idejű ige, egyes esetekben a jön, megy, túl, át), így az a maximális hatókörön 

belül, de vagy színen, vagy azon kívül helyezkedik el. Az alap, meghatározó szerepe 

ellenére, a megnyilatkozás hatókörén belül, maximális szubjektivitással konstruált: „a 

lehorgonyzó elemek fontos tulajdonsága, hogy az alapot, míg szükségszerűen előhívják 

valamilyen formában, egyben a legnagyobb mértékű szubjektivitással konstruálják is meg, 

összhangban azzal, hogy hatókörükbe vonják”
17

 (Langacker 2002b: 17). Míg a 

lehorgonyzás művelete a lehorgonyzó kapcsolatot előhívja alapként (itt az angol base 

megfelelője értelmében), csupán a lehorgonyzott kifejezést profilálja. 

A lehorgonyzó kifejezések szűkebb értelmezésében Langacker hangsúlyozza, hogy 

valódi lehorgonyzó szereppel a grammatizálódott elemek (szemben a lexikaival) bírnak. 

„A lehorgonyzó kifejezések nem szükségszerűen alkotnak homogén, élesen elhatárolt 

csoportot, de kétségtelen, hogy a prototipikus példákat – úgymint a névelők, 

demonstratívumok, vagy igeidő-jelölők – következetesen jellemzi ez: jelentésük alapvető 

episztemikus kérdésekkel kapcsolatos általános specifikációkra korlátozódik (valóság, 

azonosíthatóság, stb.); ráadásul a profilált dolgot nem precíz érték és mértékegység szerint 

helyezik el (3 órakor; 83% bizonyossággal; két mérfölddel a látóhatáron túl), hanem csak 

az alaphoz viszonyítva” (Langacker 2002a: 321−2).
18

 A lehorgonyzó elem névszói 

szerkezetek esetében egy tárgyat profilál, így maga sematikus főnévnek tekinthető, míg az 

igék esetében sematikus temporális folyamatot jelent; „egy lehorgonyzó kifejezés 

                                                 
16

 „includes some reference to a ground element within its scope of predication” 
17

 “an important characterisitic of grounding elements is that, although they necessarily invoke the ground in 

some fashion, they construe the ground with the highest degree of subjectivity consistent with its inclusion in 

their scope” 
18

 “Grounding predications do not necessarily constitute a homogeneous or sharply-bounded class, but there 

is no question that prototpical exemplars − such as articles, demonstratives, and tense markers − adhere to 

that characterization: their meanings are limited to general specifications concerning fundamental 

“epistemic” issues (reality, identification, etc.); moreover, they do not locate the profiled entity in terms of 

precise values or specific units of measurement (’at 3 PM’; ’with 83% certainty’; ’two miles past the 

horizon’), but only relative to the ground (’known to the speaker and hearer’; ’distant from the speaker’; 

’prior to the moment of speaking’).” 
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sematikus formája annak az alkotórésznek, amelyből ered”
19

 (Langacker 2002a: 323). A 

térbeli lehorgonyzásban elsődleges szerepet töltenek be a deixis különböző típusai és az 

entitásokat referenciálisan megjelenítő főnévi szerkezetek. 

2.2.1.1. A deixis 

A deixis a levinsoni definíció szerint a beszédhelyzetre utalás legnyilvánvalóbb nyelvi 

formája. „A nyelv és a kontextus közötti kapcsolat a nyelvek szerkezetében 

legegyértelműbben a deixis művelete által valósul meg”
20

 (Levinson 1983: 54). A deixis 

tehát „olyan nyelvi művelet, amely a diskurzus értelmezésébe bevonja a résztvevők fizikai 

és társas világát, vagyis azokat a kontextuális ismereteket, amelyek a beszédhelyzet tér- és 

időbeli, valamint személyközi viszonyainak feldolgozásából származnak” (Tátrai 2010: 

212). Ennek alapján az egyes viszonyok kifejezésére hagyományosan a térdeixis, idődeixis 

és a társas deixis megkülönböztetéséről beszélhetünk (Tátrai 2010; Levinson különbséget 

tesz személy- és szociális deixis közt, vö. Levinson 1983: 62). Ettől, a beszédhelyzet 

„külső” környezetére vonatkozó, exoforikus referenciájú deixistől lényegesen különbözik a 

diskurzus belső szerveződését reflexió tárgyává tevő diskurzusdeixis, amely 

értelemszerűen endoforikus. A diskurzusdeixis egyfelől a nyelvi reprezentáció szintjén a 

tér- és idődeixissel mutat szoros kapcsolatot, mivel ezek metaforizációjából eredeztethető. 

Másfelől a résztvevők metapragmatikai tudatosságára irányítja a figyelmet, vagyis a 

kontextus fizikai és szociális összetevői mellett beszélhetünk mentális viszonyokról is. 

A deixis fiziológiai meghatározottsága a nézőponttal van összefüggésben: a 

megnyilatkozó saját testéből kiindulva tapasztalja meg és dolgozza fel a tér- és 

időviszonyokat. Az én, itt, most egocentrikus középpont egyben kiindulópont is a 

különböző deiktikus nyelvi kifejezések szerveződéséhez, ilyenformán beszélhetünk 

deiktikus centrumról (Bühler 1934). Ez utóbbi szerepe jelentős, „a megnyilatkozó a 

deiktikus kifejezések alkalmazásával ugyanis arra készteti a címzettjét, hogy az a figyelmét 

a beszédhelyzet bizonyos aspektusaira irányítsa, és azokat abból a kindulópontból 

szemlélje, amelyet ő felkínált” (Tátrai 2010: 214). Esetenként a deiktikus centrum időleges 

áthelyezése is lehetséges (deiktikus kivetítés), ilyenkor a megnyilatkozó a sajátjától eltérő 

kiindulópontból konstruálja a jelenetet. Mindez a nézőpont összetett viszonyrendszeréből 

                                                 
19

 „a grounding expression is schematic for the constituent it derives” 
20

 „The single most obvious way in which the relationship between language and context is reflected in the 

structures of languages themselves, is through the phenomenon of deixis” 
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eredeztethető, amelyben a semleges kiindulópont, a referenciális központ és a „tudatosság 

szubjektuma” nem mindig esik egybe (Tolcsvai Nagy 2001: 125−127). 

A deiktikus kifejezések eredendően és prototipikusan valós fizikai térben zajló 

beszédhelyzetek viszonyaira utalnak: „a deixisnek az elméleti nyelvészeket állandóan arra 

az egyszerű de fontos tényre kellene emlékeztetnie, hogy a természetes nyelvek 

elsősorban, hogy úgy mondjam, személyközi interakcióra használatosak”
21

 (Levinson 

1983: 54). Ez a megállapítás a szimbolikus deixissel szemben (mely meglátásom szerint a 

metaforizálódott kifejezésekkel azonosítható) a geszturális (gesztusokkal kísért, verbális és 

nonverbális elemek együttes alkalmazását jelentő) deixis prioritására hívja fel a figyelmet. 

Ezzel összefüggésben Lyons (1975, idézi Levinson 1983: 60) határozottan állítja a 

deiktikus utalás ontogenetikai elsőbbségét és egyben alapként funkcionálását egyéb 

referenciális műveletekhez képest. A közvetlen interakció és ennek jellemzői minden olyan 

szövegtípus esetében jelentőséggel bírnak, mely szóbeliségen alapul: így a társalgási 

szövegtípusok mellett a szájhagyomány útján terjedő folklórműfajoknál is. 

A térdeixis tehát lényegét tekintve exoforikus, geszturális jellegű, az egyik 

legalapvetőbb és legnyitottabb kategóriája a deixisnek. „A beszédesemény fizikai terének 

megfigyeléséhez kötődő térdeixisről elmondható, hogy egyfelől alapvető kategóriája a 

deixisnek, amelyet legjobban az mutat, hogy a térbeli viszonyokat megjelenítő egyes 

deiktikus kifejezések akár személyközi, akár időbeli, akár diskurzusbeli viszonyok 

reprezentálásának a metaforikus alapjául szolgálnak. Másfelől az is megállapítható a 

térdeixisről, hogy nyitott, prototípuselvű kategória, amelynek középpontjában azok a 

deiktikus kifejezések állnak, amelyek a beszédesemény terében észlelt dolgok 

elhelyezkedését, illetve mozgását reprezentálják. A térdeixis fogalomkörébe vonhatók 

ugyanakkor azok a dolgot, módot, állapotot, minőséget, mennyiséget és egyéb körülményt 

megjelenítő kifejezések is, amelyek megértése megköveteli a beszédesemény fizikai 

terének a feldolgozását” (Tátrai 2010: 222). Prototipikus térdeixisnek mégis azok 

tekinthetők, melyek „a beszédesemény terében fizikailag észlelt (esetleg odaképzelt) élő és 

élettelen dolgok relatív elhelyezkedését, illetve mozgásuk kiindulópontját, célpontját vagy 

éppen irányát jelölik” (Tátrai 2010: 219). Ezek nyelvi megjelenítői a határozói névmások, 

bizonyos helyhatározószók, valamint az ez és az névmások és ragozott alakjaik. 

Hangsúlyozni kell a tér és az idő közötti szoros kapcsolatot, melyet A TÉR IDŐ metafora 

fejez ki, vagyis a térjelölő elemek gyakran metaforizálódnak, s az időt reprezentálják (vö. 
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 “deixis should act as constant reminder to theoretical linguists of the simple but immensely important fact 

that natural languages are primarily designed, so to speak, for use in face-to-face interaction” 
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Evans 2004). Emellett Levinson szerint a térdeixis mindig tartalmaz rejtett idővonatkozást, 

míg a fordítottja nem igaz (Levinson 1983: 85), mivel térbeli megjelenítés csak konkrétan 

definiált időben lehetséges. 

2.2.1.2. A főnevek lehorgonyzása 

A főnevek esetében a határozottság, az azonosítás, és a mennyiség vesz részt egy 

megnyilatkozás lehorgonyzásában. Ennek megfelelően a főnévi szerkezetek alábbi típusai 

különböztethetők meg: a határozott névelős és a határozatlan névelős főnév, a tulajdonnév, 

és az önmagában álló (jelzős) főnév (nominális szerkezet). Kognitív értelemben a főnév 

valamilyen dolgot profilál. A prototipikus főnév jellemzője, hogy (alapbeállításban 

egyetlen) fizikai tárgyat jelöl, a főnévvel jelölt fizikai tárgy atemporális, időben 

(viszonylag) állandó, anyagból van, kiterjedésében körülhatárolt, valamint térben létezik, a 

térben kijelölt helye van (Tolcsvai Nagy 2010: 51, 55). A főnév szemantikailag független, 

abban az értelemben, hogy „egy dolog főnévvel való reprezentációja konceptuálisan 

független bármely eseménytől” (Tolcsvai Nagy 2010: 56). A főnévi szerkezetek 

legjellemzőbb megkülönböztetője a határozottság ill. határozatlanság. A határozott főnévi 

szerkezet az általa megjelölt típus egyetlen (maximalizált) példányaként kap profilt, „ahol 

a határozottság (nagyjából) azt implikálja, hogy a beszélő és a hallgató mindketten 

sikeresen mentális kapcsolatot hoztak létre a megvalósult profilált tárggyal (másképpen, 

elkülönítették saját tudatuk számára)”
22

 (Langacker 2002b: 7). Langacker másutt 

árnyaltabban fogalmaz: a határozott főnév a beszélő mentális kapcsolata mellett a hallgató 

részéről is feltételezi ugyanezt, vagy arra utal, hogy a névszói szerkezet önmagában 

alkalmas megteremteni a mentális kapcsolatot (Langacker 1991: 98). A legegyszerűbb 

esetben a diszkurzus terének már meglévő elemére utal a határozott névelő. Egy másik 

jelenség az, amikor egy fogalom további aktivizálható fogalmak potenciális 

kiindulópontjává válik, s ezt követően aktualizálódik közülük valamelyik határozott 

formában (pl. Láttam egy nagyszerű filmet múlt éjjel; igazán csodálom a rendezőt. Példa i. 

m. 99). A határozott névelő emellett jelezhet egyedülállóságot is (a betű P és R között az 

ábécében). A mentális kapcsolat nem előfeltételezi a tárgy valós térben való 

elhelyezkedését, sem bármilyen hozzá fűződő tudást, hanem inkább a tudatosságot. Egyes 
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 “definiteness implies (roughly) that the speaker and hearer have both succeeded in establishing a mental 

contact with the profiled thing instance (i.e. they singled it out for individual awareness)” 
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esetekben a határozottság funkciója kizárólag egy tárgy bemutatása és a mentális kapcsolat 

létrehozása. A térbeli referencialitás az entitás jellegének és kontextusának függvénye. 

A határozatlan névelő ezzel szemben egy elkülönülő tárgyat profilál, és azt jelzi, 

hogy bár az általa lehorgonyzó főnév képes ugyan létrehozni mentális kapcsolatot a típus 

megvalósult példánya és a hallgató között, azonban nem nyújtja azt egyedüliként a 

diskurzusvilág biztosította választási lehetőségek között (Langacker 1991: 104). A 

határozatlan névelő alkalmazása két esetet különböztet meg: a specifikus és a nem-

specifikus használatot (Baker 1966). A specifikus használatban a konceptualizáló egy 

konkrét személyre utal (Ollie reméli, hogy egy szőkét fog feleségül venni.), aki az ő 

valóságában alárendelt Ollie valóságnak egy létező eleme. ĺgy a következőkben 

episztemikusan lehorgonyzott megnyilatkozással is jelölhető. A nem-specifikus 

használatban ugyanez nem egy konkrét személyt, hanem bármely, meghatározatlan entitást 

jelöl. Ekkor a főnév által jelölt entitás Ollie vágyaiban, képzelt mentális világában létezik, 

így csupán annak egy elemeként (konkrét tárgyként nem) értelmezhető. 

 A főnevek lehorgonyzásában külön kategóriát képeznek a tulajdonnevek. „A 

tulajdonnév szemantikai jellemzője az azonosíthatóság, az episztemikus lehorgonyzottság, 

de egyúttal az enciklopédikus tartalom is” (Tolcsvai Nagy 2008: 30). Míg a köznevek 

szemantikai jellemzője, hogy vagy egy típust nevez meg, vagy a típusnak egy 

megvalósulását, példányát, addig a tulajdonnév mindig egyetlen megvalósulást, példányt 

nevez meg. Az egyedi példány önmagában áll előtérben, és egyáltalán nem vagy csupán 

másodlagosan hívja elő a típust. Kognitív értelemben a tulajdonnév egy- vagy többtagú 

nyelvi egység (unit), mert „belső, morfofonológiai, szintaktikai és szemantikai 

tagoltságától függetlenül a beszélő számára egészként kezelhető, mintegy előre csomagolt 

egységként, amelynek a belső feldolgozása nem szükséges mondatba vagy szövegbe 

helyezéséhez, megértéséhez” (Tolcsvai Nagy 2008: 37). A tulajdonnévre általánosan 

jellemző episztemikus lehorgonyzottság közvetlenül valósul meg a beszédeseményben 

részt vevők számára: a jelölt entitás egyediként azonosítható, miközben a típusjelleg is 

előhívódik. Például a Kovács János név enciklopédikus tudás alapján embert, férfit jelöl, 

ugyanakkor megvalósulást is előfeltételez: egyetlen személyt jelöl (i. m. 38). 

 Az episztemikusan lehorgonyzatlan főnév a szövegben a nominális 

szerkesztésmódban valósulhat meg. „A mondat- és szövegszerkezetben az önmagában álló 

főnév az önmagában álló tárgy helyzetét képezi le grammatikailag” (Tolcsvai Nagy 1996: 

229). A főnevek ismétlése vagy felsorolása olyan (mentális) képet teremt, amelyben a 
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főnevek szemantikai szerkezete, a legelemibb kognitív szemantikai bázistartományok 

kiemelt jelentőséget kapnak, hiszen „önmagukból kell a megértésnek erednie” (Tolcsvai 

Nagy 1996: 228, vö. Tolcsvai Nagy 2004b: 146−7). A nominális szerkezetben álló 

lehorgonyzatlan főnév ilyenformán nagy stilisztikai potenciállal rendelkezik. 

A következőkben a népdalszövegekben a lehorgonyzás különböző típusainak és 

fokozatainak elemzése következik, melynek irányvonala az elméleti részben is követett 

módon az erősen lehorgonyzó nyelvi kifejezésektől a gyengébbek felé vezet. A deixis, 

ezen belül elsősorban a térdeixis eseteinek bemutatását a főnevek lehorgonyzási típusai 

követik: a határozott és határozatlan főnevek, a tulajdonnevek, végül a szövegkezdő 

nominális szerkezetek. A referenciális megjelenítés térbeli lehorgonyzásának egyes 

módozatai, fokozatai a konstruálás jellegét alapvetően határozzák meg, és az egyes 

entitások szemantikai funkciójának kijelölésében döntő szerepük van. Mindez a 

szövegtípus leírásának is lényegi része. 

2.2.2. A lehorgonyzás művelete a népdalszövegekben 

2.2.2.1. A deixis 

i. A távolra mutató térdeixis 

A népdalszövegekben feltűnően gyakori a távolra mutató deixis szövegkezdő helyzetben. 

Figyeljük meg a következő népdal első két sorát! 

(1) Amoda le van egy erdő, jaj, de nagyon messze van! 

Közepibe, közepibe két rozmaringbokor van. (Szerelmi dalok: 366/3) 

Az amoda ez esetben nem az oda, hanem az ott hangsúlyozott párjának feleltethető meg, 

vagyis az amott szinonimájaként az „ott messze” jelentésben értelmezendő (Bárczi–

Országh 1978). E távoli pont kijelölése implikálja a kiindulópontot is, vagyis a két pont 

közötti viszony már megteremti az őket körülvevő teret. Az amoda le (ott lent) kettős 

deixis, melyből az első itt inkább a horizontális, a második pedig a vertikális irányú, lefelé 

irányuló összetevője a rámutatásnak. Ez az összetett deixis tehát azt a képzetet teremti 

meg, hogy a megnyilatkozó távolról, egy magasabb pontról tekint lefelé egy tárgyra. E 

kettős deixis gyakori, különböző formákban megjelenő szövegkezdő elem: változatai az 

arról alul, onnand alul, arra alá. Az erdőhöz kapcsolódó helydeixis által reprezentált 

távolság ismétlése, sőt fokozása az első sor második fele: a jaj indulatszó emotív elem, 
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mely a tudatosság szubjektumát emeli ki, ezáltal a messze értelmezése szubjektív 

viszonyok közt érvényesül. Az erdő lokalizációját követően annak dimenzionális 

jellemzőjére utal a közepibe kifejezés. 

Az elénk tárt jelenetről elmondható, hogy a beszélő és a hallgató közel azonos 

kiindulópontból szemléli azt, és bizonyos, hogy a beszélő megítélése szerint a hallgató 

számára nem okoz gondot az ő kiindulópontjával való azonosulás. Másrészt fontos 

jellemzője az, hogy perceptuálisan – elsősorban vizuálisan – érzékelhető a résztvevő felek 

által, s ez magában foglalja azt is, hogy a szemlélt jelenet a megnyilatkozás idejével azonos 

időben zajlik. Igaz, hogy a két rozmaringbokor látványa fiziológiás ismereteink alapján 

akadályba ütközik: az erdő közepén bújó rozmaringbokrokat lehetetlen látni, mivel az erdő 

messze van, a bokrok pedig a fák takarásában vannak. Az idézett szövegrészlet arról 

tanúskodik, hogy a megnyilatkozó a hallgató figyelmét egy tőlük távol eső helyen lévő 

tárgyra irányítja, miközben a távolság nagyságára és az ő ezzel kapcsolatos negatív érzelmi 

viszonyulására hívja fel a figyelmet. A távolra mutató helydeixis szerepe alapvetően az 

eltávolítás, valamint a beszédhelyzetben részt vevő másik fél figyelmének irányítása. A 

szövegrészlet folytatása a következő: 

Egyik hajlik a vállamra, másik a babáméra; 

ĺgy hát, kedves kis angyalom, tiéd leszek valaha. (Szerelmi dalok: 366/3) 

A harmadik sorban egy, a párosítókban gyakorta előforduló jelenet kerül kivetítésre: a 

szerelmi egyesülést megjelenítő kép pozitív minősítésű. Az E/1. személyű birtokos 

személyjellel önmagára utaló beszélő itt, a korábban helydeixissel kijelölt helyen, a lehajló 

rozmaringbokrok alatt jelenik meg a szerelmi társsal, akire E/3. személyben referál. Olyan 

statikus kép ez, mely egy, a valós térben megjelölt helyen, a valós fizikai világban nem 

érzékelhető jelenetet ábrázol. Mindazonáltal a megnyilatkozás idejéhez képest e természeti 

jelenetet egyidejűség jellemzi. Az utolsó sor propozíciója elszakad e természeti 

környezettől: az így hát bevezető egy eddigiekről való összegzés, azoktól való 

elvonatkoztatás, s a jaj, de messze van után itt kerül előtérbe ismét a megnyilatkozó 

mentális alapállása. A kedves kis angyalom megszólítás, mely a szerelmi társ jelenlétét 

feltételezi a beszédhelyzetben, nem feltétlenül jelenti a versszak első felében lévő 

hallgatóval való azonosságot. Végül, hogyan állítható párhuzamba a tiéd leszek valaha 

megállapítás az első három sor természeti jelenetével? A tiéd leszek kifejezés egyfelől 

egyesülésre, mely a rozmaringbokor-jelenethez kapcsolódik, másfelől jövőidejűségre 

referál. Ez utóbbi azonban különbözik a természeti jelenet látszólagos jelenidejűségétől. 
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Ehhez kapcsolódik a valaha mint időmegjelölés, mely a távoli jövőbe, határozatlan 

időpontba helyezi az állítás megvalósulásának idejét: jelentése itt „valamikor a jövőben”, 

mely nagyfokú bizonytalanságot tartalmaz, ezáltal módosítja („lebegteti”) a tiéd leszek 

állítás határozottságát. Míg itt az idő dimenziója hangsúlyos, addig a tér dimenziója eltűnik 

(az egyesülés fogalmában kifejezett térviszony a valós fizikai térben nincsen 

lehorgonyozva). Az időbeli távolság az első rész (1−3. sor) térbeli távolságával áll 

metaforikus párhuzamban. 

A térdeixis művelete az alábbi folyamatban összegezhető: a beszédhelyzet 

résztvevői egymáshoz közel, közös fizikai térben helyezkednek el, mely egy mindkettejük 

számára perceptuálisan érzékelhető természeti környezet. A távolra mutató helydeixis által 

a megnyilatkozó a hallgató figyelmét egy számukra közösen, vizuálisan érzékelhető 

természeti tárgyra, az erdőre irányítja, vagyis térben határozottan eltávolítja a 

megnyilatkozás helyétől. A természeti tárgy lokalizálása után annak dimenzionális 

jellemzőire referál, a tárgyon belül újabb, perceptuálisan már nem érzékelhető helyet jelöl 

meg, amely egy – szintén természeti – jelenet megkonstruálásának alapja lesz. Ez a jelenet 

térben távol, időben látszólag a jelenben ábrázolódik, ám nem tekinthető valósnak, ezért 

időbeli lehorgonyzódása bizonytalanná válik, majd csak a negyedik sorban történik meg. A 

térdeixis tehát egy perceptuálisan érzékelhető természeti tárgyon keresztül egy közös 

figyelmi jelenetet nyit meg, melyben a természeti tárgy referenciapontként funkcionál. A 

természeti tárgy, mint referenciapont, Langacker valóságértelmezésében olyan potenciális 

jelenet konstruálásának a kiindulópontja, mely – a beszélő számára is nyilvánvalóan – 

kívül esik a lehetséges valóság tartományán, ennek következtében nem beszélhetünk 

valódi átrendeződésről, hanem az eredeti nézőpont folyamatos fenntartásáról (Langacker 

1991: 244).
23

 Hasonló művelet figyelhető meg a következő szövegekben: 

(2) Látod-e te azt a hegyet, 

Hegy tetején azt a meggyest? 

Én majd rázom, te csak szedjed! 

Adok csókot, de csak egyet. (Szerelmi dalok: 209) 

                                                 
23

A fiktív és valós világ egyidejűségét szemlélteti a következő szöveg: 

Amott a hegyek lábánál, 

A kősziklák oldalánál 

Ott sírok én mind szüntelen, 

Ahol senki sincsen jelen. (Szerelmi dalok: 304/1−2) 
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A figyelemirányítás a hegyet jelöli ki referenciapontként, majd ahhoz kapcsolódóan a 

meggyes lesz a figyelmi jelenet helyszíne. A két szerelmes meggyszedése a hegytetőn a 

bizalmas együttlétnek, mint vágynak (mentális állapotnak) a képi kivetítése. A távol eső, 

periférikus hely itt is egy intim, lezárt tér, mely ezáltal is metaforikus értelmezést kap. A 

térben való eltávolítással itt párhuzamos az időbeli (jövőre irányuló) eltávolítás. 

(3) Arra alá de sok a fa, a fa! 

Sokat sírtam alatta, alatta. 

Azért zöldelltek ki arra a fák, 

Bús könnyeim sokat megáztatták. (Keservesek: 14) 

A távoli facsoport referenciapontként itt egy múltbeli jelenet helyszíne, felidézője, a fák 

ok-okozati alapon (sírás→kizöldülés) e jelenet tanúságtevői is egyben. Az (1)-ben idézett 

de messze kifejezéssel párhuzamba állítható a de sok megjelölés, mely szintén negatív 

mentális állapotot ábrázol (a sok fa − sok sírás − sok áztatás a feldolgozás alappilléreiként 

funkcionálnak a szövegben). 

(4) − Láttad-e te, babám, azt a száraz nyárfát, 

Azt a száraz nyárfát? 

Mikor az kizöldül, akkor jövök hozzád, 

Akkor jövök hozzád. (Szerelmi dalok: 330/1) 

(4)-ben a távolra mutató névmás által kijelölt nyárfa a referenciapont, melynek lényegi 

minősítője az, hogy száraz. A száraz fa olyan háttérismereteket mozgósít, mely szerint a 

növény elpusztult, s ez a folyamat visszafordíthatatlan. A megnyilatkozó a fa 

kizöldüléséhez, mint fiktív jelenethez, vagyis egy természet törvényeinek ellentmondó 

esemény bekövetkeztéhez köti a kapcsolat folytatását. A felidézett fiktív figyelmi jelenet 

valószínűtlensége (lehetetlensége) a perceptuálisan érzékelhető tárgy szemlélésén, az 

ahhoz fűződő háttértudáson keresztül válik értelmezhetővé. 

 Láthattuk, hogy a távolra mutató helydeixis gyakori szövegkezdő helyzetben, mely 

a mondat első elemeként prominens helyet foglal el a többi elemhez képest: mintegy 

alapként funkcionál, melyre ráépül az azt követő tartalom. Ez mentálisan nagyobb 

erőfeszítést követel, ám az emlékezetben tartósabbnak is bizonyul, s az új ismeretek 

beépülésével fokozatosan halványul el (Gernsbacher–Hargreaves 1992). A deixis távolra 

mutató formái esetében mind a személy-, az idő-, vagy a térdeixis vonatkozásában (ő, 

akkor, az, ott) nehezebben azonosítható a referens, mint a közelre mutató deixisnél, s ez 

fokozottan érvényes szövegkezdő pozícióban. E két szempont együttese azt eredményezi, 
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hogy a szövegkezdő távolra mutató helydeixis nagyfokú mentális erőfeszítést igényel. 

Ezen belül elkülönül az önálló használatú deixis a nyelvileg kifejtő deixistől is, az önálló 

használatú deiktikus elem ugyanis nagyobb mentális erőfeszítést kíván, mint a kifejtő, 

mely kijelöli a potenciális referensek körét (Laczkó 2008: 320−1, 337). 

Az előzőkben már hangsúlyoztam, hogy a térdeixis szoros összefüggésben áll a 

szövegvilágon belüli figyelemirányítással (mely párhuzamosan működik a szövegvilág 

konstruálásával). E mentális folyamatnak a szövegen keresztüli működése részletesebb 

vizsgálatot igényel. A figyelem irányítása olyan interakció (társas tevékenység) keretében 

értelmezhető, melyben „a diskurzus egyik résztvevője, a megnyilatkozóként fellépő 

beszélő vagy író – a maga kontextusfüggő kiindulópont(ok)ból reprezentálódó közlésével – 

a másik résztvevő(k) mentális irányultságát (figyelmét, megértését) kívánja befolyásolni a 

diskurzus világának létrehozását illetően” (Tátrai 2009: 369). A figyelem lényegében a 

kognitív folyamatok intenzitásával, energiaszintjével hozható kapcsolatba, mely a 

gyakorlatban feltűnőséget jelent (Langacker 1987: 115), s ez az előtér−háttér, figura−alap 

elrendeződésben nyilvánul meg. A szövegkezdő helyzetben megjelenő deiktikus nyelvi 

elem, mint arra már rámutattam, eredendően figyelemfelkeltő. A térdeixishez társulhat 

olyan nyelvi elem, amely explicit figyelemfelhívó funkcióval rendelkezik. Ilyen (2)-ben a 

látod-e te, (4)-ben a láttad-e te, babám kérdés formájú felszólítás, először a vizuális 

észlelésre való felhívással, majd a hallgató megszólításával. Ennek számos változata 

létezik, pl. (5) ládd a kerek erdőt amott felszólító módú igével. A (jellemzően 

aposztrofikus) megszólítás és a cselekvésre ösztönző felhívás a lírai alkotások ún. 

„közvetlenségére,” egy speciális beszédhelyzet szerveződésére utal, melyben a 

megnyilatkozó észleléseit aktuálisan éli meg: „A lírában nem történet van, hanem történés: 

az élményszerű tapasztalat nem megtörténtként vagy megtörténhetőként, hanem éppen 

zajló történésként reprezentálódik […] a prototipikus lírai alkotásokat nemcsak az 

aposztrofikus megszólítás, hanem az aposztrofikus felszólítás is jellemzi” (Tátrai 2008: 

54). Ennek alapján még hangsúlyosabban elmondható, hogy a szövegkezdő helyzetű 

térdeixisnek önmagában felszólító-felhívó funkciója van: a beszédhelyzetben való 

részvételre, a megnyilatkozó nézőpontjával történő azonosulásra, onnan a figyelmének egy 

távoli tárgyra való irányítására ösztönöz. 

A térdeixis szerepe azonban a figyelemirányításban nem egyszeri, hanem egész 

műveletsorozatot indíthat meg. Ismét idézem az elsőként elemzett szöveget: 
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(1) Amoda le van egy erdő, jaj, de nagyon messze van! 

Közepibe, közepibe két rozmaringbokor van. 

Egyik hajlik a vállamra, másik a babáméra; 

ĺgy hát, hát kedves kis angyalom, tiéd leszek valaha. (Szerelmi dalok: 366/3) 

Elsőként a figyelem rézsútosan lefelé, a távolban elhelyezkedő erdőre irányul. Ezután az 

erdő referenciaponttá válik, s ennek közepe kerül fókuszba (deiktikus, itt anaforikus elem 

az –i birtokos személyjel). Az erdő közepe lokalizációs alapja a két rozmaringbokornak, 

mely a figyelemirányítás következő állomása. Végül az én − ő, pontosabban az én vállam 

− ő válla kettős jelenik meg figuraként. A figyelemirányítás állomásai tehát: itt → ott → 

erdő → közepe → rozmaringbokor → én (vállam) – babám (válla), vagyis ”mi”. Minden 

egyes állomás új referenciapontot képez a korábbihoz képest. A deixis tehát a 

referenciapont-lánc első elemének felel meg. Hasonló műveletsort látunk (5)-ben.  

(5) Ládd a kerek erdőt amott, 

Alatta a küs fojlomot; 

Fojlomon túl van egy falu, 

Azzal, kiér emészt a bú. 

 

Abban lakik a nagy utcán; 

Gólyafészek van a házán, 

Léces küs kert ablakj’ alatt; 

Mos meszelték bé a falat. (Szerelmi dalok: 31/2–3) 

Itt is lépcsőzetesen (referenciapontról referenciapontra) jut el a figyelem a kiindulópontból 

a célszemélyig/-tárgyig: 

itt→amott→erdő→alatta→fojlom→túl→falu→utca→gólyafészek→ház→kert→fal. 

A figyelemirányítás a perspektíva szűkülésével is együtt jár. Ez a lépésről lépésre 

való, fokozatos tekintetvezetés gyakori stratégia a népdalokban, melynek folyamán a valós 

térbeli percepció elhagyása figyelhető meg (ezt részletesebben a referenciapont-vizsgálattal 

összefüggésben fejtem ki, →2.4.). A művelet érdekes módon párhuzamba állítható a nyelvi 

tevékenység működésénél ismert „kiterjesztő aktiváció” fogalmával (Langacker 1987: 

385), mely hasonló elven működik. A népdal megértésében fontos a követhetőség, a 

fogalomról fogalomra való átvezetés, ezért jóval ritkább a tömör nyelvi megformálás, akár 

a nagyobbtól kisebb felé haladó folyamat felborítása, mint (6)-ban. Itt a rózsa lineárisan a 

diófa töve, mint helymegjelölés elé kerül, holott általában fordítva szokásos a nagyobbtól 

kisebb, illetve birtokostól birtok felé haladó figyelemirányítás menete. 
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(6) Édesanyám virágos kertjében 

Rózsa nyílik diófa tövében, 

Annak az egynek szedem a virágot, 

Ki az este a rácson átmászott. (Szerelmi dalok: 235/2) 

A figyelemirányítás itt bemutatott, meghatározott irányú, lépésről lépésre haladó 

műveletsorozata a népdalok bizonyos csoportjában olyan gyakori szövegkonstruálási 

mechanizmus, mely sematizálódott, szabályos mintává rendeződött, más néven a 

szövegtípushoz kapcsolódó forgatókönyvként értelmezhető. 

Az eddig bemutatott szövegek távolra mutató térdeixist tartalmaztak, mivel ezek 

elterjedtebbek a népdalokban. A helydeixis prototipikus példánya az itt és ott, 

másodsorban az ez és az, melyek „ikonikusan jelölik hangrendjükkel a lokalizáláson belül 

a kétféle dimenziót, a közel−távol kettősségét” (Laczkó 2008). A távolra mutató térdeixis 

funkciója azért is sajátos, mert alapvetően megteremti a háromdimenziós tér kereteit. A tér 

konstruálásának egy másik módját mutatja a túl térjelölő elem (mely névutóként és 

határozószóként is funkcionál), mely nem csupán egy távoli hely megjelölését, hanem az 

ott − az − azon túl hármas viszonyát is tartalmazza (egy sematikus tárgy 

referenciapontként való azonosítását, lokalizálását, és ahhoz képest történő hely vázlatos 

megjelölését). Ez egyidejűleg a térnek valamely térbeli elem által való megosztását 

tartalmazza. 

(7) Të túl rózsám, të túl 

A Málnás erdején, a Málnás erdején. 

Én mëg innen sírok 

A bánat mezején, a bánat mezején. (Kodály−Vargyas 1952/1991: 171) 

A túl nyelvi elem határozószóként önmagában is állhat, de leggyakrabban a viszonyító 

elemmel együtt, névutóként szerepel: folyón túl, erdőn túl. Mindazonáltal szemantikai 

szerkezete önmagában tartalmazza a hármas viszonyt, így a következő népdal személy- és 

térdeixise (te túl) kifejtetlenül, de nagyon tömören és lényegileg tartalmazza metaforikusan 

a szemantikai alaphelyzetet: a te (énhez közelálló személy) ott van messze, az én itt van, s 

köztük valamilyen elválasztó fizikai tárgy helyezkedik el. A következő szövegben a vízen 

túli terület emellett minőségében is más, mint az innenső: a konceptualizációval azonos 

időben ábrázolt szilva − ág képe az eredeti kiindulópontból nem látható, ezért a nézőpont 

már közelebb feltételezhető, majd ezt követően egy múltbeli eseményt nyit meg. Ezáltal a 
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folyó térelválasztó szerepe metaforikusan felértékelődik. Ez a szemantikai funkció a FOLYÓ 

fogalom egyik meghatározó profilja (→3.3.2.1.). 

(8) Tull a vizën, Tótországon, 

Szíva terëm a ződ ágon, 

Szakasztottam, de nem ëttem, 

Búra terëmtëtt az Isten. (Kodály−Vargyas 1952/1991: 275) 

Érdekes azonban, hogy a térdeixis referenciális kiindulópontja nem feltétlenül esik egybe a 

személydeixis semleges kiindulópontjával. 

(9) Túl a Tiszán halászlegény vagyok én, 

Sárga-hátú aranyhalat fogok én. 

Kiesik az aranyhal a ritka hálómbul; 

Én a babám ölelő két karjábul. (Halászdalok: 7/1) 

Ez a jelenség szociális megalapozottságú: a térdeixis kiindulópontja a közösség által 

elfoglalt terület, amelyre az attól eltávolodó, abból kiszakadó egyén állandó 

referenciapontként tekint. Levinson ezzel összefüggésben megállapítja, hogy a tér 

deiktikus kiindulópontja lehet többek között szociális tényezők által meghatározott 

normatív alapú is, mely az otthont jelöli meg referenciális kiindulópontként (home-base, 

Levinson 1983: 84). Más szóval a megnyilatkozó a közösség kollektív mentális 

alapállapotával azonosul. Ennek kiterjesztett és sematizálódott formája a nagyobb földrajzi 

területek jelölése, ahol a két nagy folyó (Tisza, Duna) szerepel referenciapontként.  

(10) Tiszán innen, Dunán túl, 

Túl a Tiszán van egy csikós nyájastul. 

Kis pej lova ki van kötve 

Szűrkötéllel, pakróc nélkül, gazdástul. (Pásztordalok: 4/1) 

A következő szövegekben a távolra mutató névmás deiktikus és anaforikus szerepet 

is betölt. Az alábbi népdal első két sora két, térben lehorgonyzatlan, perceptuálisan 

érzékelhető jelenetet ábrázol. A búsan és szomorán melléknevek szubjektív konstruálást 

jeleznek.  

(11) Jaj, de szól a galamb, 

Szomorán szól a nagy harang! 

Azért szól az oly szomorán, 

Nincsen nékem szabad órám. (Szerelmi dalok: 97/4) 
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A harmadik sor deixise a konceptualizáló személyére hívja fel a figyelmet, amely a 

negyedik sorban expliciten a színen meg is jelenik. A távolra mutató névmás az ábrázolt 

jeleneteket térben lehorgonyozza, a konceptualizáló kiindulópontjához képest távol 

lokalizálja. A negyedik sorban kifejtett mentális állapot a (részben természeti) 

perceptuálisan felfogható jelenetekkel egy térben, a közvetlen valóságban helyezkedik el. 

A névmási deixis egy tárgyat azonosít a jeleneten belül, amely nem egyértelmű, hiszen a 

galamb és a harang is lehet,
24

 valószínűbb tehát, hogy egyidejűleg mindkettőre vonatkozik. 

Az azonosítás művelete azonban nemcsak a galambot és a harangot, mint figurákat érinti, 

hanem az egész jelenetet, ugyanis a harmadik sorban még egy deiktikus névmás szerepel, 

az oly, amely közvetetten az igében profilált folyamatra utal. A rámutatás hatóköre 

lényegében az egész jelenet(ek)re kiterjed: fő funkciója a perceptuálisan érzékelhető 

jelenet és a mentális alapállapotot kifejtő tartalom egymás mellé helyezése, 

összehasonlítása. Mindeközben azonban a fizikai távolság jelölése egyben elhatárolás is: a 

perceptuális és a belső mentális rész elválasztását, így a természet jelenet metaforikus 

potenciáljának előtérbe helyezését célozza. Ez a mechanizmus a népdalokban általában a 

természeti−nem-természeti rész elhatárolásának és egyben összekapcsolásának egyik 

módja. A deixis figyelemfelhívó funkciója erőteljesebben érvényesül a következő 

szövegben: 

(12) Szentistváni torony tetejébe 

Ül egy holló tiszta feketébe. 

– Látod, rózsám, az is minket gyászol: 

El akarnak tiltani egymástól. (Szerelmi dalok: 228/1) 

A közel−távol dichotomikus ellentéte itt a mi−az szembenállásában nyilvánul meg. A 

szövegkezdő deixis eseteivel szemben ezekben a szövegekben elsőként egy jelenben 

lehorgonyzott, de térben csak részben definiált (természeti) jelenet vetül a hallgató elé. A 

konceptualizáló implicit módon teljesen (vagy (11)-ben részben) a háttérben marad. A 

szöveg második részében (itt a harmadik sorban) új megnyilatkozás keretében új jelenet 

konstruálódik, melyben a konceptualizáló a szín szereplőjeként, objektíven tűnik fel, és az 

általa kijelölt deiktikus centrumból mutat rá az előző, objektíven konstruált jelenetre, 

referenciális kapcsolatot létesítve önmaga és a korábbi jelenet között. E kapcsolat 

részeként szubjektíven újraértelmezi a szövegkezdő jelenetet: az is minket gyászol. 

 Hasonló műveletet eredményez az alábbi dal harmadik sorában az annak deixis. Az 

anaforikus-deiktikus szerep fokozatait jól mutatja az, hogy a második sor aztat 

                                                 
24

 Amint több helyen utalok rá, ez a bizonytalanság a népdalokban gyakori. 
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névmásának inkább az anaforikus funkciója domináns, de nem kizárt deiktikus értelmezése 

sem. Az annak deiktikus szerepe a konceptualizáló megjelenésének következménye: 

kapcsolatot létesít a beszélő és az ábrázolt jelenet egy tárgya között. Ezzel párhuzamosan a 

harmadik sorban konstruálódó fiktív jelenetben a konceptualizáló eredeti kiindulópontja is 

és a jelenetbe időlegesen áthelyeződött nézőpontja is lokalizálhatóvá válik. 

(13) Erdő, erdő, erdő, marosszéki kerek erdő; 

Madár lakja aztat, madár lakja tizenkettő. 

Cukrot adnék annak a madárnak: dalolja ki nevét a babámnak! 

Csárdás kis angyalom, érted fáj a szívem nagyon. (Szerelmi dalok: 19) 

A szövegkezdő természeti jelenet jelen idejű, de térbeli lehorgonyzottsága bizonytalan: 

nincsen nyelvi evidenciája annak, hogy a konceptualizáló aktuális percepciójáról van szó, 

inkább itt is valamiféle kép elénk vetítéséről, amely egy fiktív jelenet helyszínévé is válik 

egyben. A konceptualizáló valóságtartományán kívül tehát két térdimenzióról is 

beszélhetünk. Hasonlóan a fiktív dimenzió egy elemére mutat rá az azt deixis a következő 

szövegben: 

(14) A szegedi tábla búza 

Véggel van az országútra. 

Még a fejét ki sem hányta, 

Már két galamb körüljárta. 

Bárcsak én azt megfoghatnám, 

Kalickába bezárhatnám! 

Tiszta búzával tartanám, 

Folyóvízzel itatgatnám; 

Kedves galambomnak adnám. (Szerelmi dalok: 14) 

A deixis akár az új, fiktív térbeli kiindulópontot is kijelölheti: 

(15) Szombat este kinyitom az ablakot, 

Onnan nízem a ragyogós csillagot. 

Ahány csillag íjjel ragyog az égen, 

Annyi csóktúl maradtam el a héten. (Szerelmi dalok: 207) 

(13, 14, 15)-ben a távolra mutató deixis funkciója a figyelemirányítás és az azonosítás 

műveletével párhuzamosan a konceptualizáló kiindulópontjának alkalmi áthelyezése is 

valamely fiktív dimenzióba. A távolság így metaforikusan egy új típusú jelenet és a 

beszélő aktuális környezete – két eltérő dimenzió − közötti különbséget érzékelteti. 
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ii. A közelre mutató deixis 

A természeti jelenetek szempontjából jóval ritkább a közelre mutató térdeixis. Ez a térbeli 

viszony, a távolsághoz hasonlóan szintén metaforizálódhat, így egy adott eseményhez való 

mentális viszonyulást fejezhet ki. 

(16) Ezt a kerek erdőt vágom én; 

Ezt a barna kislányt várom én. 

Ez a barna kislány viola; 

Én vagyok a vigasztalója. (Szerelmi dalok: 217/2) 

A közelre mutató ezt, ez névmások és az én személyes névmás állandó ismétlődése az 

én−ez közeli térbeli viszonyát hangsúlyozza. A szintaktikailag is prominens (sorkezdő ill. 

sorzáró) deiktikus elemeket az igei személyragok egészítik ki. Az én−te kapcsolat helyett 

megjelenő én−ez (élő−élettelen) dichotómia a megnyilatkozó felé tolja a hangsúlyt; az ez 

közelre mutató névmásnak a sok közül egyet kijelölő, azonosító funkciója helyett inkább a 

figyelemirányítás és a nyomatékosítás, vagyis a felhívó funkció érvényesül. Ehhez társul a 

jelen idő aktualitást hangsúlyozó szerepe is. A deiktikus centrum körüli viszonylagosan 

szűk tér a megnyilatkozó mentális (érzelmi) állapotára, annak intenzív jellegére irányítja a 

figyelmet. 

Sajátos értelmezést kap a közelre mutató névmás kifejtő használata a világgal 

összefüggésben. (Az alábbi vándorversszak különböző népi műfajokban, sőt a 

műköltészetben is előfordul, vö. Katona 2002: 27−31): 

(17) Ez a világ olyan világ, 

Mint a mogyorófa-virág: 

Sokat igír, keveset ad, 

Amit ad es, keserűt ad. (Keservesek: 26/8) 

Bár a néphit adott esetben szembeállítja a földi- és a másvilágot, a népi líra általam vizsgált 

műfajaiban ez nem jellemző, ezért a mutató névmás minden bizonnyal nem a két világ 

közti választást jelöli. Sokkal inkább vonatkozhat a megnyilatkozóhoz tartozó szubjektív 

világra, valamint egyfajta egységben való szemléletre, amely a deixis által referált entitás 

fizikai tárgyként való konceptualizálásával is összefügg. 

Számos népdalban a konceptualizáló által kijelölt hely és valamely távolabb eső 

tárgy lokalizációs viszonyát a közelre mutató térdeixis jelöli.  
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(18) Nem messze van, nem messze van a szeretőm lakása; 

Ide látszik, ide látszik annak a rózsafája. 

Fújja a szél körös-körül a sok szegfűt, rezedát; 

Nem taposom, nem taposom a szeretőm udvarát. (Szerelmi dalok: 253/1) 

A nem messze van és az ide lehorgonyzó elemek a távolra mutató deixisnél leírtakkal 

párhuzamban nem eltávolítják, hanem éppen közel hozzák a referenciatárgyat. A tematikus 

kontextus arra utal, hogy az E/1 személyű beszélő és az E/3 személyű szeretője közötti 

kapcsolat valamilyen oknál fogva nem jöhet létre: csak annyi bizonyos, hogy a beszélő 

akarata ellenére. A kapcsolatot metaforikusan a fizikai közelség (hiánya/vágya) jelzi 

(amely A SZERELEM FIZIKAI KÖZELSÉG metaforán nyugszik), a szerető személyét pedig 

annak lakókörnyezete, birtoktárgyai (lakása, udvara, kertjének virágai) jelentik. A 

kapcsolat minősége tehát alapvetően a fizikai térben képeződik le. A beszélő vonzódását, 

vágyakozását a vizuális percepció (ide látszik), mint a térbeli távolságot áthidaló kapcsolati 

csatorna fejezi ki. A deixis közelre hozó funkciójának következménye a harmadik sorban a 

térszerkezet megváltozása: itt a közvetlen valóságból kilépve a beszélő képzeletben az 

udvaron terem, ahol a virágokat közeli nézőpontból szemléli. Hasonló térszerkezetű a 

következő szöveg, de a vizuális percepció helyett a térbeli kapcsolatot az illatok észlelése 

jelzi. Az ide deixis funkciója szintén a térbeli közelítés, itt pozitív értékminősítéssel. 

(19) Kis kertemben nyílik a rózsa. 

Jaj, de ide érzik a szaga! 

Leszakajtom egyik virágát. 

Ölelem a rózsám derekát. (Szerelmi dalok: 172/1) 

Az itt−ott dichotómiában a fizikai távolság csökkentése mellett a deixis egyben 

fontos szerepet tölthet be abban, hogy miközben a fiktív jelenet részeként az eredeti 

kiindulópont részben áthelyeződik egy másik pontba, a helydeixis hangsúlyozza az E/1 

személyű beszélő által jelölt deiktikus centrum mint abszolút referenciapont folyamatos 

fenntartását. Az aktuális (explicit módon csak az első sorban megnyilvánuló) E/1 személyű 

kiindulópont és a fiktív E/1 kiindulópont (2−4. sor) tér- és időviszonyai két külön, de 

egymással összefüggő párhuzamos rendszert alkotva válnak értelmezhetővé:  

(20) Nem megyek én innen messze; 

Fészket rakok, mint a fecske: 

Megbélelem két karommal, 

Megtapasztom csókjaimmal. (Szerelmi dalok: 123/2) 
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iii. A személyes névmások ragos változatai 

A térviszonyt kifejező névutók személyragos alakjai, melyek az E/1 személyű névmás 

ragos változatai közé sorolhatók, szemantikai értelemben olyan térbeli szűkebb tartományt 

(bennem), irányultságot (alám) vagy helyet (mellettem) jelenítenek meg, amelyek ezeket a 

céltartományokat hangsúlyozottan és explicit módon az E/1 személyű referenciapont 

viszonyában értelmezik és jelölik ki. Többségükre az is jellemző, hogy ezt a viszonyt a 

térbeli közelség határozza meg, vagyis olyan szűkebb tartományokat jelölnek, amelyek az 

E/1 személyű beszélő közvetlen közelében találhatók. Ez a közvetlen közeli viszony 

szintén kaphat metaforikus jelentőséget. Nézzük meg a következő két, hasonló szövegű 

dalban a felettem/fölöttem szemantikai funkcióit! 

(21) Nekem a legtisztább este 

Fekete színre van festve, 

Komor felettem az ég is, 

Elhagyott a reménység is. (Szerelmi dalok: 305:2) 

 

(22) Elmondhatom: istenem, istenem, 

Gyászba borult az egész életem; 

Gyászba borult fölöttem az ég is; 

Elhagyott a régi kedvesem is. (Szerelmi dalok: 56:2) 

A (21) első két sora alapvetően vizuálisan érzékelhető jelenetet ábrázol, amelyben a nekem 

névmás jelöli a kiindulópontot, és egyben a képi síkon túli értelmezésre való felszólítást. 

ĺgy a legtisztább este és a fekete színre van festve szemantikai paradoxonát az oldja föl, 

hogy a beszélő az általános perceptuális tapasztalattal szembeállítja az aktuális 

kiindulópontból érvényesülő szubjektív érzékelést. A konfliktust erősíti a két tapasztalat 

ellentétes értékminősítése. A magyarázat keretében a 3−4. sor a két értelmezési szintet 

állítja párhuzamba: a vizuális, külső környezetet (sötét égbolt) és a belső, emocionális 

állapotot (pontosabban, a komor jelző szubjektív tartalmat is kifejez). A felettem 

szemantikai funkciója a külső−belső környezet elkülönítésében, így a két értelmezési 

dimenzió jelölésében ragadható meg. (22)-ben hasonlóan a gyászba borult jelentésének 

külső fizikai térbeli dimenzióját különíti el (az én−fölöttem−ég viszonyban) a ragos 

személyes névmás a szubjektív dimenziótól. A felettem/fölöttem jelentésének egy másik 

aspektusát is kiemelném: a szubjektum és az ég lokalizációs viszonya olyan evidenciális 

tapasztalat, amely nem szorul jelölésre. A névmás tehát nem a vertikális elrendeződést 

jelöli, hanem inkább az E/1 személyt és a vele kapcsolatban lévő eget határolja le a 

környező térből, és mintegy különíti el a figyelmi keret számára. 
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Hasonlóan a körülhatároló, elkülönítő funkciót látom dominánsnak az alábbi szöveg utolsó 

sorában az előttem névmás esetében: 

(23) Jaj, de bánom egy dolgomat, 

Hogy így megcsaltam magamat: 

Virágok közt rózsa voltam, 

Választani mégse tudtam. 

Választottam, de nem tetszik. 

Most is a kocsmában iszik. 

Érte mennék, de már késő. 

Esik előttem az eső. (Szerelmi dalok: 60/1−2) 

Nyilvánvalóan az ESŐ konvencionális metaforája a SÍRÁSnak, de a megnyilatkozás a 

természeti dimenzió szintjén is értelmezhető. Itt a nagyobb teret kitöltő eső teréből az E/1 

személyű beszélő kiindulópontjából érzékelt, vele kölcsönhatásba kerülő részlet kerül a 

figyelmi keretbe. Az eső tehát a beszélő számára létező (negatív) valóságként is 

értelmezhető, ezenkívül pedig ő és a kocsmában tartózkodó férj közötti fizikai elválasztó 

szerepe kap profilt. 

Az előttem jelentése szintén a tér leszűkítését, s e terület figyelmi fókuszba helyezését 

eredményezi a következő strófában: 

(24) Áll előttem egy virágszál: 

Örvendetes liliomszál; 

Pillangó, akire rászáll; 

Én életem: egy virágszál. (Szerelmi dalok: 67/1) 

Az én−virágszál kapcsolat a következő térbeli jellemzőkön alapul: a fizikai térben 

horizontálisan közel, vertikálisan azonos magasságban, mindketten a beszélő a virág felé 

fordulva, hasonló alaki jellemzőkkel (áll) helyezkednek el. Ez az elhelyezkedés kifejezi a 

virágban megjelenített szerelmes−szerelmi társ viszonyt. A beszélő a virág felé fordul, 

egyedül rá fókuszál; az előttem azt jelenti, hogy az én figyelme szempontjából a virág 

centrális pozíciót foglal el, számára aktuálisan a legfontosabb entitás. 

iv. Összegzés 

A népdalokban előforduló deiktikus térjelölő elemek közvetlen interakció feltételezéséről 

tanúskodnak. A térdeixisen belül elsősorban a távolra mutató helydeixis jellemző, mely 

egy perceptuálisan érzékelhető természeti tárgyra irányítja a figyelmet, amely további 
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dimenziókat és jeleneteket nyithat meg. E művelet lényege tehát a referenciális 

jelenet térbeli eltávolítása a fiktív figyelmi jelenethez képest. A térdeixis a fizikai térbeli 

funkción túllépve metaforizálódhat: időviszonyt, szociális és mentális viszonyulást fejezhet 

ki. A gyakran szövegkezdő, prominens helyzetű deiktikus elem az eltávolítás műveletével 

fontos szerepet játszik a figyelem irányításában, mely gyakran egyik tárgyról másikra, 

vagy annak egy részére, birtokosról birtokra, kis lépésekben, láncszerű folyamatként 

valósul meg; ez a jelenség a vizsgált szövegtípusban gyakori jelentésképzési mechanizmus, 

séma, forgatókönyv. A távolra mutató térdeixis értelemszerűen a térviszonyok 

konstruálásában is részt vesz, képes egyetlen nyelvi elemmel a tér olyan felosztását jelölni, 

mely tömören, metaforikusan jeleníti meg a megnyilatkozás kontextuális alaphelyzetét. A 

távolra mutató deixis (nem szövegkezdő helyzetben) a szövegkezdő természeti jelenet 

vagy annak egy eleme és a konceptualizáló között létesít referenciális kapcsolatot, így 

helyezve egymás mellé a metaforikus értelmezési potenciállal bíró természeti jelenetet és a 

beszélő mentális alapállapotát kifejtő jelenettel. A kettő eltávolítását is eredményező deixis 

a két eltérő típusú térdimenziót is jelöli.  

A térdeixis közelre irányuló formája lényegesen más kontextuális helyzetben fordul 

elő: a tér itt is metaforizálódhat, elsősorban a megnyilatkozó mentális állapotát fejezheti ki. 

A közelre mutató deixis a fizikai térben közeli tárgyat jelöl meg, vagy hoz közel a 

beszélőhöz, ezáltal metaforikusan képezi le annak mentális viszonyulását valamely 

referenciatárgyhoz. E viszonyulásban domináns a beszélő érzelmének aktualitása, 

intenzitása, illetve valamely érzelmi cél beteljesítésének a vágya, így a közelre mutató 

deixis jellemző értékminősítése pozitív. A deixis e formája szintén megnyithat újabb fiktív 

jeleneteket, éppen a közelbe hozás/közelítés művelete által: a konceptualizáló képzeletben 

a vágyott helyszín egy fiktív eseményének szereplője lesz. 

Az E/1 személyű személyes névmás ragozott változata a beszélő és valamely hozzá 

viszonyítva meghatározott (jellemzően közeli) tárgy által jelzett terület körülhatárolásában, 

figyelmi fókuszba helyezésében játszik szerepet, ezáltal metaforikusan az E/1 személyű 

beszélő számára aktuális valóságot jeleníti meg. 

2.2.2.2. A főnevek lehorgonyzása 

i. A határozott és határozatlan főnevek 

A főnevekben a határozott vagy határozatlan névelő, illetve annak hiánya eltérő 

lehorgonyzási módozatokat valósítanak meg. Ebben a fejezetben azt vizsgálom, hogy 
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egyes főnevek határozottsága/határozatlansága, valamint ezek váltakozása, dinamikája 

milyen szemantikai vonatkozásokat rejt. A szövegtípusban előforduló természeti entitások 

jellemzően sematikus, konvencionális, jól hozzáférhető, s többnyire nem specifikus 

tárgyak, melyek kategóriájuk közepén helyezkednek el. A beszélő térbeli kiindulópontja a 

legtöbb esetben a föld színének (alföldnek) valamely pontja, inkább mezőé, csak ritkábban 

helyezkedik el egy hegy vagy domb tetején. Ilyenformán a tárgyak vertikális 

elhelyezkedése egyszerűbb, míg a horizontális viszonyok jóval több elrendezési 

lehetőséget nyújtanak. A közösség számára általánosan jól megközelíthető alapszintű 

kategóriák legfontosabbjai az ég és a föld, a nap, a hold, a csillagok, melynek azonosítása 

és lokalizációja konvencionális tapasztalat. 

 (25) Alig várom, hogy a nap lenyugodjon, 

Hogy az égen páros csillag ragyogjon! 

Ragyogj, csillag, páros csillag, sokáig! 

Kísérj el a galambom kapujáig! (Szerelmi dalok: 153/2) 

Ezeknek a természeti tárgyaknak az elhelyezkedése a mindenkori konceptualizálóhoz mint 

deiktikus centrumhoz képest főleg vertikálisan értelmezhető: az ég és az égitestek nagy 

távolságban, vertikálisan felfelé helyezkednek el. 

(26) Terhes felhő béburítja az eget. 

Eltiltották tőlem a szeretőmet. 

Bárcsak addig el ne tiltották volna, 

Még az Isten másikat rendelt volna!  (Szerelmi dalok: 227) 

A felhős ég az implicit módon, színen kívül elhelyezkedő beszélő fölött helyezkedik el, 

hatása (árnyék, sötétség) vertikálisan lefelé nyilvánul meg. A nap pályája egy felfelé majd 

lefelé irányuló mozgással párhuzamban egy horizontális közeledéssel, majd távolodással 

írható le. Pályaívének középpontja prominens helyzet, mert éppen a beszélő fölött 

helyezkedik el (a népi konceptualizációban e ponton statikus, meg is áll), ekkor a 

legközvetlenebb a kapcsolat a beszélő és a természeti tárgy között. 

(27) Nekem a nap úgy telik el: 

Ha feljő, elig halad el. 

Feljött a nap szép fényesen, 

Nem süt reám igyenesen. (Szerelmi dalok: 317: 5) 

Az alapszintű kategóriák közé tartozó természeti tárgyak határozott főnévi formája az 

egyedülállóság révén történő azonosíthatóságon alapszik, amelynek fontos szemantikai 
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része a térbeli episztemikus lehorgonyzás szempontjából a hozzájuk fűződő lokalizációs és 

dimenzionális ismeretek konvencionális, sematikus jellege. Ezt azzal egészíteném ki, hogy 

a beszélő perspektívájának kiindulópontja általában a magyar tájra jellemző alföldön álló 

szubjektumé. 

Az egyéb természeti tárgyak esetében a határozott kifejezési forma jellemzőbb, 

mint a határozatlan, amely összhangban áll a lírai személyesség nyelvi 

megnyilvánulásával. A birtokos személyragos főneveknél a lehorgonyzás erősnek 

mondható az azonosíthatóság szempontjából, és hacsak nem jelölt másként, akkor térbeli 

közelséget implikál. 

(28) Letörött a kutam gémje, 

Hun itatok már estére? 

Kényes az én lovam szája, 

Nem szokott a más kútjára. 

Nem szokott a más kútjára, 

Belehajtom a Tiszába; 

A Tiszának közepibe, 

Onnan a másik szélére. (Szerelmi dalok: 122/1−2) 

(29) Kertünk alatt gödröt ásnak. 

Szebb szeretőm van, mint másnak. 

Bárcsak ilyen szép ne volna, 

Kevesebb irígyem volna!  (Szerelmi dalok: 70/1) 

A mentális hozzáférés a legközvetlenebb az első személyű birtoktárgyak esetében. 

Hangsúlyozni kell, hogy ezek a birtoktárgyak mindig egyedüliként szerepelnek (a kutam, 

az én lovam, a kertem stb.), ezzel kiemelve a birtokviszonyban kifejezett 

birtokos−birtoktárgy összetartozást. A határozottság illetve lehorgonyzottság ilyen módon 

alátámasztja azt a meglátást, mely szerint ezek a gyakran természeti birtoktárgyak a 

beszélő élethelyzetének egy-egy részét képezik le metaforikusan.
25

 

A határozott főnév a népdalban nem feltétlenül fejez ki erős lehorgonyzást. 

Figyeljük meg a következő két szöveget! 

(30) Őszi szél fúj a hegyekről. 

Megbocsáss már mindenekről! 

Édes rózsám ablakába 

De sokat álltam hiába! (Szerelmi dalok: 123/1) 

                                                 
25

 Bernáth Béla (1987) szerint például az itatás szexuális aktust szimbolizál, melyben a kút a nő, a ló pedig a 

férfi. 
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(31) De szeretnék az erdőbe fa lenni! 

Ha valaki eljönne felgyújtani, 

Kiégetném szívemből a világot: 

Mért tiltották el tőlem a babámat? (Szerelmi dalok: 225/2) 

(30)-ban a hegyek azonosíthatóságot jeleznek, ráadásul a hegyekről határozóragja a szél 

mozgását a hegyek irányából a beszélő felé határozza meg. A természeti kép értelmezhető 

a beszélő számára közvetlen valóságként, s mint a valóság része, a hegyek hozzáférhetők a 

diskurzus résztvevői számára. Ezzel szemben (31)-ben az erdő, bár határozott főnévként 

jelenik meg, fiktív jelenet része. Mit jelent a határozottság? Nem arról van szó, hogy a 

diskurzus terének már meglévő elemére utal a határozott névelő, hanem a hangsúly az 

azonosíthatóságon és a tudatosságon van. Ez az azonosíthatóság azonban eltér a valós vagy 

fiktív jelenetekben ábrázolt konkrét tárgy realizációjától, inkább mutat analógiát az 

alapszintű kategóriák hozzáférési metódusával. Ebben az esetben a céltárgy az Univerzális 

tapasztalati tér (→2.5.) mindenki által könnyen hozzáférhető tárgya, annak konvencionális 

(archetipikus és szociokulturális ismeretekből eredő) jellemzőivel. A határozottság jelzi: a 

beszélő tudatában van annak, hogy a hallgató az adott tárgyat elkülönítette tudata számára, 

s azon az ő konceptusával megegyező konceptust ért. A határozottság tehát a konceptushoz 

fűződő azonos ismeretet, közös tudást jelenti. Ez a tudás természetszerűleg rendkívül 

sematikus. Tisztán megfigyelhető ez a következő szöveg határozott főnévi szerkezeteiben: 

(32) Az ökör a földet, 

Nem magának szántja. 

Az asszony a lyányát 

Nem magának tartja. 

A galamb a búzát 

Mind magának hordja. 

A legény a leányt 

Mind magának szánja. 

Ha magának szánja, 

Vezesse házába, 

Hogy így megtudhassa: 

Ő lett-e a párja? 

Gerlice a búzát 

A párjának hordja, 

Mint a lyány a legényt, 

Csókjában itatja. (Szerelmi dalok: 119) 

A jelölt határozott főnevek alatt az általuk jelzett csoport összes egyede értendő, tehát a 

kategória tipikus példányaként profilálódnak. Ez a gyakori lehorgonyzási mód az 
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Univerzális tapasztalati térben következik be. A beszélő a színen kívül helyezkedik el, a 

térbeli konstruálás a 2-2 soronként váltakozó kis jelenetekben csupán az elsődleges és 

másodlagos figura viszonyában (ökör−föld, asszony−lány, gerlice−búza stb.), a cselekvés 

térbeli jellemzőiben (itt főként erődinamikai kölcsönhatásában) jön létre. A következő 

szövegben a kategória-példány jelentés mellett a határozottság aktuális viszonyt is 

kifejezhet:  

(33) – Amerre mégy, édes rózsám, kívánom, 

Hogy előtted a rét rózsává váljon; 

A zöld fű is édes almát teremjen! 

A te szíved holtig el ne felejtsen! (Szerelmi dalok: 172/1) 

Mindazonáltal (33)-ban a határozottság olyan kognitív ösvényen is megközelíthető, hogy a 

beszélő az E/2-ben referált személyre helyezi át kiindulópontját, s ebből a nézőpontból 

értelmezi az aktuális környezetet az adott kontextusban ismertként. A határozottság 

mindkét értelmezése érvényes lehet egyidejűleg. 

 A határozatlan főnévi szerkezetek különösen gyakoriak a keservesekben és a 

bujdosókban, ahol a megszokott élettől, s az ismert lakókörnyezettől eltávolodó személy 

(E/1 személyű beszélő) név nélküli, ismeretlen, határozatlan földrajzi képződmények 

sorában láttatja a környezetét. 

(34) Hegyek-völgyek között van az én lakásom; 

Csendes folyóvíznek csak zúgását hallom. 

A csendes folyóvíz télen megaluszik, 

De az én bánatom soha meg nem nyugszik. (Keservesek: 40) 

(35) Erdők, völgyek, szűk ligetek, 

Sokat bujdostam bennetek. 

Bujdostam én az vadakkal, 

Sírtam a kis madarakkal. (Bujdosóénekek: 36/1) 

A határozatlan lokalizáció éppen e népdaltípusok lényegéhez tartozik: a környezet 

megszűnik referenciapontként funkcionálni, az egyetlen konkrét referenciapont az én, 

amely állandó mozgásban van. A többes számú főnév ezt a mozgást jelzi. A közösségi és a 

személyes élet szempontjából centrális helyszíntől, a falu területétől történő eltávolodást a 

határozatlan névelő is jelezheti. (36)-ban a beszélő (fizikailag és mentálisan) távoli 

nézőpontból irányítja a hallgató figyelmét a lóra. 

(36) Egy bereg alatt van egy szürke ló; 

Azon van, azon, azon van, azon minden bungyírom. 
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Akarnám tudnyi, mi a feleség? 

Akarnám tudnyi, mi a feleség? 

Felteszi puskát, leteszi kardot, kész a feleség. 
 

Akarnám tudnyi, hun lesz halálom? 

Akarnám tudnyi, hun lesz halálom? 

Egyik erdőbe, másik mezőbe, jott lesz halálom. 
 

Akarnám tudnyi, ki fog siratnyi? 

Akarnám tudnyi, ki fog siratnyi? 

Erdei vadak, égi madarak, azok siratnak. 
 

Akarnám tudnyi, ki fog beásnyi? 

Akarnám tudnyi, ki fog beásnyi? 

A Hudi Mátyás és Mónár Gergely, azok beásnak. (Bujdosóénekek: 6) 

 

A kontextus arra utal, hogy a beszélő a lóhoz és azon lévő birtoktárgyaihoz (holmi, batyu)  

közel helyezkedik el, s ebből a helyzetből mutat rá deixissel (azon van). Ezzel szemben a 

konstruálás azt mutatja, hogy a beszélő a hallgató kiindulópontjába helyezkedve, elsőként 

abból jeleníti meg önmagát, s e hallgató számára sem a bereg, sem a ló nem azonosítható 

be könnyen. A nagyméretű földrajzi tárgy (hegy, bereg) azonosíthatóságának hiánya 

nagyfokú fizikai (és mentális) távolságot jelez. A hallgató egy általános közösségi 

nézőpontot képvisel, amely felől a bujdosó személy lokalizációja meghatározhatatlan, 

”elveszett”. Elmondható tehát, hogy a határozatlan főnév kifejezhet fizikai és mentális 

távolságot. A határozatlan névelővel álló főnév megjelenhet tulajdonnévvel lehorgonyzott 

környezetben is: 

(37) Tisza szélin egy nagy nyárfa tüvibe 

Barna leány ül a legény ölibe. 

Legény nézi folyó vize nagy habját, 

Leány nézi az ragyogós csillagját. (Szerelmi dalok: 216) 

A Tisza szélin egy tulajdonnév által nevesített tárgyat jelöl ki referenciapontként, amely 

természetszerűleg lehorgonyzott, a széle ezen belül leszűkíti azt a helyet, ahol a 

határozatlan főnév mint céltárgy lokalizálható. A jelenet főszereplői a leány és a legény: a 

leány lehorgonyzása (a névelő elhagyása következtében) inkább a határozatlanság felé 

mutat, a legény határozottsága pedig a leány szemantikai tartalmából következik: a lány – a 

kiterjedő aktiváció művelete keretében – további aktivizálható fogalmak potenciális 

kiindulópontjává válik, s ezt követően aktualizálódik közülük valamelyik (ez esetben a fiú) 

határozott formában. A Tisza széle − nyárfa töve − leány − legény referenciapont-

szerkezetek sorát is alkotja, melyben a legerősebben lehorgonyzott elem a tulajdonnévvel 
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jelölt Tisza, vagyis a tágabb helyszín megjelölése. A nyárfa, mint határozatlan főnév nem 

egyetlen azonosítható tárgyként profilálódik, de innentől kezdve a szöveg dinamikus 

elvének megfelelően a diskurzusvilág figyelmi keretét meghatározza. A nyárfa, a leány, a 

legény a beszélő számára lehorgonyzatlan entitások, de elkülönülnek figyelme számára, s 

ez ad lehetőséget (tulajdonképpen már a legénynél) a szöveg második felében a hab és a 

csillag határozottként való jelölésére. Ha azt szeretnénk meghatározni, hogy a nyárfa 

esetében mit fejez ki a határozatlan névelő, s a térbeli lehorgonyzásban milyen szerepe 

van, akkor a figyelmi keret számára való elkülönítés mellett a térbeli lehorgonyzás 

aszimmetrikus jellegére figyelhetünk fel. A Tisza, mint folyó, illetve azzal párhuzamos 

széle a horizontális dimenzióban definiálja a jelenet helyszínét, amelyre, mint egy 

tengelyre illeszkedik rá valamely meghatározatlan ponton merőlegesen a jelenetet alkotó 

tárgyak alapvetően vertikális konfigurációja (felülről lefelé): csillag, nyárfa, leány, legény, 

(nyírfa töve~talaj), víz (folyó szegmense). A tárgyak térbeli elrendeződésében tehát két 

viszonyrendszer domináns: a folyó és annak széle, valamint az említett tárgyak függőleges 

szerkezete, amelyben a két élő entitás a központi résztvevő, s az ő tekintetük által kijelölt 

két tárgy (csillag, víz) határolja a teret felülről és alulról. Ez a tér-konstrukció vertikálisan 

lezárt és statikus (teljesként látott), horizontálisan nyitva hagyott és mozgást tartalmazó 

teret eredményez: a szerelem teljesülésének ellentmondásosságát képezi le ez. A jelenet 

fogalmi hálójában fontos szerepet tölt be a Tisza. A FOLYÓ konceptualizációjának részletes 

vizsgálata (→3.3.) azt mutatja, hogy két gyakori profil érvényesül itt: elsőként a 

FOLYÓPART mint PERIFÉRIKUS HELYSZÍN, ezen belül TILTOTT SZERELEM helyszíne, 

másodsorban a FOLYÓ FOLYÁSA mint ELMÚLÁS metafora. Mindkettő a szerelmi kapcsolat 

stabilitását kérdőjelezi meg, a sérülékenységet és a változékonyságot implikálja. 

Hasonlóan tulajdonnév előzi meg a határozatlan főnevet a következő szövegben: 

(38) Szöged felől, Szöged felől gyün egy fekete felhő. 

– Siess, kislány, siess, kislány, mert mögver egy nagy eső! 

– Nem sietök olyan nagyon; fáj a szívem, sajog nagyon. 

Most tudom mán, miér sajog: a szeretőm elhagyott. (Szerelmi dalok: 322) 

A felhő lokalizációját a lehorgonyzott Szeged és saját origója között jelöli meg a beszélő. 

A határozatlanság egyfelől azt jelzi, hogy a tárgy a vizuálisan könnyen hozzáférhető 

objektumokon kívül esik, ezért feltételezhetően a beszélőtől távol helyezkedik el. Másfelől 

– az elsődleges fizikai térbeli értelmezés szintjén maradva – újszerűként jeleníti meg a 

felhőt és annak közeledését, de határozott főnévvel jelzi a következmény (az eső) 
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felismerését. A metaforikus értelmezési szinten, a szerelmi kontextusban a felhő, mint ok 

valamely negatív esemény (időbeli) közeledtét képezi le a fizikai térben, ahol az eső maga 

a szomorú esemény okozta sírás. A népdal drámai jelleggel veszi sorra a baj 

bekövetkeztének stádiumait: a távolról közeledő felhőben a közelgő helyzet felismerését, a 

lány figyelmeztetését, cselekvésre való felszólítását (siess), majd annak válaszát: késő már 

sietni, a baj már megtörtént. A térben ábrázolt és a dialógusban megjelenített dinamikus 

események tehát azt az érzelmi, mentális folyamatot követik sorra, amely a szerelmi 

kapcsolat egyik résztvevője számára a fenyegető szakítás felismerésétől a baj 

elkerülésének próbáján át a negatív esemény bekövetkeztéig vezet. Ebben a sorban a 

Szeged mint helység feltehetően az elhagyó szerelmi társhoz kötődhet, hiszen ebből az 

irányból közeledik a baj, a határozatlanként lehorgonyzott felhő pedig a távoliság (vö. 35) 

és a felismerés újszerűségének kifejezése. 

A határozott és határozatlan főnevek váltakozásának dinamikája tehát fontos 

szerepet tölt be a fenti típusú lírai „történetek/történések” temporális vonatkozású 

felvázolásában. A szűk terjedelem és a tömör kifejezésmód révén a lehorgonyzás változatai 

is fokozottan előtérbe kerülnek, amint a beszélő és a hallgató által a történésekben 

végigkövetett mentális ösvény részeit képezik. (38)-ban egy ismert hely irányából 

ismeretlenként érkező tárgy felismerését jelzi a határozott-határozatlan váltás, (33, 34)-ben 

az én és a közvetlenül hozzátartozó tárgyak határozottságával szembenálló külső 

természeti környezet határozatlanságának kontrasztját érzékelteti a lehorgonyzás e módja. 

Alább a rozmaringszál és a cserép névelő nélkül, határozatlanul áll, a kertem pedig 

határozott birtokos személyjeles főnév.  

 (39) Rozmaringot ültettem cserépbe, 

Betettem a kertem közepébe. 

Rozmaringszál fölnőtt az ég felé. 

Gyönge vagyok a szeretőm mellé. (Szerelmi dalok: 53) 

E váltás szemantikailag leképezi azt a folyamatot, amint az E/1 személyű beszélő egy 

számára először ismeretlen, nem egyedüliként profilálódó tárgyat helyez az általa jól 

ismert, hozzá tartozó zárt terület közepére, vagyis az számára ismertté, prominenssé válik. 

Ez a térbeli folyamat hasonló az ismerkedéshez, a szerelmi kapcsolat kezdeti szakaszához, 

a formai határozatlanságot követő határozottság így párhuzamos a szemantikai szintű 

értelmezéssel. 
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ii. A tulajdonnevek 

A főnevek lehorgonyzásában külön vizsgálati kört képeznek a tulajdonnevek, melyben az 

alapvető kérdésfelvetések a következőkben fogalmazhatók meg: Milyen típusú 

tulajdonnevek fordulnak elő a természeti jelenetekben? Jellemző-e bizonyos attribútumok 

kapcsolódása (jelzők, névutók) hozzájuk? Kimutatható-e olyan tendencia, hogy a szöveg 

mely részén (a strófa elején vagy később) jelennek meg? A tulajdonnevek e szempontok 

alapján történő vizsgálata milyen lehorgonyzási jellemzőkre enged következtetni a 

szövegtípusban, és ez milyen értelmezési relevanciákat rejt? 

 Hangsúlyozni kell egyfelől, hogy a tulajdonnevek vizsgálatát csak a természeti 

jeleneteken belül, azokkal összefüggésben végzem el, másfelől pedig, hogy a 

szövegkezdést az első mondaton (clause értelemben), ezen belül a strófa első során értem. 

A lírai szövegeket tartalmazó népdaltípusok szövegein végzett vizsgálat eredményeit a 3. 

ábra táblázatában összesítem. A tulajdonnevek használata és az egyes népdaltípusok között 

bizonyos mértékű összefüggés mutatható ki. Általánosságban elmondható, hogy a 

katonadalok sok helységnevet, míg a rabénekek és a betyárénekek számos helységnevet és 

személynevet tartalmaznak. Ezek többsége azonban nem természeti kontextusban fordul 

elő. Ezzel párhuzamosan például a keservesekben alig található tulajdonnév. Az elemzés 

szerint az előforduló tulajdonnév−típusok közül három igazán gyakori: a folyónév, a 

helységnév önmagában vagy jelzői szerepben, ezenkívül elvétve felbukkanhat személynév: 

vezeték- vagy keresztnév, teljes név, esetleg állatnév. A személynevek, mint említettem, 

kifejezetten gyakoriak bizonyos tematikus kontextusban (így a betyárnevek a 

betyárdalokban), de úgy tűnik, hogy a természeti jelenetekben szerepük nem jelentős. A 

szövegkezdő pozíció tekintetében a három meghatározó tulajdonnév−típusban egyaránt 

magas arányú előfordulással találkozni, így a jelzői szerepű helységneveknél 94%, a 

folyónevek esetében 87%, az önmagában álló helységneveknél pedig valamivel kevesebb, 

52%. 

 

3. ábra 

A tulajdonnevek előfordulása természeti kontextusban az egyes népdaltípusokban 

népdaltípus folyónév helységnév személynév állat-név 

  önmagában jelzői 

szerepben 

vezeték

-név 

keresztnév teljes 

név 
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párosítók 1  1 1 2 1  

szövegkezdő 1  1 1    

fonódalok 3       

szövegkezdő 1       

szerelmi 

dalok 

42 9 19     

szövegkezdő 36 9 19     

keservesek 2       

szövegkezdő 1       

bujdosó-

énekek 

1 2 1    1 

szövegkezdő  2     1 

vándordalok  1      

szövegkezdő  1      

katonadalok 3 3 8     

szövegkezdő 1 2 8     

pásztordalok 5 5 3     

szövegkezdő 3 2 2     

betyárdalok 5 3 4     

szövegkezdő 2 1 4     

rabénekek 2 3      

szövegkezdő 2 2      

összesen 54 31 36 1 2 1 1 

szövegkezdő 47 (87%) 16 (52%) 34 (94%) 1   1 

A folyónevek között magasan vezet a Tisza (45 előfordulással), majd a Duna, a Maros, az 

Olt, a Sárvíz, katonadalokban a Berettyó, az Isonzó, a Donyec. Szórványos példa a Balaton 

mint egyetlen állóvíznév. A Tisza és Duna folyónevek párosítása több népdalban 

megtalálható. A FOLYÓ térszemantikai funkcióját a fogalmi profilját feltáró fejezetben 

(→3.3.) részletesen tárgyalom; a lehorgonyzás kérdésében az állapítható meg, hogy a 

FOLYÓ a népdalok konceptualizációjában a tulajdonnéven nevezett természeti-földrajzi 

képződmények között a legmeghatározóbb. Egy folyó megnevezése gyakran egy jelenet 

lokalizációs jelölésének része, ahol a folyó referenciapont-szerepet tölt be, és több fogalmi 

tartományt ill. Ehhez kapcsolódó asszociációkat aktivizál. 

 

 

(40) Tisza mellett lovagolni nem merek, 

  lovagolni nem merek. 

Attól félek, félrecsúszik a nyereg, 

  s én a Tiszába esek: 

Tisza vize habjai közt elveszek 
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s tiéd, babám, nem leszek. 

Még ma éjjel átugratok a Tiszán, 

  s felkeresem a babám. 

Bent lakik a, bent lakik a városban, 

  a harmadik utcában. 

Kék nefelejcs, csipkerózsa, rezeda 

  
nyílik az ablakában. (Szerelmi dalok: 133) 

Ez a lokalizáció a folyót és közvetlen környezetét jelöli meg, amely hosszanti irányban 

nyitott terület. A folyó lényegi dimenzionális tulajdonsága e hármasság: olyan földrajzi 

entitás, mely horizontálisan az egyik tengely mentén lehatárolt (a partok által), míg a másik 

tengely mentén a végtelenbe nyúlik, vertikálisan pedig szintén meghatározatlan mélység 

jellemzi. Nem pontosan körülhatárolható területre történik tehát utalás, hanem számos 

lehetséges közül egyre, egy bizonyos jellegű területre, melyet e dimenzionális jellemzők 

határoznak meg.  

Az is jellemző, hogy a térképzésben a hangsúly nem annyira a folyók és egyéb 

természeti tárgyak viszonyán van, hanem azok strukturális jellemzőin. 

(41) Széles a Duna, magas a partja. 

Nincs olyan legény, ki átugorja. 

Átugorja Béla, nem sáros csizmája; 

Az ám a legény! 

Leteszi kucsmáját a Duna mellé, 

Meghajtja magát Hajnalka mellé. 

Hajnal jár utánna, kedvet tart utánna. 

Ez ám a leány! (Szerelmi dalok: 101) 

(42) Zavaros a Tisza vize, nem tiszta. 

Ráhajtottam kis pej lovam, nem issza. 

Ha nem issza, ráhajtom a széles Dunára, 

Mégsem leszek senki megunt babája. (Szerelmi dalok: 360/1) 

A folyó önmagában jeleníti meg azokat a térszemantikai jellemzőket, amelyek valamely 

szubjektummal való viszonyban (E/1 vagy E/3 személyben referált személy vagy ló) 

kifejezik az érzelmi szituációt. Mi a tulajdonnév jelentősége tehát a folyók esetében? Egy-

egy jellemző valóban kapcsolódik egy bizonyos folyóhoz: szőke vize a Tiszának van, 

zavaros lehet a Tisza is, Maros is. Ez utóbbi a népdalok regionális terjedésével hozható 

összefüggésbe, mivel a népdalok közösségi ”birtokbavételének” része volt egyes elemek, 

így a tulajdonnevek lokalizálása, aktualizálása is. Az a megfigyelés, hogy a zavaros jelző a 
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szövegekben a Tiszához és a Maroshoz kapcsolódhat, úgy magyarázható, hogy a 

különböző tájegységeken a folyónév-behelyettesítésekben megfigyelhető némi 

következetesség. 

(43) Zavaros a Maros, 

Nem akar higgadni. 

Hej, haragos a babám, 

Nem akar békélni. 

Meghiggad a Maros, 

Nem lesz mindig zajos. 

Hej, megbékél a babám, 

Nem lesz az haragos! (Szerelmi dalok: 375/4) 

 

Bizonyos, hogy az egyes folyókhoz fűződő képzetek valamilyen mértékben eltérnek, ám ez 

a népdalokban csupán részlegesen mutatkozik meg. A konstruálás szempontjából a 

folyónevek inkább helytípust jelölnek, mint konkrét helyet, tehát a megnevezés nem az 

egyedet, hanem a szemantikai szerkezetet hívja elő. A tulajdonnév-használat jelentősége itt 

elsősorban a közösség számára egyértelmű azonosítás, ismertség, a közös szociokulturális 

világ részeként való megjelenítés.  

A helységnevek a folyók vonzáskörzeténél szűkebb területen képezik a közös 

konvencionális ismeretek részét. A folyóneveknél talán még kevésbé relevánsak a konkrét 

helységhez fűződő speciális jegyek, amely a behelyettesítést még könnyebbé teszi. A 

korábban más idézett népdalban (38) jeleztem, hogy a helységnév valamely aktuális 

helyzetre is vonatkozhat pl. a szerelmi társ lakhelyére.  

(38) Szöged felől, Szöged felől gyün egy fekete felhő. 

– Siess, kislány, siess, kislány, mert mögver egy nagy eső! 

– Nem sietök olyan nagyon; fáj a szívem, sajog nagyon. 

Most tudom mán, miér sajog: a szeretőm elhagyott. (Szerelmi dalok: 322) 

A helységek is fontos térbeli referenciapontok, funkciójuk valamely tárgy helyzetének a 

hozzájuk képest történő meghatározása. ĺgy a helység ill. (38)-ban a felhő, (44)-ben a 

dörgő égbolt, (45)-ben az utak térbeli viszonya profilálódik az egyes szövegek kezdetén. 

(44) Árkos felett dörög az ég. 

Kedves babám, szeretsz-e még? 

Ha nem szeretsz, küldjél választ, 

Hogy mehessek én is máshoz! (Szerelemi dalok: 24) 
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(45) Kisbogádra két úton kell bejárni. 

Este szoktam a babámhó eljárni. 

Este bizony, mert tilos a szerelem. 

Sej, hogy ne lássa senki, mikor ölelem! (Szerelmi dalok: 230/1) 

A helységnév tehát olyan referenciapont, amely az ábrázolt természeti jelenet helyszínének 

lehorgonyzásában játszik szerepet, de szemantikai szerepe elsősorban nem az egyedi 

jegyek hangsúlyozása, hanem magának az egyediségnek, a közösség által is értelmezhető 

személyes szituációnak a megjelenítése. Mint referenciapont egy másik tárgyhoz biztosít 

mentális hozzáférést, melynek alapja a kettő közötti térbeli kapcsolat. 

A helységnév önálló használatán túl gyakori az -i képzős jelzőként való előfordulás is.  

(46) A koppányi hegyek alatt 

Barna legény zabot arat. 

Zabot arat a fekete lovának, 

Szeretőt keres magának. 

A koppányi hegy aljába 

Eltörött a lovam lába. 

Gyere, babám, fizesd meg a károm! 

Úgyis te leszel a párom. (Szerelmi dalok: 108) 

A helységnév (Koppány) itt is referenciapontként működik, de a művelet rejtettebb, mivel 

a figyelem előterébe azonnal a jelzett céltárgy (hegyek) kerül, míg a helység háttérben 

marad. (46)-ban a hegyek szintén referenciaponttá válik, térdimenzión alapuló mentális 

hozzáférést biztosít egy olyan területhez (alatt), mely a referenciális jelenet színtere. A 

helységnévből képzett jelző mellett egyéb jelző is előfordulhat, amely a profilált főnév 

fogalmi kidolgozásához járul hozzá, ezáltal a figyelem fókusza még inkább az előtérbe 

kerülő természeti entitásra tevődik.  

(47) Kisdobozi kerek erdő, de magos! 

Közepibe barna kislány, aranyos. 

Hogyha én az erdőnek a szélső fája lehetnék, 

A babámnak vállaira borulnék. (Szerelmi dalok: 41) 

(48) Ha felmegyek a budai nagy hegyre, 

Letekintek, letekintek a völgybe. 

Ott látom a, ott látom a kicsi kertes házunkat; 

Édesanyám szedi a virágokat. (Katonadalok: 55/1) 
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Szembetűnő, hogy a jelzők sorrendjében a helységnévből képzett jelzőt követi a második, 

mely gyakran dimenzionális (kerek, nagy, tábla, sugár) tulajdonságot jelöl. Ez az 

elrendezés a második jelző és a főnév közötti szorosabb szemantikai kapcsolatot jelzi. Igaz, 

találunk példát ennek fordítottjára is az alábbi pásztordalban, de meg kell jegyezni, hogy a 

pásztordalok természeti jelenetei alapvetően kisebb metaforikus potenciállal rendelkeznek, 

mint a többi vizsgált népdaltípus. 

(49) Hej, puszta, puszta, nagy bugaci puszta, 

Olyan vagy te, mint a mönnyég maga; 

Halandó szöm be nem láthat tégöd; 

Csikós, gulyás, futóbetyár nem éri a végöd! 

 

Messzi látom a karcsú kútágast; 

Magos gémjén gomb helyett ül a sas. 

Furulyaszó hallik le a dombról, 

Hosszú kürtszó az itatókútról. (Pásztordalok: 2) 

 

Milyen szemantikai relevanciákat rejt a (47−48)-ban bemutatott szerkezettípus? A 

főnév a második jelzővel szorosabb szemantikai egységet alkot, s ez a helységnév 

referenciapont-szerepét is erősen háttérbe szorítja. Az értelmezésben a pontos helyen 

történő lehorgonyzás kis jelentőséggel bír, míg a sematikus fogalmi profil jóval 

hangsúlyosabb. Ez a tulajdonnevekre általában jellemző egyediség szerepét redukálja. 

Az alábbi táblázat azokat az eseteket tartalmazza, melyekben a helységnév jelzői 

szerepben fordul elő. A 36 előfordulásból kizárólagos jelzőként 21, más jelzővel együtt 15 

esetben jelenik meg a helységnév. Mindkét szerkezettípusban jól látható, hogy a helyet 

kifejező főnevek nagy többségben vannak: rét, hegy, erdő, puszta, halom, tető, határ, kert, 

utca stb. 
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4. ábra 

A helységnevek előfordulása jelzői szerepben 

helységnévből képzett 

jelző+főnév 

helységnévből képzett 

jelző (1) 

+egyéb jelző(2)+főnév 

a szecsei réten a szegedi tábla búza 

a koppányi hegyek alatt kisdobozi kerek erdő 

a koppányi hegy aljába az áji sugár torony 

a daróci tetőre a mohácsi nagy utcát 

a drágszéli határon a szegedi nagy utcát 

a kapusi kanális marosszéki piros páris
26

 

a belegi kertek alatt az aradi nagy kaszárnya 

a vári erdő a kibédi nagy kövesút 

az orosi pusztába a novai nagy kocsmára 

a csitári hegyek alatt a budai nagy hegyre 

a bugacsi halomra a nagy bécsi kaszárnyára 

debrecenyi fődön nagy bugaci puszta 

csongorádi torony tetejébe monostori zöld erdőben 

a szőregi úcca monostori zöld erdőben 

a kékedi főutcán a szilvási híres réten 

gerencséri utca 

szentistváni torony tetejébe 

szentistváni torony ablakába 

a turai„Koroná”-ra 

kiskőrösi bíró udvarába  

tiszaháti fecske 

A felsorolás jelzi, hogy a helységnevek többnyire helyeket jelölő főnevekkel alkotnak 

szerkezetet, amelyek további térbeli referenciapontként funkcionálnak (ez látható a 

névutókon és a főnévragokon). Ha azt az adatot is figyelembe vesszük, hogy a dalok 94%-

ában szövegkezdő pozícióban találhatók a fenti szerkezetek, akkor a következő 

megállapítást tehetjük: A helységnevek jelzői szerepben többnyire a szöveg elején 

horgonyozzák le a referenciális jelenet helyét, a jelenet lokalizációja tehát az első 

szemantikai tartalom, mely a szövegben kifejeződik. A tulajdonnév referenciapontként 

működik, ez a funkciója azonban, különösen egyéb jelzővel párosulva, a háttérben marad. 

Eközben előtérbe kerülnek a főnév egyéb enciklopédikus jellemzői, gyakran dimenzionális 

tulajdonságai. 

                                                 
26

 jelentése: alma (László: 6) 



76 

 

 A népdal szövegtípusban úgy tűnik, hogy a tulajdonnév definitív ismérve, hogy 

tudniillik egy egyedi példányt hív elő, míg a típus háttérben marad, csak részlegesen 

érvényesül. Az előtérbe elsősorban egy, de nem egyedi tárgy kerül, s az általános 

szemantikai jellemzőkön belül az azonosíthatóság és az episztemikus lehorgonyzottság 

mellett az enciklopédikus tartalom nagyobb szerephez jut. Ezekben a helységnevekben a 

típus előhívása erőteljesebben érvényesül. A tulajdonnevek nem szerveződnek földrajzi 

nevek szemantikai egységébe (a koppányi hegy), hanem valódi, alkalmilag felcserélhető 

jelzőként funkcionálnak, megtartva referenciapont-szerepüket; ezt jelzik a közbeékelődő 

jelzők is. A tulajdonnév-használat itt nem egyedi tárgyat jelöl, hanem annyit jelent: ’egy, a 

mi közösségünk által ismert, azonosítható, lokalizálható tárgy’. A jelzői szerepű 

helységnév a tárgyat annak vonzáskörzetébe helyezi, amely a centrum−perifériaelv szerint 

tagozódik. A helység a centrum, melytől távolodva először a közösség által kultivált 

mezőgazdasági-természeti terület következik, végül a hétköznapi élet színterén kívül eső, 

bujdosókban megjelenő, természet. A helységnév ezt az odatartozást, kapcsolatot jelzi, így 

pozitív értékminősítéssel bír (természetesen ez a katonadalok helységneveire nem 

vonatkozik). A helységnevek ilyen módon a különböző földrajzi területeken át terjedő 

népdalszövegek konceptuális birtokbavételének fontos eszközei. 

iii. A szövegkezdő nominális szerkezetek 

A lehorgonyzás vizsgálatában külön figyelmet érdemel az olyan, gyakori szövegkezdő 

struktúra, amely kizárólag nominális szerkezet(ek)ből, így főnévből vagy jelzős főnévből 

áll. A „szövegkezdő” jelző alatt itt érdemes legalább az első sort érteni a következő okból: 

a népdal szóbeli előadásmódjában a sor olyan intonációs egység, amelyet erős akusztikai ív 

jellemez, a sorvégeket mind a dallam, mind a ritmus (hosszú egységek, szünet), vagy a rím 

alkalmi lezárással jelzi. A sorok (vagy sorpárok) intonációs és szövegfelépítési egységek 

is, a lezárások a szövegkonstruálásnak is egyfajta ütemezést adnak. A dolgozat folyamán 

több alkalommal hangsúlyozom a szövegek temporális aspektusát – itt is arra szeretnék 

rávilágítani: fokozott jelentősége van annak, hogy a szövegvilág mely elemei 

konstruálódnak elsőként, viszonylag korábban a szövegben, vagy később, mivel ezek 

határozzák meg a kognitív ösvényt, amelyen a diskurzus résztvevői eljutnak a szöveg 

mentális reprezentációjáig, vagy másképpen fogalmazva, ezen követhető végig a 

szövegvilág alakulásának folyamata. A népdalok szövegkezdési formái azt mutatják, a 

térviszonyok reprezentációja az egyik, ha nem a legalapvetőbb eleme a diskurzusvilágnak. 
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Az itt vizsgált népdalok közös jellemzője, hogy (legalább) az első sor csak névelő 

és toldalék nélküli lehorgonyzatlan főneveket és azokhoz kapcsolódó jelzőket, időnként 

indulatszókat tartalmaznak, igét egyáltalán nem. Ebből máris következik, hogy a 

szövegkezdésben az idő dimenziója teljes mértékben hiányzik, episztemikusan nem 

történik meg a lehorgonyzás (mely diskurzusban igen ritka), bármiféle viszonyt csak a 

melléknevek fejeznek ki. Figyeljük meg a következő idézett dalt! 

(50) Erdő, erdő, kerek erdő. 

De szép madár járja kettő! 

Ha egyiket megfoghatnám, 

Kebelemre szorítanám; 

Onnét el nem szalasztanám, 

Mig szájambul nem itatnám, 

Szemét-száját csolkolgatnám. (Szerelmi dalok: 15) 

Az első sorban erőteljesen a figyelem előterébe kerül egy tárgy, az erdő. Ez először 

ismétléssel, majd a jelző által a fogalom kidolgozásával valósul meg. A lehorgonyzatlan 

főnév ismételgetése olyan mentális műveletet eredményez, melyben a fogalom mentális 

képe tér- és idődimenziókon kívül lebegve hívódik elő a beszélő és a hallgató számára. A 

fogalom előhívásán, előtérbe kerülésén és bizonytalan körülhatárolásán (elkülönítésén) túl 

nem történik jelentésspecifikáció, hanem egy rendkívül sematikus fogalmi kép kerül a 

(színen kívül elhelyezkedő) résztvevők közös figyelmébe. Ezt a szemantikai keretet szűkíti 

valamelyest az ERDŐ fogalmi mátrixa, az a fogalmi kép, amely a szövegtípuson belül 

speciálisan aktivizálódik. Ezt részletesen bemutatom a főnevek profilálódása kapcsán az 

ERDŐ fogalmi profiljairól készített vázlatban (→3.2.), amelyben arra a megállapításra 

jutok, hogy az egyes fogalmakhoz bizonyos tematikai kontextusok és szemantikai funkciók 

kapcsolhatók, melyek a szövegtípuson belül, arra jellemző hálózatot alkotnak. ĺgy az 

intertextuális ismeretek bevonásával a fogalomhoz kapcsolódó összes lehetséges 

asszociációk köre jelentős mértékben leszűkül. A jelző az ERDŐ egyik dimenzionális 

jellemzőjét emeli ki, vagyis az alak bázistartománya kap hangsúlyt: a kerek jelző a 

horizontális térben lezárt entitást jelöl, s mint azt az ERDŐről szóló fejezetben bemutatom, 

szerelmi kontextust és pozitív értékminősítést anticipál. A szöveg folytatásában az ERDŐ 

funkcionálisan helyként jelenik meg, ezáltal egyben kiindulópontja egy fiktív jelenetnek. A 

tér konstruálása tehát az ERDŐ jelentésszerkezetéből magából ered, amely a fogalomról 

ismert strukturális jellemzőket tartalmazza, valamint esetleg az elhelyezkedéséről alkotott 

szociokulturális ismeretet. Az ismétlés is a tárgy egyedüliségét, önmagában állását 
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hangsúlyozza, míg a körülötte lévő tér teljesen „kizáródik”. A de indulatszó a beszélő 

személyét jelzi, és azt, hogy kapcsolatot létesít az ábrázolt jelenet egy tárgyával. Hasonló a 

már idézett dal: 

(13) Erdő, erdő, erdő, marosszéki kerek erdő; 

Madár lakja aztat, madár lakja tizenkettő. 

Cukrot adnék annak a madárnak: dalolja ki nevét a babámnak! 

Csárdás kis angyalom, érted fáj a szívem nagyon. (Szerelmi dalok: 19) 

Itt az első sor nagy terjedelmű intonációs egység, ezért a nominális jelleg hatóköre 

temporálisan viszonylag nagy. A háromszoros ismétlés után a sor második felében két 

jelző szerkezetében hívódik elő újra az erdő. Az első jelző (marosszéki) egy helységet jelöl 

meg (mint referenciapontot), így az erdőt ahhoz tartozóként, annak közeli környezetében 

helyezi el. A lehorgonyzatlan főnév két, térviszonyokhoz kapcsolódó jelentésspecifikációt 

kap: egy tulajdonnévvel lehorgonyzott hely viszonyában, tehát lokalizációs megjelöléssel 

ábrázolódik, valamint egy dimenzionális jellemzője profilálódik. A fogalom itt is egy 

későbbi jelenet referenciális kiindulópontja, helyszíne. A fenti indulatszó megfelelőjeként 

itt a deixisek jelölik a beszélő és az ábrázolt jelenet közötti kapcsolatot a 2−3. sorban. 

 A fenti két szöveg olyan szövegkezdési módozatot mutat, melyben a diskurzus 

résztvevői kezdetben teljesen implicit módon a színen kívül helyezkednek el személyközi, 

tér- és időviszonyaikkal együtt, majd fokozatosan épülnek ki a diskurzus körülményei. Az 

alábbi népdalban az indulatszó azzal, hogy már az első sorban megjelenik, meglehetősen új 

körülményeket teremt. 

(51) Árok, árok, de mély árok, 

Meggondolám, hogy így járok. 

Haja-haj! 

Szélyös árkon keskön palló. 

Igazán szeretni nem jó. 

Haja-haj, haja-haj! (Szerelmi dalok: 96/5) 

Bár az árok lehorgonyzatlanul lebeg a kétszeri ismétlésben, ezt követően az indulatszó 

felvázolja nemcsak a beszélőt, hanem a beszélő és a természeti képződmény mentális és 

kis mértékben térbeli kontextusát, sőt a mély jelző is ezen új körülmények közötti, 

szubjektív értelmezést kap. Az indulatszó spontán jellege miatt feltételezhető, hogy a 

beszélő az árok közelében helyezkedik el, s az árokra való figyelemirányítás aktuális 

percepció keretében történik. Az ÁROK mint földrajzi képződmény térbeli dimenzionális 
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jellemzője kap profilt: mélysége megjeleníti azt a metaforikus funkciót, hogy a beszélő 

számára fizikai akadályt, szerelmi nehézséget jelent.
27

 Ebben a felvázolt 

viszonyrendszerben (mely számos népdalra jellemző, például a szövegkezdő deixist 

tartalmazókra) a nominális szerkezet olyan speciális konstruálási formát eredményez, 

amelyben erős aszimmetria van a referenciális tárgy körvonalazódása és az alap 

elhalványulása, rejtettsége között. A gyakran egyetlen tárgyra korlátozódó referenciális 

jelenet objektív módon idézi elő az érzelmi alaphelyzetet ábrázoló természeti jelenet egy 

részletét. Ez amolyan nagy stilisztikai potenciállal rendelkező alapként funkcionál a 

szövegvilág későbbi kibontakozásában: sűrítetten több, a későbbiekben lényegessé váló 

szemantikai elemet tartalmaz, de szerepe a szöveg elején még bizonytalan, nem 

anticipálható. Az erdő helyszínként, az árok fizikai akadályként profilálódik. Alább a páva 

felszabadító szerepe helyett a jólétben élő állat felé tolódik a jelentésspecifikáció: 

(52) Hej, páva, hej, páva, 

Császárné pávája! 

Ha én páva volnék, 

Jobb reggel fölkelnék. 
 

Folyóvízre mennék; 

Folyóvizet innám, 

Szárnyam csattogtatnám, 

Tollam hullogatnám. (Szerelmi dalok: 20/1−2) 

 

(53)-ban az erdővel ellentétben a virágok fogalmi mátrixában a térnek viszonylag kis 

szerepe van, ennek ellenére a virágok sokféleségének felsorolása éppen egy helyet jelenít 

meg, idéz elő: a kertet. 

(53) Ej-haj, gyöngyvirág, 

Teljes szegfű, szarkaláb, 

Bimbós majoránna! 

Ha kertedbe mehetnék, 

Piros rózsát szedhetnék, 

Szívem megújulna. 

                                                 
27

 ugyanezt lehorgonyzott főnévvel is kifejezheti a népdal: 

Sej-haj, az áji sugár torony de magos! 

Tetejébe két szép szegfű, de szagos! 

Az egyiket leszakítom magamnak, 

Sej, a másikat a kedves galambomnak. (Szerelmi dalok: 48/1) 
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Ej-haj, gyöngyvirág, 

Teljes szegfű, szarkaláb, 

Levendulavirág. 

Ha kertedbe mehetnék, 

És ott kertész lehetnék, 

Mindjárt meggyógyulnék. (Szerelmi dalok: 39) 

A jelzők (teljes, bimbós) a termékenység, szerelmi vágy tematikus kontextusát dolgozzák 

ki. A beszélő vágya valójában a virágokhoz köthető cselekvésre irányul (piros rózsát 

szedhetnék; ill. és ott kertész lehetnék). A vágy beszédaktusa keretében tehát a 

lehorgonyzatlan nominális szerkezetek sorának szemantikai funkciója a kert képének 

előidézése, a fiktív jelenet másodlagos figuráinak megjelenítése. 

Látható, hogy az ilyen típusú szövegkezdés jellemzően valamely érzelmi 

megnyilvánulást kifejező (expresszív) beszédaktushoz (Searle 1969) kapcsolódik. (50) és 

(51) tulajdonképpen a beszélő felsóhajtása: (50, 13, 52 és 53) inkább vágyként, míg (51) 

nominális szövegkezdő sora leginkább panaszként értelmezendő. Emellett a gyakori az 

aposztrofikus megszólítás is: 

(54) Erdők, völgyek, szűk ligetek, 

Sokat bujdostam bennetek. 

Bujdostam én az vadakkal, 

Sírtam a kis madarakkal. 

 

Erdők, völgyek, vad ligetek, 

Elmegyek már közületek. 

Gondom nem jól viseltétek, 

Szívem rabbá ejtettétek. (Bujdosóénekek: 36) 

 

 (55) Madárka, madárka, 

Csácsogó madárka, 

Vidd el a levelem, 

Vidd el a levelem 

Szép magyar hazámba! 

 

Ha kérdi: ki küldte? 

Mondjad, hogy az küldte, 

Kinek bánatába 

Szíve fájdalmába, 

Meghasad a szíve! (Szerelmi dalok: 33) 
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(55)-ben a madárka a későbbi jelenet figurája, a csácsogó jelző a madár gondtalanságát 

állítja szembe a beszélő fájdalmával. (54)-ben a többesszámú főnevek a nagykiterjedésű 

fizikai tér képzetét teremtik meg, amely a bujdosóénekek jellemző szemantikai eleme. 

Összefoglalva, a szövegkezdő nominális szerkezetek a lehorgonyzás különleges 

típusát képviselik. A szövegkezdést kifejező első sor a népdalban olyan intonációs egység, 

amely nemcsak akusztikai, hanem bizonyos mértékben konstruálási egységet is alkot, így a 

szövegvilág felépítési folyamatában első ütemnek tekinthető. A lehorgonyzatlan főnevek 

és jelzős főnevek nominális szerkesztésmódban egy vagy több önmagában álló tárgyat 

képeznek le, melynek mentális képe tér- és idődimenziókon kívül lebegve hívódik elő a 

diskurzus résztvevői számára, így a tér konstruálását magának a főnévnek a 

jelentésszerkezete (ezzel összefüggő bázistartományai) határozzák meg. A főnév ismétlése 

a tárgy egyedüliségét emeli ki, míg több tárgy felsorolása részletekként jeleníti meg őket, a 

közöttük lévő szemantikai viszony és az őket összefoglaló fogalom feltárását a befogadóra 

bízva. 

Miközben a szöveg kezdetén ez az igen sematikus fogalmi kép a beszélő és hallgató 

közös figyelmi keretébe kerül, a diskurzus résztvevői teljesen implicit módon a színen 

kívül helyezkednek el személyközi, tér- és időviszonyaikkal együtt, majd csak ezt 

követően épülnek ki fokozatosan a diskurzus kontextuális körülményei. Bár az indulatszó 

valamilyen mértékben megjeleníti a beszélőt, ebben az esetben is erős aszimmetria van a 

referenciális tárgy körvonalazódása és az alap elhalványulása, rejtettsége között. A 

lehorgonyzatlan nominális szerkezetek sokszor egyetlen tárgyat körvonalazó objektív 

konstruálást eredményeznek, s ez a referenciális tárgy mintegy előidézi a későbbi, érzelmi 

alaphelyzetet bemutató jelenet egy részletét. A lehorgonyzatlan főnév által jelölt tárgyak 

nagy stilisztikai potenciállal rendelkező alapként funkcionálnak a szövegvilág későbbi 

kibontakozásában. Szemantikai sűrítettségük nagy, mivel számos, később lényegi 

szemantikai elemet tartalmaznak, miközben a szöveg elején még bizonytalan, csupán 

részlegesen anticipálható a szerepük. A vizsgált szövegkezdési típus összefüggésbe 

hozható az expresszív jellegű beszédaktusokkal: az indulatszók vágyat vagy panaszt 

jeleznek, de gyakori az aposztrofikus megszólítás is.  

2.2.3. A térbeli lehorgonyzás tapasztalatainak összegzése 

A lehorgonyzás műveletének vizsgálatát az erőteljesen deiktikus elemektől kezdtem, a 

lehorgonyzás különböző fokozatait bemutatva, végül eljutva a lehorgonyzatlanság esetéig. 
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A térrel összefüggésben a deixisen belül elsősorban a térdeixis, a mutató névmási deixis, 

valamint a személydeixisek relevánsak. A lehorgonyzás egyéb eseteinek keretén belül a 

térbeli profilálódással jellemezhető főneveket vizsgáltam.  

A deiktikus térjelölő elemek közvetlen interakciót idéznek, amely szoros 

összefüggésben van a népdalok szóbeliségbe nyúló gyökereivel. A távolra mutató 

helydeixis funkciója a szövegvilág konstruálásában úgy jellemezhető, hogy egy 

perceptuálisan érzékelhető természeti tárgyra irányítja a figyelmet, amely további 

jeleneteket nyit meg. A fiktív figyelmi jelenet térbeli eltávolításával egyidejűleg a térdeixis 

a fizikai térbeli funkción túl metaforizálódhat, így időviszonyt, szociális és mentális 

viszonyulást is kifejezhet. Ettől jelentősen különbözik a közelre irányuló térdeixis, amely a 

fizikai térben egy közeli tárgyat jelöl meg, ezáltal mentálisan közel hozza a beszélőhöz, a 

fizikai közelségben képezve le az érzelmi viszonyulást: aktualitását, intenzitását. A deixis 

mindkét formája az utalt tárgyon keresztül fiktív jelenetet nyithat meg, amelyben a 

távolság negatív, a közelség pedig pozitív értékminősítést rejt. Az E/1 személyű személyes 

névmás ragozott változata a közelre mutató deixishez hasonló jelentéstartalmú, de aktuális 

valóságot jeleníti meg. 

A főnevek határozottsága ill. határozatlansága meghatározza a térbeli lehorgonyzás 

bizonyosságát, és ez a bizonyosság az adott fogalommal kapcsolatos, különböző jellegű 

mentális viszonylást fejezi ki metaforikusan: ezek az univerzális vagy egyedi tapasztalat, 

mentális hozzáférhetőség (ismert−ismeretlen, várt−váratlan), érzelmi közelség vagy 

eltávolodás. A tárgyak térbeli elhelyezkedésében a vertikális elrendeződés főként 

univerzális tapasztalat által meghatározott, míg a horizontális konfigurációk nagyobb 

változatosságot tesznek lehetővé. Egyes természeti tárgyak magukban (nap, ég) vagy 

csoportban (csillagok) könnyen azonosíthatók a közösség számára. A határozott főnév 

jelezhet perceptuális kapcsolatot, de a hangsúly inkább az azonosíthatóságon van (a kettő 

együttlétét mutatja például a birtoktárgy). A nem egyedi tárgyak esetében (erdő, folyó, 

domb, út) a határozottság a mindenki által könnyen hozzáférhető konvencionális tudáson 

alapul, és a szóban forgó tárgy sematikus tulajdonságait emeli ki. A főnév határozatlan 

formája jelezhet fizikai és mentális távolságot (vagy eltávolodást). Ennek érdekes esete az, 

amelyben a bujdosó saját helyzetét a falu kiindulópontjából, határozatlan főnevekkel teszi 

hozzáférhetővé. A határozatlan főnév által referált entitást részben lehorgonyozza a 

tulajdonnév: ennek egyik lehetősége a profilált jelenet sematikus térbeli szerkezetére hívja 

fel a figyelmet, amely pl. vertikálisan elrendezett, horizontálisan azonban definiálatlanság 
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jellemzi. A tulajdonnevek (főnevek és melléknévi származékuk) vizsgálata szerint az 

általuk jelölt tárgy az egyedi azonosíthatóság helyett sematikus jegyeivel kerül előtérbe. A 

helységnév szemantikai funkciója elsősorban kijelölni egy referenciapontot, amelynek 

körzetében, mint keresési tartományban található a céltárgy. A helységnév ekkor a 

közösségi lakóhelyhez való tartozást, kapcsolatot jelzi, így pozitív értékminősítéssel bír. 

A szövegkezdő nominális szerkezetek a lehorgonyzatlanság szélsőséges pólusát 

mutatják. Ez a referenciális forma azt a diskurzushelyzetet jeleníti meg, amelyben a 

résztvevők implicit módon a színen kívül helyezkednek el személyközi, tér- és 

időviszonyaikkal együtt. A figyelem előterébe kerülő fogalom (vagy néha több fogalom) 

szövegkezdő helyzetben önmagában, aktivált tulajdonságai – gyakran dimenzionális, alaki 

jegyei – révén válik a szövegvilág megteremtésének egyetlen elemévé, gyakran többszöri 

ismétléssel. Ez a típusú szövegkezdés többnyire a népdal első sorát érinti, amely akusztikai 

és konstruálási egységet, így a szövegvilág dinamikus épülését megkezdő ütemet képezi. 

Egyes esetekben az indulatszó a konstruáló jelenlétét implikálja, de térbeli viszonyt csak 

homályosan jelez. A figyelem előterébe kerülő tárgy a szöveg későbbi részében kifejtett 

jelenet szempontjából valamilyen prominens funkciót tölt be (helyszíne, szereplője), így 

fontos referenciatárgy, továbbá sűrítettségénél fogva nagy stilisztikai potenciállal 

rendelkezik: érthető aposztrofikus megszólításként is, pozitív és negatív beszélői attitűdöt 

is megjeleníthet, s nem jósolható meg későbbi pontos szemantikai funkciója. 

2.3. Perspektivizáció, nézőpont-szerkezet 

2.3.1. A nézőpont fogalma 

A népdalok vizsgálatában a nézőpont jelentőségét több észrevétel igazolja. Szövegenként, 

és feltételezhetően szövegtípusonként a különböző típusú kiindulópontok eltérő arányban 

hangsúlyosak. A népdal szempontjából kérdés, hogy hogyan szervezi egységbe a 

szövegvilág elemeit: a népdalok természeti jeleneteinek fő kérdésköre pedig éppen a 

konkrét fizikai világ tárgyainak, eseményeinek összefüggésbe hozása egy szubjektumhoz 

kötődő absztrakt élethelyzettel, érzelmi-gondolati állapottal. A népdal 

„eseményszerkezete” sokszor éppen ebben ragadható meg: hogyan definiálódik a 

nézőpont, mindez hogyan alakul-változik, milyen perspektívák kölcsönhatása jeleníti meg 

a személyes dimenzió sajátos helyzetét, konfliktusait.  
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A nyelvi tevékenység kettős természetű: egyszerre szociokulturális és mentális 

tevékenység, s ezek kölcsönösen feltételezik egymást (Verscheuren 1999: 173–175). A 

nyelv inherens jellemzője, hogy perspektivált, a megértésnek egy adott perspektíváját 

foglalja magában (Tátrai 2011: 33). A nyelvi kifejezések egy része eleve perspektivikus, 

vagyis valamilyen nézőpontot érvényesít. A nyelvi szimbólumok „nem közvetlenül 

képezik le a világot, hanem arra szolgálnak inkább, hogy az emberek másokat arra 

ösztönözzenek, hogy egy perceptuális vagy konceptuális helyzetet egy bizonyos módon és 

ne másképpen értelmezzenek vagy figyeljenek meg” (Tomasello 2002: 137). A 

perspektivikusság szűkebb értelemben az elemi jelenetek reprezentációjával függ össze, 

mely többek között különböző deiktikus perspektívákban érvényesülő fogalmakban (jön-

megy, hoz-visz, vesz-elad), szintaktikai szerkezetekben történő választásban jut érvényre. 

Tágabb értelemben ide tartoznak a nyelv alrendszerei, például a specifikusság szintjén 

(irodai szék, szék, bútor, tárgy), vagy eltérő funkciókban (férfi, apa, fiú, főnök, házigazda, 

vendég) megjelenő fogalmi hálózatok. E fogalmi hálózatok ugyanazt a fogalmat eltérő 

nézőpontból mutatják be. A perspektiváltság prototipikus megvalósítói a névmások, a 

nyelvtani elemek (igekötők, határozóragok, névutók). A nyelvi tevékenység perpektivikus 

jellege azonban nem csupán a beszélő személyéhez köthető, hanem a diskurzus résztvevői 

közötti személyközi viszonyokban valósul meg: a beszélő (én) és a hallgató (te) közösen 

horgonyozza le az eseményeket és entitásokat, önálló kiindulópontokat érvényesítve. 

Ehhez társulhat az E/3-jű ő kiindulópontja is. 

A nézőponttal kapcsolatos másik meghatározó művelet a hallgató figyelmének 

irányítása, mely a szöveg (szerkezeti mellett) műveleti jellegével függ össze. Ez Langacker 

értelmezésében a fogalmi tartományon belüli kijelölést jelenti (Langacker 1999: 49, 171, 

361). A nézőpont működésének leírása a mondatban (Tolcsvai Nagy 2006a) releváns lehet 

a strófák, mint mezoszintű szövegegységek elemzésénél, mivel ott jellemzően a négy sor 

legfeljebb négy (de többnyire kevesebb) mondatot tartalmaz. A mondat (egyszerű vagy 

tagmondat) a jeleneten belül elsősorban egy eseményt állít előtérbe, ezen belül általában 

annak legfontosabb szereplőjére irányítja a figyelmet. Ennek prototipikus esete egy 

vizuálisan érzékelhető fizikai tárgy, amellyel történik valami. A figyelem irányítása 

összefügg a mondat szemantikai szerkezetével s annak feldolgozásával. A mondat 

feldolgozásának alapvető összetevője a legfontosabb entitáshoz vezető kognitív ösvény, 

megértésösvény, amely például az elemek lineáris egymásra következése (az alanyról az 

igére majd a tárgyra). Az eltérő grammatikai formák más-más kognitív ösvényt 
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feltételeznek. A nyelvi egységek feldolgozása minden pillanatban egy korlátozott hatókörű 

fogalmi tartományban történik, amelyben valami konceptualizálható (Langacker 2001: 

144). A fogalmi tartomány tartalmazza egy központi fogalom körül a megismerésben 

hozzá rendeződő további fogalmakat, tehát pillanatnyi figyelmi keretként (ablakként) 

működik. A figyelmi keret a nézőponttal és a dinamikusan alakuló szövegvilággal függ 

össze: „A nézőpont a figyelem irányításának egyik legalapvetőbb megvalósulása” 

(Tolcsvai Nagy 2010: 34), az a hely, „ahonnan az aktuális beszélő a szövegvilág dolgait 

szemléli” (i. m. 125), „látja és láttatja az általa elmondottakat” (i. m. 349). A nézőpont 

fogalma tehát a beszélő és az általa szemlélt tárgy viszonyában válik értelmezhetővé: az 

előbbi kiindulópontként (vantage point) jelenik meg, utóbbi pedig a dolgok specifikus 

reprezentációjaként (orientation) (Sanders–Spooren 1997: 87). A kettő között „a viszony 

alapja térbeli, amely gyakran metaforikussá válik” (Tolcsvai Nagy 2001: 126). 

A szövegekben általában összetettebb nézőpontszerkezet érvényesül, mivel a 

mindenkori beszélő látóköre mellett a szövegbeli szereplőké is működésbe léphet. Ezekhez 

kapcsolódva különböző kiindulópontok összjátéka alakítja a szövegek 

nézőpontszerkezetét. Több fajta kiindulópont létezik, melyek egyszerre érvényesül(het)nek 

különböző kombinációkban (Sanders−Spooren 1997): a) a referenciális középpont (R), 

mely az éppen beszélővel azonosítható (jele kifejtett formában a jelen idő, az egyes szám 

első személy, de lehet kifejtetlen is); b) a semleges kiindulópont (K), melynek „nincs köze 

a szöveg aktuális tér-idő rendszeréhez” (Tolcsvai Nagy 2001: 126), egy mondatbeli 

szereplő fogalmi perspektívája; c) a tudatosság szubjektuma (S), az a személy, aki felelős a 

szöveg propozicionális tartalmáért, ennek megfelelően lehet a beszélő és a szöveg egy 

szereplője is. „Az S az az alany, akár a beszélő, akár a szöveg szereplője, aki felelős az 

információért, más szavakkal az S felelős a megnyilatkozás propozicionális tartalmáért és 

feltehetőleg formájáért. Ha az S nem a beszélőben van elhelyezve, az E/2. vagy E/3. 

cselekvőn nyelvileg jelölve van az aktív tudatosság, például a kogníció, az észlelés, az 

akarat. Az S gyakran, de nem mindig található az aktuális beszélőben” (Sanders−Spooren 

1997: 87, vö. még Tolcsvai Nagy 2000). 

A szövegvilág személy-, hely- és időviszonyait elsősorban a referenciális központ 

jelöli ki, amely a megnyilatkozó személye által meghatározott egocentrikus központ, 

úgynevezett origó (Bühler 1934). Ez Levinson értelmezésében deiktikus centrumként 

működik, ahol a központi személy az a személy, aki megnyilatkozik, hozzá viszonyíthatjuk 

a második személyű címzett(ek)et és a harmadik személyű egyéb utaltakat; a központi idő 
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az az idő, amikor a beszélő a megnyilatkozást teszi, ehhez viszonyítjuk az említett 

események idejét; a központi hely az a hely, ahol a beszélő a megnyilatkozás ideje alatt 

tartózkodik, ehhez viszonyítjuk az említett események idejét (Levinson 1983, 64−65). 

Mindez kiegészítendő egy negyedik összetevővel, a szociokulturális és mentális 

alapállással. A tájékozódás középpontja esetenként részlegesen vagy teljesen áttevődhet a 

szövegvilágban egy másik személyre vagy akár tárgyra is, ezt Lyons (1977: 579) deiktikus 

kivetítésnek (deictic projection) hívja. 

 A magyar nyelv rugalmas szórendje miatt az időben zajló, dinamikus konstruálódás 

többféle mentális ösvényt tesz lehetővé, mely a szórend és a nézőpontszerkezet 

párhuzamos elemzésével fejthető föl. Az egyes szemantikai szerkezeti elemek 

elrendezésében kiemelt szerep jut a kezdő elemnek, mely kiindulópontnak tekinthető 

(Langacker 1999, Tolcsvai Nagy 2006a). A mondatkezdő nyelvi egység is kiindulópont: 

fogalmi tartományt és figyelmi keretet nyit meg, függetlenül annak szófajától vagy 

mondatrészi szerepétől. Az egyes szórendi változatok tehát más és más figyelmi keretet és 

megértésösvényt jelölnek ki (Tolcsvai Nagy 2006a). 

A nézőponttal kapcsolatos fő vizsgálati területek tehát a következők:  

 a nézőpont jelöltsége (explicit-implicit jellege), azonosíthatósága; 

 a nézőpont összetevőinek, vagyis a referenciális kiindulópontnak, a semleges 

kiindulópontnak és a tudatosság szubjektumának jellemzői és ennek a szövegtípusra 

vonatkozó relevanciái; 

 a térbeli orientációhoz kapcsolódó általános értékminősítések. 

Mindezek a tér metaforikus potenciáljának viszonylatában kerülnek értelmezésre. A 

szövegkezdő nyelvi elem, mint kiindulópont térszemantikai jelentőség itt is hangsúlyozott 

az egyes fejezetekben. 

2.3.2. A nézőpontszerkezet vizsgálata 

2.3.2.1. A referenciális középpont jelöltsége 

 A referenciális középpont kifejtetlensége vagy kifejtettsége kontinuumként 

működik, annak fokozatai állapíthatók meg. A másik kiinduló meglátás az, hogy a 

népdalban a nézőpontszerkezet dinamikus változása az értelmezés fontos dimenzióját adja. 

A nézőpontszerkezet változatos mintázatokat mutat, amely a természeti jellegű 

népdaloknak potenciális elemzési irányt adhat. Először a referenciális központ (más néven 
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kiindulópont) jelöltségét, annak mértékét és formai lehetőségeit vizsgálom főként a 

strófakezdő természeti jelenetekre fókuszálva. Ezt követően a kiindulópont jelöltségének 

dinamikus aspektusára helyezem a hangsúlyt, azt keresve, hogy mely irány tekinthető 

prototipikusnak a népdalokban. Feltételezésem, hogy a lineáris és a retrospektív nézőpont-

elemzés eltérő eredményre juttat, amely az értelmezés bizonytalanságát okozza. Mint azt 

több helyen jelzem a dolgozatban, e bizonytalanság egyben az értelmezési potenciál 

kiszélesedését jelenti, s a népdal, mint szövegtípus jellegadó tulajdonságának nevezhető. 

 Viszonylag ritka eset az, amikor a megnyilatkozóhoz köthető kiindulópont teljesen 

implicit marad az egész strófán keresztül: 

(1) Tisza szélin egy nagy nyárfa tüvibe 

Barna leány ül a legény ölibe. 

Legény nézi folyó vize nagy habját, 

Leány nézi az ragyogós csillagját. (Szerelmi dalok: 216) 

(2) Fekete föld termi a jó búzát, 

Sűrű erdő neveli a betyárt; 

Sűrű erdő neveli a betyárt, 

Kocsmárosné viseli a gondját. (Betyárdalok: 9) 

(1) olyan objektív, természeti környezetbe ágyazott jelenetet ábrázol, amelyben a beszélő 

személyére sem a Tisza, sem pedig a határozatlan formában konstruálódó tárgyak nem 

utalnak. Ettől kissé eltér a következő szöveg: 

(3) Felülről fúj az őszi szél; 

Zörög a fán a falevél. 

– Ugyan, babám, hova lettél? 

Már két este el nem jöttél. 

 

Már két este el nem jöttél, 

Talán a verembe estél? 

– Nem estem én a verembe, 

Véled estem szerelembe. (Szerelmi dalok: 127) 

 

A különbséget a szél fújásának iránya, illetve annak érzékelése, valamint a zörgés, mint 

hanghatás teszi. Mindez szubjektumot feltételező percepciót, jelenlétet indikál, amely a 

konceptualizációban a beszélő személyét is integrálja. Nem valamely nyelvi elem, hanem a 

szemantikai szerkezet egésze tehát az, amely implikálja a megnyilatkozó személyét. Ehhez 

hasonlít az alábbi szöveg is: 
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(4) Esik a förgeteg, 

Lukas a köpönyeg. 

– Eresszé be, babám, 

Mer mögvösz a hideg! (Szerelmi dalok: 126) 

Kifejtett formában nincs utalás a megnyilatkozóra itt sem, de a köpönyeg metonimikusan 

feltételezi annak viselőjét. Ráadásul az eső és a lukas köpeny azt implikálja, hogy az 

beázik, viselője pedig fázik. Ez lesz a természeti magyarázata a kedveséhez való 

bekéredzkedésnek (a referenciapont-szerkezet kapcsán mutatok rá, hogy ez csupán felszíni, 

látszólagos a valós érzelmi ok mellett, →2.5.2.5.). 

A térben lehorgonyzatlan szövegkezdésnél értelemszerűen a megnyilatkozó kezdetben 

maximálisan háttérben marad. 

(5) Erdő, erdő, sűrű erdő, 

Jaj, de nehéz bejárni! 

De nehéz a kislány szívét 

Szerelemre kicsalni! (Szerelmi dalok: 104/1) 

A főnévi igenév ragozatlan formája, a határozói névmás hiánya mind a cselekvés 

személyhez történő lehorgonyzását teszik bizonytalanná. Bizonyos esetekben azonban a 

térbeli lehorgonyzás nem profilálódik, de történik utalás a megnyilatkozó szubjektumra 

elsősorban indulatszó formájában. 

(6) Hej, páva, hej, páva, 

Császárné pávája! 

Ha én páva volnék, 

Jobb reggel fölkelnék. (Szerelmi dalok: 20/1) 

Az indulatszó és módosítószó a szubjektum legkisebb mértékű jelölése, amelynek szintén 

változatos konstruálási formái léteznek. (6)-ban az első sor aposztrofikus megszólításként 

értelmezhető, amely a nyelvi szerkezet mellett a páva szubjektumként való 

megjelenítésének tudható be. Ezzel szemben (7)-ben a lehorgonyzatlan főnevek (búza, 

tavaszbúza) objektumként jelennek meg, ilyenformán a hasonló nyelvi szerkezet egyfajta 

sóhaj beszédaktusaként érthető. Ez a konstruálásban, mint a lehorgonyzás kapcsán szó volt 

már róla, a fogalom kiterjedő aktivizációja révén egyfajta tér-teremtésként funkcionál. A 

megnyilatkozót a de szép szubjektív viszonyulás jelzi. 
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(7) Búza, búza, de szép tavaszbúza! 

Közepibe van egy rezgő nyárfa. 

Rezgő nyárfa válik a levelétől, 

Én es válok a régi szeretőmtől. (Szerelmi dalok: 369/1) 

Szükségszerű annak megvilágítása, hogy a sóhaj, vágy, csodálat beszédaktusa és az 

aposztrofikus megszólítás esetét nem minden esetben lehet elkülöníteni. A fenti 

szempontok mellett az értelmezésben az is szerepet játszik, hogy az aposztrofikus 

megszólítás ”közelebb hoz”, s ezt a folyamatot a konstruálás rákövetkező része folytatja. 

Ennek megfelelően a közelítést a kiindulópont pávára történő áthelyezése maximálja, míg 

a búza anaforája (közepibe) E/3 személyben referál rá később, ezzel távolságot fejezve ki. 

Ugyanígy az anaforikus igei személyrag (járja) biztosítja a távolságtartást: 

(8) Erdő, erdő, kerek erdő. 

De szép madár járja kettő! 

Ha egyiket megfoghatnám, 

Kebelemre szorítanám; 

Onnét el nem szalasztanám, 

Mig szájambul nem itatnám, 

Szemét-száját csolkolgatnám. (Szerelmi dalok: 41) 

Ezzel szemben (5)-ben a második sor is lehorgonyzatlan térben a főnévi igenév miatt és a 

személyes névmás hiányában (téged? vagy őt?): Jaj, de nehéz bejárni! Sőt, a strófa 3−4. 

sora sem ad fogódzót. Itt tehát ismét a népdal értelmezési bizonytalanságával, pontosabban 

az értelmezési potenciál többirányúságával találkozunk. 

 Továbbhaladva azon konstruálási formák során, melyek a megnyilatkozó 

szubjektum rejtett jelenlétét mutatják a természeti jelenetben, több példában az idő 

dimenziójának megjelenése eredményezi ezt: 

(9) Megyen már a hajnalcsillag lefelé; 

Az én babám most megyen hazafelé. 

Lábán van a lagos szárú kis csizma, 

Rásütött a hajnalcsillag sugara. (Szerelmi dalok: 173/1) 

Az első sor már szava teszi szubjektívvé az egyébként objektív megjelenítést. Nem csupán 

időviszonyt, a napra következő estét, hanem személyes attitűdöt is kifejez, várakozást, 

amely megelőlegezi a szerelmi társ pozitív értékminősítésű megjelenítését. Ennek 

explicitebb, objektívebb változata a következő strófa első sorában a régen időbeli 

eltávolítás: 
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(10) A csitári hegyek alatt régen leesett a hó. 

Azt hallottam, kis angyalom, véled esett el a ló. 

Kitörted a kezedet, mivel ölelsz engemet? 

Így hát, kedves kis angyalom, nem lehetek a tied. (Szerelmi dalok: 366/1) 

A természeti jelenet konstruálásának perspektivikus jellegét a térviszonyok tekintetében 

minimális szinten határozóragok (hegyekről), névutók (felől), majd nem prototipikus 

deiktikus elemek (gyün) adják. 

(11) Őszi szél fúj a hegyekről. 

Megbocsáss már mindenekről! 

Édes rózsám ablakába 

De sokat álltam hiába! (Szerelmi dalok: 123/1) 

 

(12) Szöged felől, Szöged felől gyün egy fekete felhő. 

– Siess, kislány, siess, kislány, mert mögver egy nagy eső! 

– Nem sietök olyan nagyon; fáj a szívem, sajog nagyon. 

Most tudom mán, miér sajog: a szeretőm elhagyott. (Szerelmi dalok: 322) 

(11)-ben a perspektivikus kiindulópont létezését két ismeret együttese teszi bizonyíthatóvá: 

a szél forrásának megjelenítése, és a szél konceptusához fűződő tudás, mely szerint a szél 

mozgását valamilyen vektorként értelmezhető irányultság jellemzi. (12)-ben szintén egy 

tárgy mozgásának forrása (Szöged felől) valamint a mozgásban is jelölt közeledés (gyün) 

jelöli a kiindulópontot.  

A megnyilatkozó kismértékű jelöltsége figyelhető meg az alábbi szövegben is: 

(13) Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom; 

Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom. 
 

Minden madár társat választ, virágom, virágom; 

Minden madár társat választ, virágom, virágom. 
 

Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom; 

Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom. 
 

Te engemet s én tégedet, virágom, virágom; 

Te engemet s én tégedet, virágom, virágom. (Szerelmi dalok: 1) 

 

A megnyilatkozót a sorok végén ismétlődő virágom, virágom megszólítás jelzi, mely a 

hallgatót profilálja. Azonban nem csupán ezt, hanem Verhagen (2007) értelmezésében az 

alap vízszintes viszonyát is, pontosabban a megnyilatkozó és a hallgató közti (szerelmi) 

kapcsolatot. A megnyilatkozás propozicionális tartalma, vagyis a referenciális jelenet így 
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olyan diskurzushelyzetben konstruálódik, melyben a beszélő mintegy rámutat a jelenetre, s 

a hallgató figyelmét ráirányítja. 

A beszélő jelölésének explicit módja a deixis, melynek leggyakoribb formája a 

távolra mutató térdeixis. Ezzel részletesen a deixisről szóló fejezetben foglalkozom  

(→2.2.2.1.). Itt csupán arra utalok, hogy bár a deixis közvetlen interakciót feltételez, a 

hallgató teljes mértékben a háttérben maradhat (14), de profilt is kaphat (15): 

(14) Amott kerekedik egy fekete felhő, 

Abban tollászkodik egy fekete holló. 

Várj meg, holló, várj meg! Hadd üzenjek tőled 

Apámnak, anyámnak, jegybeli mátkámnak! (Szerelmi dalok: 30/1) 

(15) − Láttad-e te, babám, azt a száraz nyárfát, 

Azt a száraz nyárfát? 

Mikor az kizöldül, akkor jövök hozzád, 

Akkor jövök hozzád. (Szerelmi dalok: 330/1) 

A beszélő maximálisan explicit kifejeződése a deiktikus én referenciális megjelenítése 

személyes névmás, vagy személyrag ill. személyjel által. Az általam vizsgált népdalokban, 

természeti kontextusban szövegkezdő helyzetben ez nem túl gyakori. 

(16) Az én galambomnak dombon van a háza; 

Két keréken fordul csikorgós kapuja, 

Az ablakja alatt két szép koronafa, 

Kire a galambom neve van ráírva. 

 

Ha én madár volnék: oda fészket raknék, 

Ott minden hajnalban szépen énekelnék; 

Az én galambomnak elébe repülnék, 

Piros orcájára egypár csókot vinnék. (Szerelmi dalok: 22) 

 

Az én itt elsődleges referenciapont, melynek szemantikai funkciója az én−galambom 

viszony jelölése. Ugyanis a semleges kiindulópont hamar a szerelmi társra helyeződik, a 

figyelmi fókuszba annak lakhelye kerül. Az én tehát ideiglenesen háttérbe szorul, csak a 4. 

sorban kap megerősítést a birtokos személyjelben. A második versszak azonban a deiktikus 

centrum átmeneti és részleges áthelyezését mutatja (miközben az eredeti referenciális 

központ is jelezve van a feltételes módban, helydeixisben), s ezt számos nyelvi elem 

kifejezi: én, volnék, raknék, énekelnék, én, repülnék, vinnék. A népdal részletes elemzését a 

referenciapont-szerkezet műveletének bemutatásakor végzem (→2.4.2.2.). Valós, aktuális 
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térben az én explicit megjelenítése nem jellemző (kivéve a betyár- és pásztordalokat), 

fiktív vagy múltbeli jelenetben azonban igen: 

(17) Én is voltam, ami voltam: 

Virágok közt rózsa voltam, 

De rossz kertészre akadtam. 

Bánatimban elhervadtam. (Szerelmi dalok: 59) 

(18) Ha én rózsa volnék, 

Hamar elhervadnék; 

Senki rám nem nézne, 

Senki nem szeretne. (Szerelmi dalok: 28/1) 

2.3.2.2. A tudatosság szubjektuma 

A népdal szövegtipológiai jellemzői között említettem azt a jellegadó sajátosságot, hogy a 

folklórműfajokat egyfajta egységes világszemlélet, ún. népi konceptualizáció jellemzi. 

Másfelől, mint lírai műfajt, személyesség hatja át. A tudatosság szubjektumának vizsgálata 

alapvető kérdésként e kettősség megvalósulását fogalmazza meg. Hogyan valósul meg a 

népdalban a lírára jellemző személyesség és e közösségi szemlélet kereszthatása? Számos 

népdal első sora szólást idéz, ahol leginkább érhető tetten a közösség, mint a tudatosság 

szubjektuma. 

(19) Lefelé folyik a Tisza, 

Nem folyik az többé vissza.  (Szerelmi dalok: 211) 

Az első két sorban idézett szólás, mely egyben természeti jelenet is, közösségi nézőpontot 

érvényesít a tudatosság szempontjából. Olyan általános igazságtételt fogalmaz meg, mely a 

közösség minden tagja számára elfogadott, örök törvény. A 3−4. sor ezzel szemben a 

megnyilatkozó nézőpontjából érvényesülő, személyes, aktuális élethelyzetet vetít elénk:  

Rajtam van a babám csókja; 

Ha sajnálja, vegye vissza! 

A két rész koherenciáját mégis a megnyilatkozó nézőpontja biztosítja, amely az első két 

sorban külső, implicit, nem kap profilt, a strófa második felében ezzel szemben jelölt. Ha 

azonban innen visszatekintve újra elemezzük az első két sor nézőpontszerkezetét, akkor a 

tudatosság szubjektumát már úgy definiálhatjuk pontosabban, hogy az értelmezhető mind a 

közösség globális kiindulópontjából, mind a megnyilatkozó egyedi kiindulópontjából. Ami 

tehát a lineáris értelmezési folyamatban implicit, objektív, közösségi nézőpontot 

feltételezett, az a retrospektív értelmezésben a személyes nézőpontból válik relevánssá. 
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Hiszen a szemantikai szerkezet lényegében úgy foglalható össze, hogy az én egy közösségi 

igazságtételre rámutatva, azt magáévá téve von párhuzamot annak egyes részei és saját 

élethelyzete bizonyos részletei között. A közösségi és a személyes nézőpont azonban nem 

zárja ki egymást azért, mert a közösség halmazán belül elhelyezhető a megnyilatkozó mint 

annak egy egyede. A megnyilatkozó nézőpontjából ez úgy fogalmazódik meg, hogy 

először a közösség részeként, majd attól elkülönülve profilálódik. Mindez azonban a 

dinamikus jelentésképzésben utólag válik nyilvánvalóvá: először csak a közösségi 

nézőpont érvényesül. 

Ettől személyesebb nézőpontot képvisel az alábbi szöveg: 

 

(20) Kisdobozi kerek erdő, de magos! 

Közepibe barna kislány, aranyos. 

Hogyha én az erdőnek a szélső fája lehetnék, 

A babámnak vállaira borulnék. (Szerelmi dalok: 41) 

A megnyilatkozások állítmányai (magos, aranyos), melyek a szemantikai fókuszok is 

egyben, az információért felelősként a megnyilatkozót jelölik ki. Látható azonban, hogy 

míg az aranyos szubjektív értékelésen alapul, addig a magos objektívebb, közösségi 

ítéletet is jelenthet. Igaz, mint az előző fejezetben volt róla szó, a de indulatszó 

egyértelműen jelzi a szubjektum jelenlétét. Mégis, az ilyen típusú népdalok átmenetet 

képeznek a közösségi és a személyes felelősségvállalás tekintetében. Nehéz elkülöníteni, 

hogy az ERDŐ a közösség számára is magas, vagy csupán az egyén érzékeli annak (a 

melléknevek referenciapontjainak sokféleségével kapcsolatban ld. Tribushinina 2008), s 

ebből következően metaforikusan AKADÁLYnak a szerelmi társsal való együttlétben. Itt is a 

közösség−egyén tudatának egybemosódása a népdal szövegtipológiai jellegzetessége. 

Ugyanígy: 

(21) Árkos felett dörög az ég. 

Kedves babám, szeretsz-e még? 

Ha nem szeretsz, küldjél választ, 

Hogy mehessek én is máshoz! (Szerelmi dalok: 24/1) 

A tudatosság szubjektumának meghatározásában a kérdés az, hogy a dörgés percepciója 

kihez kapcsolható. A válasz itt is kétértelmű: lehet közösségi tapasztalat és lehet ezen belül 

egyéni is. Még összetettebb képet mutat az itt következő népdal: 
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(22) Mély a Dunának a széle, 

De még mélyebb a közepe. 

Az én rózsám kerülgeti, 

Által akar rajta menni. 

 

Ha az Isten megengedi, 

Hidat csináltatok neki; 

Házamnál az egyik vége, 

Győrig ér a másik vége. (Szerelmi dalok: 129). 

 

Látható, hogy a szöveg előrehaladtával a nézőpont a szokásostól eltérően a túlparton 

várakozó szeretőre tehető. A kérdés az, hogy az első két sor propozícióiban a tudatosság 

szubjektuma kire helyezhető. A 3−4. sorban a semleges kiindulópont az átkelést fontolgató 

szerelemes. ĺgy tehát a mély, mint információ felelősségét három nézőpontra is 

helyezhetjük: 1. a közösségi általános tapasztalat révén a közösség globális nézőpontjára; 

2. az átkelni vágyó férfi szubjektív konceptualizációjaként értelmezve őrá; 3. a várakozó 

megnyilatkozó énre. 

Most tekintsük a korábban idézett népdalt: 

(11) Őszi szél fúj a hegyekről. 

Megbocsáss már mindenekről! 

Édes rózsám ablakába 

De sokat álltam hiába! (Szerelmi dalok: 123/1) 

Korábban itt amellett érveltem, hogy az első sor szemantikai szerkezete kis mértékben 

ugyan, de implikálja a szubjektum jelenlétét. Ez azonban a lineáris olvasatban nem 

azonosítható egyértelműen, illetve közösségi nézőpontból, általános tapasztalatként is 

értelmezhető. A visszamenőleges értelmezés (vagy a szövegegész szerkezeti ismerete) a 

következő sematikus képletet mutatja: 1. sor: a megnyilatkozó aktuális fizikai percepciója 

→ 2. sor: a megnyilatkozó reflexiója az aktuális érzelmi síkon → 3−4. sor: emlékezés. A 

SZÉL fogalmi konstruálása kapcsán említem, hogy egyik metaforikus potenciálja az 

EMLÉKEZÉS, így kapcsolódik az első sorhoz az utolsó kettő is (→3.3.2.3.). 

2.3.2.3. A nézőpontszerkezet dinamikus folyamatai 

A fentiekben olyan konstruálási sémát mutattam be, amely a természeti jellegű népdalok 

nagy csoportjában jellemző, prototipikusnak mondható forgatókönyv. Az alábbiakban a 

vizsgálatot kiterjesztem az egész nézőpontszerkezetre, s egyéb konstruálási sémákat is 
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bemutatok. Az alábbi szöveg első sora szintén kettős – közösségi és egyéni – nézőpontot 

érvényesít.  

(23) Az árgyélus kis madár nem száll minden ágra; 

Én sem fekszem mindenkor szép paplanos ágyba. 

Szállj le, szállj le, gyönge kis madárka! 

Szánj meg, bánj meg, gyönge kis madárka! (Szerelmi dalok: 10/1) 

A második sort kezdő én sem kifejtetten tartalmazza a beszélő reflexióját az első sorban 

ábrázolt jelenetre, így a rá helyezett tudatosság szubjektumát visszamenőlegesen is. A 

strófa második felében az én az eddig bizonyos távolságból szemlélt madárral dialógust 

kezdeményez: egy fizikai térbe kerül vele. Ez a fiktív diskurzus a negatív érzelmek 

megosztását szolgálja: az aposztrofikus megszólítás a madarat szolidáris társ szerepében 

profilálja. A szöveg üzenete, a társra való vágy a térszerkezetben metaforikusan 

megjelenik: kezdetben a beszélő és a madár egymástól távol, nem feltétlenül egy fizikai 

térben helyezkednek el, majd később egy fizikai térbe, közelebb kerülnek. Hasonló itt is: 

(24) Erdőben, erdőben, szép, kerek erdőben 

Rózsát szed a babám rózsafa tövében. 

Szedjed, babám, szedjed, hogy el ne hervadjon, 

Hogy a mü szerelmünk félbe ne szakadjon! (Szerelmi dalok: 42) 

Az első két sorban a megnyilatkozó jelölt, de a jelenet térbeli lehorgonyzása nem történik 

meg, ezért a színen kívül helyezkedik el. Később a távolról szemlélt entitásra (szerelmi 

társra) E/3 személyről E/2 személyre referál, amely közeli térviszonyt feltételez. A 

népdalok ezen csoportjában egyrészt a megnyilatkozó jelöltségének irányát erősödés 

jellemzi, másrészt a valós percepciótól való fokozatos eltávolodás, a fiktív térbe való 

belépés folyamata figyelhető meg. A nézőpontszerkezet változásának harmadik fő iránya a 

távolság → közelség, amely különböző mentális terek konstrukciójában érvényesülhet. A 

közelítés legtisztábban követhető nyomon a távolra mutató térdeixis műveletében, ahogy 

azt bővebben kifejtem az erről szóló fejezetben (→2.2.2.1.). Röviden összefoglalva, a 

távolra mutató deixis (azt) az aktuális fizikai térben egy perceptuálisan érzékelhető 

entitásra irányítja a tekintetet (hegy, meggyes), amely újabb, fiktív jelenet megnyitásának 

alapja lesz. 

(25) Látod-e te azt a hegyet, 

Hegy tetején azt a meggyest? 

Én majd rázom, te csak szedjed! 

Adok csókot, de csak egyet. (Szerelmi dalok: 209/1) 
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A deixis műveletéhez hasonló a fiktív térben való mozgás, a céltárgy képzeletbeli 

megközelítése: 

(26) Átalmennék én a Tiszán ladikon, de ladikon, 

De nem tudom, hol lakik a galambom, galambom, de galambom. 

Bent lakik a városba, a harmadik utcába; 

Piros rózsa, fehér rózsa, rezeda nyílik az udvarába. (Szerelmi dalok: 131) 

A feltételes mód biztosítja a referenciális központ stabilitását, miközben a kiindulópont 

részlegesen áthelyeződik a képzeletben átkelő, szerelmese házát megközelítő entitásra. A 

közelítés más módját mutatja az alábbi dal: 

(27) Az én babám virágoskertjibe 

Rozmaringot ültettem az este. 

– Locsold, babám, hogy el ne hérvadjon; 

A szerelmünk félbe ne maradjon! (Szerelmi dalok: 43/2) 

A megnyilatkozó múltbeli jelenetet szemlél, melyben önmaga a főszereplő. A múltbeli 

valóság a jelentől távolinak érzékelhető. A strófa 3−4. sorában a beszélő már a szerelmese 

kertjében, vele együtt helyezkedik el és E/2 személyben szólítja meg (vélhetően 

aposztrophé ez is, így fiktív valóságról beszélhetünk). A közeledés vágya tehát a 

konstruálásban nyomon követhető. A folyamat kifejtett a következő dalban: 

(28) A szegedi tábla búza 

Véggel van az országútra. 

Még a fejét ki sem hányta, 

Már két galamb körüljárta. 

Az első strófa távoli nézőpontból szemlélt. Első két sora általános (közösség által ismert) 

tapasztalatként is felfogható, második két sora azonban aktuális percepciót feltételez. 

Nemcsak ez, hanem a még-már viszony is a háttérben körvonalazza a szubjektumot. 

Azonban a kettős értelmezés lehetősége itt is megvan, mivel ezek időviszonyt és attitűdöt 

is kifejezhetnek. Az időviszony lehet objektív, ahol a két esemény (ki sem hányta − 

körüljárta) relatíve viszonyul egymáshoz, s ez nem implikálja a megnyilatkozót, mint 

referenciapontot. A még és a már emellett szubjektív jelentésében is felfogható, amely az 

eseményeket a személyes várakozásnak megfelelően értékeli. Itt tehát a beszélő 

referenciapont-szerepet tölt be. A második versszakban az én hamar explicitté válik, és a 

nézőpont részleges, alkalmi áthelyezése jelölve van: 
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Bárcsak én azt megfoghatnám, 

Kalickába bezárhatnám! 

Tiszta búzával tartanám, 

Folyóvízzel itatgatnám; 

Kedves galambomnak adnám. (Szerelmi dalok: 14) 

Az eddigi elemzés alapján megállapítható, hogy négy, párhuzamos tendencia figyelhető 

meg: 

 a szubjektum implicitből explicitté válása; 

 a nézőpont, ezen belül a tudatosság szubjektumának közösségiből egyénivé válása, 

a közösségi nézőpontból szemlélt jelenet egyéniből való újraértelmezése; 

 ez másképpen az objektív konstruálás szubjektív retrospektív újrakonstruálását 

jelenti; 

  a megnyilatkozó és az általa szemlélt referenciális jelenet távolságának 

csökkenése. 

Ez az értelmezési modell természetesen a népdalok egy bizonyos (ám jelentős) csoportjára 

igaz ugyan, de a folyamat más formában számos egyéb szerkezetben is feltárható. A 

szerelmi vágy – amely a népdalok talán leggyakoribb témája – és a fizikai közelkerülés 

(vagy annak vágya) metaforikus párhuzama könnyen belátható. Ezen a prototipikus 

csoporton kívül azonban szintén van relevanciája a távolság → közelség konstruálási 

formának, ez pedig a népdalokra átfogóan jellemző indirektség. Ugyanis a konstruálási 

változatosság mögött kirajzolódik az a kép, amely szerint az élethelyzet, érzelem, 

személyes probléma közvetlen, egy valóságtérben, E/1−E/2 szerepviszonyon alapuló 

(személyes jellegű) színre vitele nem jellemző. A számos művelettípus: az objektív 

konstruálás, a nézőpont áthelyezése, az aposztrophé, a közvetítő beépítése, a fiktív valóság 

megjelenítése mind-mind az áttételes referencialitást szolgálják. Míg tehát a szövegtípus a 

szituáció bizonyos távolságból történő, minél objektívebb megjelenítését teszi lehetővé, 

addig a beszélő a színre vitt helyzetet a lehetséges keretek között minél közelebb igyekszik 

hozni: fiktív valóság megjelenítésével, mentális úton. A fizikai távolság → fizikai közelség 

iránya tehát kiterjeszthető a mentális távolság → mentális közelség folyamatra is. Ennek 

néhány lehetősége a következő: 

(29) Madárka, madárka, 

Csácsogó madárka, 

Vidd el a levelem, 

Vidd el a levelem 

Szép magyar hazámba! 
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Ha kérdi: ki küldte? 

Mondjad, hogy az küldte, 

Kinek bánatába 

Szíve fájdalmába, 

Meghasad a szíve! (Szerelmi dalok: 33) 
 

A beszélő (feladó) és címzettje közötti fizikai távolság egyértelmű, áthidalhatatlan, ezért 

szükséges a közvetítő, aki a beszélő helyett megteszi azt. A beágyazott párbeszéd funkciója 

a madár és a címzett között tulajdonképpen az én és a címzett fiktív dialógusa.  

(30) Szőke vize a zavaros Tiszának, 

Mondd meg annak a szép barna kisjánnak, 

Hogy az egész Tisza vize mentiben, 

Nincsen ollyan barna kisján sehol sem! (Szerelmi dalok: 270/1) 

Az annak távolra mutató deixis a beszélőtől távol helyezi a lányt (itt azonban az előzővel 

szemben jóval kisebb távolságról beszélhetünk), mégis van lehetősége közvetíteni felé 

érzelmeit az E/2-ben megjelenő (mindvégig háttérben maradó) személy által. A szerelmi 

vallomás megvalósul: indirekt módon, közvetítő által, idézésben. Lényeges szempont az, 

hogy itt az én és szerelmi tárgya között nem fizikai akadályozottság, hanem mentális 

távolság van. Alább a madár−én párhuzamot követően a beszélő megszólítja a madarat, 

amelyben annak szomorú sorsát beszéli el.  

(31) Bús a bús gerlicemadár, 

Bús a bús gerlicemadár, 

De én búsabb vagyok anná, 

De én búsabb vagyok anná, csuhaja! 
 

Lám, megmondtam, bús gerlice, 

Lám, megmondtam, bús gerlice, 

Ne rakj fészket út szélire, 

Ne rakj fészket út szélire, csuhaja! 
 

Mert az úton sokan járnak, 

Mert az úton sokan járnak, 

Bús fészkedre rátalálnak, 

Bús fészkedre rátalálnak, csuhaja! 

 
 

Rakjál fészket az erdübe, 

Rakjál fészket az erdübe, 

Annak is a közepibe, 

Annak is a közepibe, csuhaja! (Szerelmi dalok: 13) 
 

Figyelemre méltó a kezdés: lám, megmondtam, amely a tapasztalat tekintetében a beszélőt 

a madár fölé helyezi hierarchiában, megdorgálja elővigyázatlanságáért. Azonban az első 

két sorban kifejeződik az, hogy a beszélő bánata (szerencsétlensége) nagyobb a madárénál. 
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Sejthető tehát, hogy ami a madárra vonatkozik, az valójában a saját sorsának áttételes 

elbeszélése. A közelítés művelete itt az én kivetítése a madárra. Sajátos szerkezetet mutat a 

következő szöveg: 

(30) Te kis madár, ki elhagytál, 

Te kis madár, ki elhagytál, 

Már a hegyen túlhaladtál, 

Már a hegyen túlhaladtál. 

S onnet visszatekintettél, 

S onnet visszatekintettél: 

Szívemre bánatot tettél; 

Szívemre bánatot tettél. 

Hasadj meg, szívem, kettőbe; 

Hasadj meg, szívem kettőbe, 

Hogy vigyenek temetőbe, 

Hogy vigyenek temetőbe! (Szerelmi dalok: 27) 

A távolság−közelség dichotómia első felét a madár múltba helyezett eltávolodása 

szemlélteti, melyben a madárra tevődik a semleges kiindulópont. A közelítés az 

aposztrofikus megszólításban valósul meg, a távol lévő madár és a beszélő között létrejövő 

aktuális diskurzus elképzelésével.  

A nézőpont részleges áthelyezése következik be alább is: 

(31) Szomorú a kis pacsirta: 

Mind a két szemét kisírta. 

Nem szeret a zöld erdőben, 

Jobb szeret a sík mezőben. (Szerelmi dalok: 8) 

A megnyilatkozó távol, a háttérben helyezkedik el. A semleges nézőpont és a tudatosság 

szubjektuma azonban a pacsirtára helyeződik, akinek a helyzetét belső nézőpontból láttatja. 

Ez a megformálási mód azt eredményezi, hogy a megnyilatkozó és hallgató mentálisan 

kerül közel ahhoz az élményhez, amelyet a madár közvetít (s amely valójában a 

megnyilatkozó kivetített élethelyzetének metaforikus ábrázolása).  

A kiindulópont áthelyezése elterjedt konstruálási mód, ennek prototipikus esete 

azonban a következő: 

(32) De szeretnék hajnalcsillag lenni, 

Babám ablakába beragyogni! 

Beragyognék hozzája hajnalba, 

Csókot kérnék tőle utoljára. (Szerelmi dalok: 362/1) 
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(33) Hogyha folyó lennék, 

Bánatot se tudnék, 

Hegyek, völgyek között 

Gyenge martot ásnék. 

 

Kaszálóréteken 

Virágot gyűjtenék, 

Az én édesemnek 

Szép bokrétát tennék. (Szerelmi dalok: 180) 
 

A megnyilatkozó én átlényegülése egy természeti tárggyá (ahogy ezt többek között a 

FOLYÓ fogalmi képének vázlata kapcsán elemzem, →3.3.2.4.) az ő élethelyzetének, 

cselekvési lehetőségeinek megjelenítését vagy kitágítását, ez irányú vágyát jeleníti meg. A 

kiindulópont alkalmi áthelyezése egyfelől jelzi a feltételességben a fikciót, miközben a 

referenciális központ a valós térben van megtartva, másfelől metaforikus síkon érzékelteti 

azt a tapasztalatot, amelyet más síkon igyekszik közvetíteni. Ez az élmény, tapasztalat az, 

ami a beszélő−hallgató számára mentálisan hozzáférhetőbbé, közelebbivé hozza a vágyott 

valóságot (eseményt). 

A kiindulópont áthelyezése többnyire fiktív, a valóságon kívül eső térbe történik: 

(34) De szeretnék az erdőbe fa lenni! 

Ha valaki eljönne felgyújtani, 

Kiégetném szívemből a világot: 

Mért tiltották el tőlem a babámat? (Szerelmi dalok: 225/2) 

De a valós térben, deixissel (arra) vagy tulajdonnévvel lehorgonyzott (a daróci tetőre) 

természeti tárgyra is helyeződhet a kiindulópont. 

(35) Ha felmegyek arra magas tetőre, 

Feltekintek a csillagos nagy égre: 

Csillagos ég, merre van az én hazám! 

Merre sirat engem az édesanyám? (Bujdosóénekek: 48) 

(36) Ha kimegyek a daróci tetőre, 

Onnan nézek a falu közepébe. 

Onnan nézem, kinek van egy szép barna lánya; 

Kinek nyílik rózsa az ablakába? (Szerelmi dalok: 151) 

Mindkét esetben a kiindulópont részleges áthelyezése valamely élmény átélését szolgálja: 

az első népdalban a honvágy felszabadult kifejezésére ad alkalmat, a másodikban a beszélő 

azt a pozitív élethelyzetet, tapasztalatot, élményt éli meg, amely a párkeresés reményteli 

időszakát jellemzi. 
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2.3.2.4. A perspektívák kölcsönhatása 

Figyeljük meg a következő két dalt! 

(37) Ki a Tisza vizét issza, 

Fáj is annak szíve vissza. 

Én is ittam már belőle, 

Fáj is az én szívem tőle. (Szerelmi dalok: 85/2) 

(38) Lefelé folyik a Tisza, 

Nem folyik az többé vissza. 

Rajtam van a babám csókja; 

Ha sajnálja, vegye vissza! (Szerelmi dalok: 211/1) 

 (39) két-két sora külön perspektívákat jelenít meg: az első két sor szólásként is él, így 

elsősorban közösségi tapasztalatot, tehát globális közösségi nézőpontot implikál; ezzel 

szemben a 3−4. sor megnyilatkozói, egyéni nézőpontot jelenít meg. Mindkettő az ivás → 

szívfájdalom ok-okozati összefüggéseit tartalmazza. A két perspektíva egymás mellé 

helyezését, illetve a megnyilatkozó erre való reflektálását jelzi a fáj is ráismerés, a két 

folyamat közötti párhuzam felfedése. Látható tehát, hogy a két perspektíva azonos 

tapasztalatot közvetít, és ez szubjektíven is kifejeződik. Ezzel szemben (40)-ben a Nem 

folyik az többé vissza propozíció két perspektívát állít szembe, amelyek a következőkben 

definiálhatók: az első nézőpont az első sorban kifejezett, természeti törvényekre alapozott 

közösségi tapasztalat nézőpontja; a másik nézőpontot a szemantikai szerkezet 

rekonstruálásából az E/3 személyű szubjektumra helyezhetjük. Ugyanis a visszafolyó víz 

az elhagyást, a szerelmi együttlétek érvénytelenítését, visszavonását jelenti, amely az ő 

semleges kiindulópontjából értelmezhető. E két perspektívát a megnyilatkozó szembesíti és 

ellentétesnek értékeli. 

A perspektívák kölcsönhatásában a párhuzam a megnyilatkozó egyéni nézőpontja 

és egyfajta közösségi nézőpont között van, amely pontosabban meghatározva a népi 

konceptualizáció természeti törvényeken alapuló tapasztalatait tartalmazó perspektíva. 

Ennek alapján folyamatok eredete, oka és következménye, iránya ábrázolható. 

(39) Elszárad az a fa, 

Kit a fejsze levág, 

Elhervadok én is, 

Ha jaz rúzsám elhágy. (Szerelmi dalok: 74/1) 
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A perspektívák párhuzamát a nyelvi jelölésben legkisebb mértékben az azonos szintaktikai 

szerkezet fejezi ki, ezt követi a kifejtett is. Explicit reflexiót fejez ki a lám. 

(40) A belegi kertek alatt 

Folyik a szerelem-patak. 

Aki abból egyet iszik, 

Babájától elbucsuzik. 
 

Aki abból egyet iszik, 

Babájától elbucsuzik. 

Lám én abból egyet ittam, 

A babámtól elbucsuztam. (Szerelmi dalok: 251/4–5) 

 

Az ellentétes perspektívák változatosabb képet mutatnak. Jellemzően a természeti 

törvények inkább párhuzamosan érvényesülnek, a megnyilatkozó 

megkérdőjelezhetetlennek fogadja el azokat.  

(41) Száraz fának nem terem zöld levele. 

Mért nincs minden lánynak hív szeretője? 

Nekem is volt szeretőm, de elhagyott: 

Kutyaszívű, más szeretőt választott! (Szerelmi dalok: 300/2) 

Az első sor a rossz sorsba, a megváltoztathatatlanba való belenyugvásként érthető. A nem 

terem kifejezésben megjelenő másik perspektíva a megnyilatkozó reményét jelzi. 

Ugyanígy: 

(42) Zavaros a Tisza vize, nem tiszta. 

Ráhajtottam kis pej lovam, nem issza. 

Ha nem issza, ráhajtom a széles Dunára, 

Mégsem leszek senki megunt babája. (Szerelmi dalok: 360/1) 

Itt is egy természeti folyamatokkal kapcsolatos külső aktuális állapot, és egy belső 

várakozás kerül ellentétbe. Ezzel szemben ritka az, hogy a természeti folyamatok ellenében 

következik be valamely esemény. 

(43) Nincsen hideg, mégis befagyott a tó. 

Szép se vagyok, mégis rúlam van a szó. 

Hátha még egy szép szeretőt tartanék: 

Egész világ rúlam tenné a törvényt! (Szerelmi dalok: 277) 

(45)-ben éppen a folyamatok kapcsolódásának rendkívülisége kerül szemantikai fókuszba: 

nincsen hideg → fagyott tó, nem szép lány → pletyka. Ezen túl a természet rendje ellen 

bekövetkező események két mentális tér integrációját jelzik. Alább a bunda ázásának okát 
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szemlélteti a megnyilatkozó. Minthogy természetes okként az eső jelölhető meg, ennek 

kizárásával implikálja a másik forráslehetőséget, a sírást.  

(46) Sem eső nem esik, 

Sem felhő nem látszik, 

Mégis az én bundám 

Két oldalról ázik. 
 

De hogyisne áznék, 

Mikor mindig sírok; 

Bánatim árjával 

Már többé nem bírok. (Szerelmi dalok: 287/1−2) 
 

Ennél gyakoribb konstruálási forma a természet rendje elleni lázadás, amely másik síkon a 

személyes sorssal szembeni negatív attitűd megnyilvánulása: 

(47) Édesanyám rózsafája 

Engem nyitott utoljára. 

Bárcsak ki ne nyitott volna, 

Hej, maradtam volna bimbóba! (Szerelmi dalok: 57/3) 

(48) Szerelem, szerelem, 

Átkozott gyötrelem! 

Mért nem termettél meg 

Minden fa tetején? 

 

Minden fa tetején, 

Diófa levelén, 

Hogy szakasztott volna 

Minden szegény legény. (Szerelmi dalok: 63/3–4) 
 

Az én és a közösségi/természeti perspektíva összeütközése mellett a szerelmi konfliktus is 

megjelenhet a két fél perspektívájában: 

(49) Kapum előtt foly el a víz, 

Kapum előtt foly el a víz. 

Gyenge babbám, bennem ne bízz! 

Gyenge babbám, bennem ne bízz! 
 

Ha bízol es, csak keveset, 

Ha bízol es, csak keveset, 

Mer én téged nem szeretlek, 

Mer én téged nem szeretlek. (Szerelmi dalok: 241/1–2) 

 

A kapcsolathoz való eltérő viszonyulást fejezi ki a bennem ne bízz felszólítás. (50)-ben 

szintén az E/2-ben referált személy perspektívája áll szemben az én perspektívájával, olyan 

értelemben, hogy a megnyilatkozó negatív anticipációja a másik fél reményét írja felül. 
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(50) Szeged alatt folyik el a Tisza. 

Kedves rózsám, ne várj többé vissza: 

Vagy a Tisza, vagy a széles Duna 

Megemészt már engem nemsokára. (Szerelmi dalok: 55/3) 

2.3.3. Összegzés 

A nézőpontszerkezet vizsgálata három fő szempont mentén történt: elsőként a 

megnyilatkozói nézőpont, azaz a referenciális központ jelöltségének fokozatait vettem 

számba. A jelöltséget a teljes implicitástól kezdve az megnyilatkozóra utaló 

személydeixisig tartó skála fokozatán határozhatjuk meg. Sajátos csoportot képviselnek a 

szubjektum kismértékű, implicit megjelenítésének változatai, melynek nyelvi eszközei az 

indulatszók, módosítószók. A nyelvi megformálás itt (főnevek, főnévi igenevek sorával) 

lehorgonyzatlan konstrukciót eredményez, amely értelmezési bizonytalansághoz, az 

értelmezési potenciál többirányúságához vezet. Szükségszerű itt megemlíteni, hogy az 

aposztrofikus megszólítás és a sóhaj, vágy, csodálat beszédaktusa esetét nem minden 

esetben lehet elkülöníteni. Első esetében a közelítő funkció a meghatározó, míg a második 

a távolságból történő térteremtés műveletéhez köthető. Számos más esetet is bemutatok, 

amelyben a megnyilatkozó szubjektum transzparens referencialitása utóbb válik 

jelentőségteljessé. E vizsgálat a lineáris és a retrospektív értelmezés közötti különbségre, 

ugyanazon nyelvi egységnek a közösségi és az egyéni, személyes nézőpontból való 

szemlélésének lehetőségére irányítja a figyelmet. E jelenség a tudatosság szubjektumának 

elhelyezésének problémájával hozható összefüggésbe. A szövegkezdő természeti jelenetek 

két nézőpontból szemlélhetők és értelmezhetők egyidejűleg. A közösségi és a személyes 

nézőpont nem zárja ki egymást azért, mert a megnyilatkozó valójában a közösség 

halmazának egy egyede. A nyelvi lehetőségei ennek többek között olyan melléknevek, 

melyek több referenciaponttal is rendelkezhetnek. A két nézőpont úgy helyezkedik el a 

konstruálásban, hogy lineárisan az implicit, objektív, közösségi nézőpont, retrospektív 

értelmezésben pedig a személyes nézőpont érvényesül. Hiszen mi is történik? Az én egy 

közösségi igazságtételre (ezen belül univerzális természeti tapasztalatra) mutat rá, s 

párhuzamot von annak és saját élethelyzetének bizonyos részletei között. A megnyilatkozó 

nézőpontjából ez úgy fogalmazódik meg, hogy először a közösség részeként, majd attól 

elkülönülve profilálódik. 

A kettős értelmezés temporális meghatározottsága vezet a következő jelenség, a 

nézőpontszerkezet dinamikus változásának részletesebb tanulmányozásához. Itt több 
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párhuzamos, tendenciózus irány határozható meg 1−2 strófás egységek elemzésénél, a 

népdalok egy szignifikáns csoportjára vonatkoztatva: 

 a megnyilatkozó szubjektum implicitből explicitté válása; 

 a nézőpont, ezen belül a tudatosság szubjektumának közösségiből egyénivé 

válása;  

 a közösségi nézőpontból szemlélt jelenet egyéniből való újraértelmezése, amely 

másképpen az objektív konstruálás szubjektív retrospektív újrakonstruálását jelenti; 

 a megnyilatkozó és az általa szemlélt referenciális jelenet távolságának fizikai és 

mentális csökkenése. 

A mentális távolság → mentális közelség folyamatában meghatározó szerepe van az 

aposztrophénak, amely fiktív térben hozza közvetlen kapcsolatba a szövegvilág egymástól 

távoli, gyakran különböző mentális tereiben elhelyezkedő entitásait. A személyes 

élethelyzetek referenciális megjelenítése a népdalokban jellemzően indirekt konstruálást 

kíván, amellyel szemben az aposztrophé mellett több más közelítő, az élmény 

megtapasztalását szolgáló stratégiát fedezhetünk fel. Ilyen a közvetítő alkalmazása, az 

idézés, valamint a nézőpont részleges áthelyezése. 

Az utolsó fejezetben a perspektívák kölcsönhatásának lehetőségeit mutatom be. Itt 

is kiemelkedő szerep jut a természeti törvények tapasztalatán alapuló közösségi, és a 

megnyilatkozót jellemző egyéni nézőpontnak. A két perspektíva egymás mellé helyezését 

jellemzi, hogy a megnyilatkozó megkérdőjelezhetetlennek fogadja el a természeti 

folyamatokat. Ennek alapján folyamatok eredete, oka és következménye, iránya 

ábrázolható. Egyes esetekben egy természeti folyamatokkal kapcsolatos külső aktuális 

állapot és egy belső várakozás kerül ellentétbe. Előfordulhat a természet rendje elleni 

lázadás is, amely a személyes sorssal szemben irányuló attitűd megnyilvánulása. A 

természeti folyamatok rendje és valamely esemény ellentétbe kerülése nagyfokú  

metaforikus potenciállal bír, két mentális tér integrációját jelzi. Végül konfliktusba 

kerülhet egy szerelmi viszony két felének perspektívája is. 

2.4. A referenciapontok szerveződése 

2.4.1. Bevezetés 

A konstruálás lényegi jellemzője, hogy „a világ dolgait, jelenségeit, folyamatait többféle 

módon tudjuk leképezni fogalmilag, és többféleképpen tudjuk leképezni nyelvi 
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kifejezésekkel”. A szövegalkotás- és feldolgozás műveletét több alapvető kognitív 

képesség határozza meg. „Alapvetőnek […] mondhatók bizonyos kognitív képességek, 

valamint számos olyan fogalom, mely egyértelműen »archetípus«-szerepet tölt be. Ilyen 

alapképesség például a figyelemirányítás, a figura−alap elrendezés, a »letapogatás« 

képessége, vagy az absztrakt »dolgok« alkotása fogalmi tárgyasítás utján”
28

 (Langacker 

1999: 171). A referenciapont ilyen alapművelet mind a nyelvi, mind a kognitív 

szerveződésekben: a percepció, kategorizáció, térbeli orientáció s az emberi társas 

viselkedés számos egyéb területén. 

 A dinamikusan konstruálódó szövegvilágban a dolgok és viszonyok összetett 

hálózati rendszert képeznek: „a dolgokat, folyamatokat a maguk összetettségében, 

összefüggéseikben fogalmiasítjuk, mert ezek a mindennapi megismerésben nem magukban 

állnak a világban, nem magukban tapasztalhatók, hanem más dolgokkal, viszonyokkal, 

folyamatokkal való viszonyukban” (Tolcsvai Nagy 2005: 48). A referenciapont mentális 

kiindulópont: olyan entitás, amelyről valamilyen ismeretük van a beszédpartnereknek, 

ezáltal hozzáférést biztosít valamely más, kevésbé ismert entitáshoz, ezáltal példát adhat a 

szöveg műveleti aspektusának leírására. A referenciapont fő jellemzője az aszimmetria, az 

ismerttől az ismeretlen, a könnyebben érthetőtől a nehezebben érthető, a konkréttól az 

absztrakt, a percepción alapulótól az elvont felé. Ez a megismerési stratégia alapvető a 

térbeli tapasztalásban, ahol egy új, ismeretlen tárgy egy ismert tárgyhoz való viszonyában 

kerül a figyelem előterébe. A nyelvészeti alkalmazhatósága a szöveg különböző szintjein 

érvényesül, többek között a birtokos szerkezet, vagy az anaforikus viszony, a metafora, a 

lexikai szemantika területén. A referenciapont szélesebb értelmezéséhez kapcsolódik a 

szöveg mezoszintű vizsgálatában a természeti jelenet referenciapontként való 

értelmezésének vizsgálata is. Fontos kiemelni azt, hogy a referenciapontok hálózatában 

nem csak lineáris kapcsolatokról van szó: egyetlen céltárgyhoz több, ún. elsődleges és 

másodlagos referenciapont is kapcsolódhat (Tribushinina 2008: 406). A referenciapont-

szerkezeteket tehát referenciapontok szimultán interakciójaként kell értelmezni. 

A népdalhoz kapcsolódóan a referenciapont-vizsgálat elsődlegesen az entitásokhoz 

vezető megértésösvényre, másrészt az őket összekapcsoló figyelemirányítás módozataira 

összpontosít, kiemelve a konceptualizáló referenciapont-szerepét. Mint említettem, ezen 

                                                 
28

„Fundamental [...] are certain cognitive abilities, as well as various concepts plausibly accorded the status 

of “archetypes”. Examples of basic abilities are the directing and focusing of attention, the imposition of 

figure/ground organization, the capacity for mental scanning, and the creation if abstract “things” by 

conceptual reification” 
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túl a szövegépítkezési folyamatban a természeti jelenet mint referenciapont 

értelmezhetőségét is vizsgálja. Ez alapján kívánja feltárni a szövegtípusra vonatkozó 

karakterisztikus forgatókönyveket a következő kérdéskörökben: 

 a referenciapont-szerkezetekben való építkezés, mint konstruálási séma sűrűsége a 

népdalszövegekben;  

 az elsődleges és másodlagos referenciapontok kapcsolatrendszere, dinamikája, a 

referenciapontok nézőpont-kijelölő funkciója; az én mint referenciális kiindulópont 

szerepe 

 referenciapontok, mint landmarkok által kirajzolt referenciapont-hálózatok 

típusai, ezeknek az értelmezésben alkotott szerepe; 

 a referenciapont funkciója az egyes jelenetek közti váltásban (a tapasztalati és 

fiktív szövegvilág átmenetében, ezzel párhuzamosan esetlegesen az idő dimenziója 

mentén); ezáltal a természeti jelenet metaforikus értelmezésében betöltött szerepe; 

 a természeti jelenet referenciapontként való értelmezése a szövegegész 

szempontjából. 

Hipotézisem az, hogy a referenciapont-szerkezetekben kibontakozó térszerkezet 

metaforikusan mentális folyamatokat képez le. 

Az elemzés során megkerülhetetlen annak vizsgálata, hogy a referenciapont és a 

céltárgy közötti szemantikai kapcsolat milyen minőségű, valamint a referenciapont−státusz 

nyelvileg mennyire jelölt, így a referenciapont és a céltárgy közötti kapcsolat mennyire 

egyértelműsíthető. 

2.4.1.1. A referenciapont-szerkezet fogalma, funkciói 

A referenciapont fogalmát elsőként Eleanor Rosch (1975) vezette be: meghatározása 

szerint a kognitív referenciapontok (CRP) olyan stimulusok, melyekhez képest más 

tárgyakat látunk, fő kritériumuk tehát az aszimmetria. Rosch kísérletei elsősorban a 

prototípus-vizsgálatra, az orientációs irányokra, színekre és számokra fókuszáltak. Úgy 

találta, hogy a prototípusok referenciapontok lehetnek más kategóriaelemekkel szemben, 

valamint az irányokat tekintve a függőleges és a vízszintes irányok referenciálisan 

mérvadóak. Általánosságban arra a konklúzióra jut, hogy egyfelől a referencialitásnak 

(hogy mennyire lehet valami referenciapont) különböző mértéke lehet, másfelől a 

referenciapont használata olyan kognitív stratégia, mely az eddig vizsgáltaknál jóval 

szélesebb körben alkalmazható: „Ha a referenciapontot általános kognitív műveleteként 
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használjuk, akkor minden bizonnyal az emberi tevékenység számos területén 

alkalmazható”
29

 (Rosch 1975: 546). 

A referenciapont-szerkezet nyelvészeti alkalmazhatóságának kidolgozása Langacker 

(1991, 1993, 1995, 1999) nevéhez fűződik, aki kognitív nyelvészeti keretben, először a 

birtokos szerkezetek leírásában definiálta a referenciapont fogalmát. Eszerint a CRP olyan, 

kognitíve jól körvonalazható tárgy, mely mentális hozzáférést biztosít egy másik, kevésbé 

kivehető tárgyhoz, egyszóval „mentális kiindulópont” (Tolcsvai Nagy 2005: 50). Egy 

céltárggyal való mentális kapcsolat létrehozása annyit jelent, mint azt „kiválasztani és 

elkülöníteni az egyén tudata számára”
30

 (Langacker 1991a: 170). A referenciapont 

működését illusztrálja a következő idézet: 

„E modell lényege egyszerűen az, hogy bizonyos entitások a legkönnyebben 

mások viszonyában lokalizálhatók. A világról alkotott kép szerint azt 

megszámlálhatatlan, különböző tulajdonságú tárgyak alkotják. A megfigyelő 

számára ezek a tárgyak nagymértékben különböznek szaliencia tekintetében: 

mint az éjjeli égbolt csillagai, néhány azonnal látható, míg mások csak akkor, 

ha különleges erőfeszítést teszünk azért, hogy felfedezzük őket. A szaliens 

tárgyak ebben a folyamatban referenciapontként működnek: ha a néző tudja, 

hogy egy nem-szaliens tárgy egy szaliens közelében helyezkedik el, akkor 

figyelmét az utóbbira irányítva keresheti annak szomszédságában”
 31

 

(Langacker 1991a: 170). 

A referenciapont térrel összefüggő szoros kapcsolatát a fejezet későbbi része fejti ki 

részletesen, de már a fogalom elsődleges értelmezésénél szükségszerű kiemelni, hogy 

elsődlegesen fizikai térviszonyok között, másodlagosan annak metaforizációjaként 

értelmezhető (mint azt Langacker térviszonyon alapuló szemléltető példája is mutatja). 

A referenciapont működése a következőképpen foglalható össze (5. ábra): „Az R a 

C figyelmi központjába kerülve prominens elemmé válik, ezáltal az R tartományában 

bármely elem aktiválható lesz. Azonban mikor ez a lehetőség érvényesül – mikor R 

éppenséggel referenciapontként funkcionál –, már a behívott céltárgy válik prominenssé 

abból a szempontból, hogy a C fogalomalkotásának központjába kerül. Az R, amint betölti 

referenciapont-funkcióját, a T céltárgy javára a háttérbe húzódik, amely majd szintén 

                                                 
29

„If use of reference points in a general cognitive strategy it should be applicable in many domains of human 

activity.” 
30

„single it out for individual conscious awareness” 
31

„The essence of this model is simply that some entities are most easily located with reference to others. The 

world is conceived as being populated by countless objects of diverse character. These objects vary greatly in 

their salience to a given observer; like stars in the nighttime sky, some are immediately apparent to the 

viewer, whereas others become apparent only if special effort is devoted to seeking them out. Salient objects 

serve as reference points for this purpose: if the viewer knows that a non-salient object lies near a salient 

one, he can find it by directing his attention to the latter and searching in its vicinity.” 
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referenciapontként hívható elő egy újabb céltárgyhoz való hozzáférés érdekében. Ilyen 

módon a referenciapont-jelenség önmagában dinamikus”
32

 (Langacker 1999: 173−4). A 

referenciapont és a tartomány dinamikus működését hangsúlyozza van Hoek is: „Az egyik 

szinten a referenciapont kiválasztásának oka az, hogy az őt körülvevő kontextusból 

prominens elemként emelkedik ki (még ha csupán azért is, mert a fonológiai sorban előbb 

következik). A tartományon belül azonban »eltűnik a háttérben«, nagymértékben 

befolyásolva ezáltal a figyelmi központban lévő fogalmi konstruálást, de eközben a 

figyelmet nem önmagára irányítva.”
 33

 (van Hoek 2007: 897). 

5. ábra 

A referenciapont kapcsolatrendszere. 

C – konceptualizáló, R – referenciapont, 

D – domínium, tartomány, T – céltárgy (target) 

mentális ösvény (Langacker 2001: 21) 

 

A domínium „az a konceptuális tartomány (vagy tárgyak összessége), melyhez egy 

bizonyos referenciapont közvetlen hozzáférést biztosít (azaz a lehetséges céltárgyak 

csoportja)”
34

 (Langacker 1999: 17). Maga a keresési tartomány (domínium) is 

profilálódhat, pl. Az ágy alatt minden csupa por. (Under the bed is all dusty.). 

Van Hoek további vizsgálata szerint a referenciapontok szerveződése nagyrészt a 

feltűnőségen (prominence), a linearitáson, és a szemantikai kapcsolaton (semantic 

connectivity) alapul (pl. van Hoek 2007). A prominencia a profil/alap vagy figura/alap 

                                                 
32

„R becomes prominent as the focus of C’s conception, thus creating the potential for the activation of any 

element in R’s dominion. However, when this potential is exploited – when R is actually used as a reference 

point – it is the target thereby reacted that now becomes prominent in the sense of being the focus of C’s 

conception. Even as it fulfils its reference point function, R recedes into the background in favour of T, 

which may itself then be invoked as a reference point for reacting another target. In this way the reference 

point phenomenon is inherently dynamic.” 
33„

On one level, the reference point is selected because it stands out as prominent relative to the surrounding 

context (even if only by virtue of coming earlier in the phonological string). Within the dominion, however, 

the reference point »fades into the background«, exerting a critical influence on the construal of the 

conceptions in the center of attention but not itself occupying the center of attention.” 
34

 „the conceptual region (or set of entities) to which a particular reference point affords direct access (i.e. the 

class of potential targets)” 
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megkülönböztetést jelenti, a szemantikai kapcsolat pedig azt, hogy „bizonyos tárgyak egy 

referenciapont domíniumához tartozóként írhatók le, s ez az odatartozás a szemantikai 

kapcsolat mértékével arányos”
35

 (van Hoek 1997: 218). A legerősebb konnektivitás a 

profilálás során valósul meg, ezt követik a tér-idő viszonyok, a periférikus szereplők, 

valamint a főszereplők tulajdonságát kidolgozó kifejezések, melyek mindegyike az alany 

(subject) tartományában konstruálódik. Ezzel szemben gyenge konnektivitásról beszélünk, 

ha az elem nem dolgozza ki a mondatban előhívott fogalmak egyetlen tartományát sem, 

mint az egész mondatot kontextusba helyező vagy kommentáló elemek (van Hoek 1997: 

908). A linearitás és a prominencia együttesen szemlélendő: „egy elemet akkor szoktak 

referenciapontnak választani, ha feltűnő és/vagy hamarabb következik a lineáris sorban. 

Más szóval, a beszélők azzal az elemmel szoktak kezdeni, amely kiemelkedik, vagy 

amellyel hamarabb találkoznak, és a kifejezés, mondat, vagy diskurzus többi részét abban a 

kontextusban értelmezik, amelyet a prominenes vagy korábbi elemek létrehoznak”
36

 (van 

Hoek 2007: 898). A linearitás azonban nem a legfőbb szempont: ahol erős szemantikai 

konnektivitás figyelhető meg, ott a sorrendiség gyengén érvényesül: a szórend változása 

nem befolyásolja a referenciapont-tartomány konfigurációját (i. m. 906). 

A referenciapont több funkcióval jellemezhető, melyeket Tolcsvai Nagy (2005: 53) 

a birtokos szerkezet vizsgálata kapcsán a következőkben határoz meg:  

 kijelöl egy domíniumot (fogalmi tartományt); 

 kijelöli a nézőpontot, ahonnan a konceptualizáló fogalmilag és nyelvileg 

megkonstruálja a megnevezendő entitást (a szubjektív háttér részeként); 

 a feldolgozási folyamatban eljuttatja a konceptualizálót a referenciaponttól a célig, 

ez utóbbit a figyelem középpontjába helyezve. 

A referenciapont fő jellemzője az aszimmetria, az alaptag irányító szerepe, amelyből 

kiindulva a mentális ösvény az ismerttől az ismeretlen, a könnyebben érthetőtől a 

nehezebben érthető, a konkréttól az absztrakt felé vezet. A referenciapont-szerkezetek 

további szerkezeteket képeznek, amelyen belül Langacker két fő típusú szerveződést 

állapít meg: a fészek−típus (nested locative) egyre szűkebb tartományt jelöl meg (a 

könyvtár vitrinének legfelső polcán), a lánc−típus (chained locative) pedig vagy egyre 

                                                 
35

 „other entities tend to be construed as belonging to the dominion of the reference point to the extent that 

they are semantically connected with that reference point” 
36

 „an element tends to be selected as a reference point if it is prominent and/or if it comes earlier in the linear 

string. That is, speakers tend to begin with those elements which stand out or which they encounter earlier in 

the string, and they interpret other parts of the phrase, sentence, or discourse within the contexts set up by 

those prominent or prior elements.” 
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közelebb visz a céltárgyhoz (az iskola melletti vegyesbolt előtt) (Langacker 1999: 196, a 

példák a szerzőtől valók). 

2.4.1.2. A referenciapont nyelvészeti alkalmazhatósága 

A Langacker által elsőként vizsgált birtokos szerkezet (Langacker 1999: 171−202) nem 

kizárólag birtokviszonyt fejezhet ki, hanem sokféle más szemantikai kapcsolat 

megjelenítésére szolgálhat: ilyenek a rokoni viszonyok, a rész-egész viszonyok, ezen belül 

a testrészek, vagy például az egyes szereplőkhöz kötődő események stb. Mindegyik 

lényegi eleme az aszimmetrikus viszony a referenciapont és a céltárgy között. A birtokos 

kategóriában alapvető rokoni kapcsolatok jellemzője az, hogy például autonóm módon 

senki sem unokatestvér, csak egy bizonyos ego-hoz kapcsolódóan. Ugyanez igaz a rész-

egész viszonyokra: „egy rész neve, mint könyök, farok, tető vagy kapcsológomb a képzet 

alapjaként előhívja az egészet, mivel az profilálja az entitást, amelynek jellege és rész-

státusza a teljes konfigurációban betöltött funkciójától függ”
37

 (Langacker 1999: 177). 

Ezért állítható az is, hogy a metonímia alapjában véve referenciapont-jelenség (i. m. 199). 

A szintén birtokos szerkezettel kifejezett események, mint Lincoln meggyilkolása, éppen a 

résztvevők által jellemezhetők, lokalizálhatók, illetve különböztethetők meg (i. m. 178). 

A magyar birtokos szerkezet szemantikai elemzése (Tolcsvai Nagy 2005) 

részletesebb formai és funkcionális jellemzőkre mutat rá. A magyar birtokos szerkezet 

sajátossága, hogy a birtokos szerkezetet mindkét tagon jelölheti szóelem, így alakilag 

három lehetőség van a kifejezésre (i. m. 55, 64):  

(a) háztető 

(b) a ház teteje 

(c) a háznak a teteje 

A különbség egyrészt a szemantikai sűrítettség mértékében jelenik meg, másrészt a 

jelöltség különböző fokai a referenciapont-szerkezet transzparenciájának vonatkozásában 

fejeznek ki fokozatiságot. A (b) és (c) példa a határozott névelő és a szószerkezeti 

különállás révén részletezi, jelöli a referenciapont-szerkezetet, explicitté teszi a mentális 

kapcsolatot, míg (a) inkább viselkedik nyelvi egységként. Még részletezőbb a 

birtoklásmondat (pl. Nekem van egy könyvem). Tolcsvai Nagy másik fontos megállapítása 

az, hogy – hasonlóan néhány más nyelvhez – a referenciapont (birtokos) és a cél 

                                                 
37

„a part term, like elbow, tail, roof, or on-switch, evokes as its base the conception of a whole, with respect 

to which it serves to profile an entity whose nature and subpart status depend on its function within the 

overall configuration” 
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(birtoktárgy) közötti szemantikai viszony alapvetően valamilyen térbeli viszony 

metaforikus kiterjesztése. A birtokos szerkezet, mint a referenciapont-szerkezet 

legalapvetőbb típusa kapcsán hangsúlyozza, hogy a referenciapont nem azonos a 

nézőpontszerkezettel, amely egy hosszabb szövegrészen belüli általános perspektíva, mert 

ez egy dolog megértésének a kiindulópontja, lokális szemantikai hatókörrel (Tolcsvai 

Nagy 2005: 62). Ettől függetlenül az én megjelenhet referenciapont-funkcióban, 

amennyiben – a fentieknek megfelelően – lokális szemantikai hatókörrel rendelkezik.  

Tovább tágítva a referenciapont elemzési körét, van Hoek (1997) szerint a 

koreferenciális viszonyokban az antecedens is valójában referenciapont, melynek 

tartománya kijelöli az anaforikus névmás értelmezését meghatározó kontextust: „A 

koreferenciát irányító elvek egyszerűen megállapíthatók: a) A névmásnak a megfelelő 

referenciapont (azaz a névmás által jelölt tárgy vagy személy fogalmának) tartományában 

kell megjelennie. Ez egyszerűen része a névmás jelentésének – összefüggésbe hozni az 

általa színre vitt fogalmat egy másik, színen kívül elhelyezkedő, könnyen hozzáférhető 

konceptussal, vagyis referenciapontként funkcionálni. b) Egy teljes nominális – név vagy 

leíró kifejezés – nem jelenhet meg a megfelelő referenciapont tartományában, mert az 

szemantikai ellentmondást eredményezne a teljes nominális jelentése (amely kis 

hozzáférést és a referenstől való konceptuális távolságot jelent) és kontextusa között”
38

 

(van Hoek 2007: 898).  

A névmási anafora, beleértve a 3. személyűt is, hozzáférhetőséget, mentális 

közelséget jelent a teljes főnévi megnevezéssel szemben. Mindez a konceptualizáló, mint 

referenciapont jelenlétét fejezi ki. „A névmás egy fogalmat visz színre, mely csak egy 

színen kívüli résztvevőre asszociálva azonosítható. Az én és a te névmások például olyan 

fogalmakra irányítják a figyelmet, amelyek magukkal a diskurzus résztvevőivel 

azonosíthatók. […]  Az én által megjelenített személy kettős szerepet tölt be, mint a 

szemlélő és a szemlélés tárgya.”
39

 (van Hoek 2007: 893). Hasonlóan, bár a harmadik 

személyű névmások nem a diskurzus résztvevőire utalnak, mégis egy lényeges színen 

                                                 
38

„The principles governing coreference can thus be stated very simply: a. A pronoun must appear in the 

dominion of a corresponding reference point (i.e., a conception of the person or thing the pronoun refers to). 

This is simply part of the meaning of a pronoun—correspondence between the conception it places onstage 

and an offstage conception which is highly accessible, i.e., functioning as a reference point. b. A full 

nominal—a name or descriptive phrase—cannot appear in the dominion of a corresponding reference point, 

as this would result in a semantic conflict between the meaning of a full nominal (which includes low 

accessibility and conceptual distance from the referent) and the context in which the full nominal appears.” 
39

„A pronoun places onstage a conception that is identifiable only through its association with an offstage 

participant. The pronouns I and you, for example, focus attention on conceptions  identified as the discourse 

participants themselves.[…] The person described by the pronoun I  plays a dual role as both the viewer and 

the object of viewing.” 
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kívüli fogalommal azonosíthatók. Ez az elem vagy jelen van, vagy már a közös 

szövegvilág része, így mentálisan közel van a résztvevők számára (van Hoek 2007: 895). 

 Minthogy a referenciapont egyik lényegi, ha nem legfontosabb jellemzője a 

prominencia, így a konstruálásban számos, prominencia-viszonyokon alapuló kognitív 

stratégia értelmezhető e keretben. Ilyen többek között a profil/alap viszony, ahol az alap 

(base) egy kifejezés által aktivált összes, központi és periférikus képzetet tartalmazza, míg 

a profil ezen belül egy különösen erősen aktivált, prominens részt képez. A profil tehát van 

Hoek szerint egyfajta figyelmi fókusznak tekinthető (van Hoek 2007: 901).
 40

 

A referenciapont-szerkezet alkalmazhatóságának egyik empirikus példája a lexikai 

szemantika terén Tribushinina (2008) munkája, aki a melléknevek kiterjedt vizsgálatával 

bizonyítja azt, hogy az addig egyetlen referenciapontként tekinthető prototípus mellett 

számos más, irányadó kognitív referenciapont létezik. A melléknevek két csoportjára – a 

színekre és a méretre – fókuszálva kimutatja, hogy a melléknevek fogalmi specifikációi 

olyan értékekhez igazodhatnak, mint az átlagos érték, melyet kognitív zérónak nevez 

(nagy, hangos, sötét), egy skála végpontjai (minimum értékhez igazodó, mint a nedves, 

piszkos; maximum értékhez igazodó, mint a teljes, tiszta), az alkalmi referenciapont, vagy 

az emberi test (EGO) dimenziói. Egyik lényeges meglátása az, hogy egy melléknév 

egyszerre nem csak egy referenciapontot hívhat elő, és hogy egy referenciapontot nem 

csupán egyetlen tényező határozhat meg. A színkonceptualizációban ugyanis legalább két 

prototípus létezik: egyik a perceptuálisan és kognitíve elkülönülő (szaliens) fókusz, a 

másik pedig a kulturálisan meghatározott természetes referenciapont olyan entitások által, 

melyekre asszociálunk (pl. hófehér).
41

 A színinstanciáció a kettő kombinációjának 

dinamikus konstruálásának eredménye (Tribushinina 2008: 99). Ehhez járul az aktuálisan 

pragmatikailag meghatározott prototípus, mint a vörös haj esetében a mindenki által 

asszociált gyömbérszín, vagy a magas fiú esetében annak eldöntése, hogy az átlagos 

magasság vagy a konceptualizáló kiindulópontja tekinthető referenciapontnak. Ennek 

                                                 
40

„The base for an expression is all the conceptions which are accessed or activated by that expression, both 

elements that are central to its meaning and those that are relatively peripheral. Within the base, the profile is 

the portion which receives special prominence (or is especially highly activated) as that which the expression 

designates. It seems likely that the profile is something like a focus of attention, though Langacker (1987) 

refrains from explicitly defining the notion of profile in terms of attentional mechanisms.” (van Hoek 2007: 

901) 
41

“Following Wierzbicka (1990, 1996), I have suggested to distinguish between two kinds of CRPs relevant 

to colour adjectives – focal colours and natural prototypes. Foci are areas of colour space that have perceptual 

and cognitive salience, as indicated by numerous studies in cognitive psychology reviewed above. Natural 

reference points are culturally determined entities (such as the sky and the sun) that are seen as best 

exemplars of particular colours. Etymologically, colour adjectives are often derived from names of natural 

prototypes.” (Tribushinina 2008: 99) 
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megfelelően a színeknek nincsen kontextustól független jelentésük, mert a különböző 

kontextusokban eltérő referenciapontokat hívnak be (Tribushinina 2008: 396). A kontextus 

meghatározó szerepével áll összefüggésben az is, hogy bár egyidejűleg több referenciapont 

együtthatása is megfigyelhető a konstruálásban, hatásuk nem egyenlő mértékű: közülük 

egy, a legszaliensebb, kiemelkedik mint elsődleges referenciapont, míg a többi másodlagos 

referenciapontnak tekinthető (Tribushinina 2008: 401). 

A referenciapont olyan kognitív stratégia, amely sok nyelvészeti fogalommal és 

részterülettel összefüggésbe hozható. Az itteni elemzés szempontjából a birtokos szerkezet 

valamint az anafora kiemelt szerepe, az elsődleges és másodlagos referenciapontok léte, az 

EGO mint referenciapont, valamint bizonyos fogalmak referenciapontjának relativitása 

hangsúlyozandó. 

2.4.1.3. A referenciapont és a téri dimenzió kapcsolata 

A referenciapontok szerepe meghatározó a térbeli tapasztalásban. Evans (1980) 

pszichológiai kísérletei arra hívják fel a figyelmet, hogy az új környezet tanulásában a 

landmarkoknak fontos szerepük van: az utakat, ösvényeket landmarkok hálózatában 

értelmezzük. A tér mentális reprezentációjára irányuló kiterjedt kutatásában Tversky 

(2003) hasonlóan bizonyítja, hogy a térbeli pontok sokaságát egy kisebb számú, prominens 

térbeli referenciapont függvényében tároljuk vagy ábrázoljuk, amely összefügg a tér 

funkcionális alapú (aktuális használati szándéknak megfelelő) képzetével. Számos, térrel 

kapcsolatos ítéletben (orientáció, távolság) az aktuális kiindulópont és a referenciapontok 

szerepe meghatározó, gyakran aszimmetrikus döntésekre vezet. Tversky, pszichológiai 

kísérletei nyomán, az ember környezeti térrel összefüggő ismereteit a korábban elterjedt 

kognitív térkép helyett gyakran a kognitív kollázs (cognitive collage) metaforával jellemzi, 

mert az jobban hasonlít egy ún. útvonalszerű perspektívához (route perspective), amely 

felfedező jellegű és procedurális tudást kíván, mint a deklaratív tudáshoz köthető áttekintő 

perspektívához (survey perspective). A térviszonyok ábrázolásában, mely útikönyvekben 

gyakori, mindkét perspektíva alkalmazott. Az útvonal perspektíva a hallgatót egyfajta 

mentális kirándulásra viszi a környezetben, az egyes landmarkokat pedig a hallgató közben 

folyamatosan változó (mentális) pozíciójához képest jelöli meg. Ezzel szemben az 

áttekintő perspektíva a hallgatót felső nézőpontba helyezi, a teret madártávlatból 

szemlélteti, s a landmarkokat az égtájak viszonyában ábrázolja. Mindkét perspektíva a 

környezeti tér megismerésének része, és párhuzamot mutat a tudásreprezentációk két 
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formájával, a procedurális és a deklaratív megértési móddal. A térrel kapcsolatos tudás 

sokféle forrásból származik és jellegében nagyfokú variabilitást mutat. „Valószínűtlen, 

hogy az információrészletek egyetlen, koherens térképszerű kognitív struktúrába 

szerveződnének. Ezekben az esetekben az emberek belső reprezentációi ahelyett, hogy 

térképhez hasonlítanának, inkább olyanoknak tűnnek, mint a kollázsok. A kollázsok több 

csatornából, különböző nézőpontokból származó tematikus fedések. Nélkülözik a térkép 

koherens viszonyait, de tartalmaznak figurákat, részletes információkat és különböző 

perspektívákat”
42

 (Tversky 1993: 15). 

A térben való tájékozódás fontos elemei tehát olyan stabil prominens helyek, 

amelyek mindenki számára hozzáférhetők, azonosíthatók. Verschueren szerint tipikusan a 

természetben léteznek stabil helyek, melyek kiindulópontként, egyfajta referenciapontként 

működnek (1999: 98). 

2.4.2. A referenciapont-szerkezetek elemzése a népdalban 

2.4.2.1. A referenciapont szerepe a térbeli figyelemirányításban 

A magyar népdalszövegekben a referenciapont elemzése kapcsán az elsődleges kérdés az, 

hogy a referenciapontoknak milyen funkciója van a fogalmi konstruálás téri dimenzionális 

vetületében, s ez a funkció milyen szemantikai, ezenbelül metaforikus jelentést hordoz. 

Kiindulópontként a népdalok egy csoportjára utalnék, mellyel összefüggésben a deixis 

műveletét tárgyalom a 2.1.1. fejezetben. Látható, hogy a szövegek egy jelentős részében a 

távolra mutató helydeixis gyakori szövegkezdő formula, melynek azon túl, hogy közvetlen 

interakciót feltételez, figyelemfelkeltő és eltávolító funkciója számottevő: egy 

perceptuálisan érzékelhető természeti tárgyra irányítja a figyelmet, amely további 

dimenziókat és jeleneteket nyithat meg. 

(1) Amoda le van egy erdő, jaj, de nagyon messze van! 

Közepibe, közepibe két rozmaringbokor van. 

Egyik hajlik a vállamra, másik a babáméra; 

ĺgy hát, kedves kis angyalom, tiéd leszek valaha. (Szerelmi dalok: 366/3) 

A deixis önmagában megteremti az interakció térbeli viszonyait, melyeket a 

konceptualizálóhoz kapcsolódó origó és egy messzi határoz meg. Ezáltal a konceptualizáló 

                                                 
42

„It is unlikely that the pieces of information can or will be organized into a single, coherent maplike 

cognitive structure. In these cases, rather than resembling maps, people’s internal representations seem to be 

more like collages. Collages are thematic overlays of multimedia from different points of view. They lack the 

coherence of maps, but do contain figures, partial information, and differing perspectives.” 
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a távolban kijelölt tárgy vagy helyszín referenciapontjaként értelmezhető (C=R1). A fenti 

népdalban a perceptuálisan érzékelhető természeti tárgy az ERDŐ, mely a deiktikus 

rámutatás, a megnevezés, valamint egyéb attribútumok (nagyon messze) által kerül a 

figyelem központjába. Ezután a figyelmi fókusz áttevődik az entitás közepére, mely 

dimenzionális jellemzőit hívja be: a közép a rész-egész viszonyban profilálódik, magába 

foglalva az entitás sematikus szerkezetét. Az ERDŐ fogalmi profiljai közül itt AZ ERDŐ 

ELEMEKBŐL FELÉPÜLŐ EGYSÉG jelenik meg (→3.2.9.) Ez egy viszonylag szabályos alakú 

testet jelent, melynek középső és szélső része elkülöníthető, közepe meghatározható, 

magassága pedig részben a két emberhez mérve, részben pedig kulturális tapasztalat 

alapján definiálható. Az erdő olyan referenciapont tehát, mely a megjelenített interakció 

résztvevői számára jól látható, s könnyebb hozzáférést biztosít egy új helyszín 

megjelöléséhez, két okból is: egyrészt nyilvánvalóan az erdő közepe (mint nem autonóm 

rész) fogalmilag csak a teljes ERDŐ-fogalmon keresztül hozzáférhető, másrészt az erdő 

közepe perceptuálisan nem érzékelhető a beszélő és a hallgató számára. Hasonló figyelhető 

meg az alábbi szövegben:  

(2) Amott kereködik egy kis sütét fölhő, 

Abba tarjoszkodik sárga lábú holló. 

Várj mög, holló, várj mög, hagy izenök tűled 

Apámnak, anyámnak, jegybéli mátkámnak! 

 

Ha kérdik: hogy vagyok? Mondd mög, hogy rab vagyok: 

Könyékig bilincsbe, térgyig vasba vagyok; 

Térgyig vasba vagyok, könyékig bilincsbe; 

Kiapad a szömöm a nagy sütétségbe. (Rabénekek: 37/1−2) 

A felhő, hasonlóan az erdőhöz, itt is a konceptualizálótól viszonylagosan távol jelenik meg 

– ennek nyelvi jelölője elsősorban a távolra mutató deixis, de a kis jelző is. A deixis első 

referenciapontként implikálja a konceptualizálót (R1). A kerekedik a „keletkezik, támad” 

(Juhász et al 1985: 675) értelemben szintén ezt a képzetet erősíti. A felhő dimenzionális 

jellemzői (TARTÁLY-jellege) az abba lokatívuszi anaforikus névmás által kerülnek előtérbe. 

A felhő belseje szintén olyan helyet jelöl meg, mely vizuálisan nem hozzáférhető, valamint 

a felhőtől el nem vonatkoztatható. Mindkét esetben a referenciapont megjelölése 

határozott, melyben fontos szerepe van a deixisnek is. Azonban a természeti tárgy 

kijelölése más módon is bekövetkezhet: 
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(3) Kisdobozi kerek erdő, de magos! 

Közepibe barna kislány, aranyos. 

Ha én az erdőnek a szélső fája lehetnék, 

A babámnak vállaira borulnék. (Szerelmi dalok: 41) 

A deixis helyett a szubjektív de magos nyelvi elem jelöli a konceptualizálót. Említettem, 

hogy a magas melléknév referenciapontja különböző lehet (Tribushinina 2008: 39): 

igazodhat egy átlagos ERDŐ−fogalomhoz is (mely kulturálisan meghatározott 

referenciapontot jelent), de valószínűbb, hogy inkább az én szubjektív viszonyulását 

érzékelteti. Itt a kisdobozi jelző specifikálja azt, hogy melyik erdőre hívja fel a 

konceptualizáló a figyelmet. Az ERDŐ jól elkülöníthető, tapasztalati úton megjelenített 

tárgy, melyet dimenzionális jellemzőinek (kerek, magos) leírása is erősít; ezek a 

háromdimenziós jellemzők egyben elő is készítik a közepére való fókuszálást. Az erdő 

feltűnőségéhez hozzátartozik a specifikáció is, melyet itt a helymegjelölés végez: Kisdoboz 

a résztvevők számára ismert település, csakúgy, mint a vélhetően közelében található, jól 

beazonosítható erdő. Az azonosíthatóság tehát legalábbis részben kulturális tudáson 

alapszik. Tekinthető-e az erdőhöz képest referenciapontnak Kisdoboz? A válasz attól függ, 

hogy mennyire kezelhető egységként a Kisdobozi erdő megjelölés (erről részletesen a 

tulajdonnevek lehorgonyzásánál, →2.2.2.2.ii). Mivel a kerek közbeékelt jelző megszakítja 

az egységet, ezért referenciapont-szerkezetként értelmezhető: Kisdobozi → erdő. 

A három népdal közös jellemzője, hogy a szöveg elején megjelölt vagy implikált 

referenciapont (R1: én ill. Kisdoboz) olyan céltárgyhoz vezet el, mely rész-egész 

viszonyban van vele, valamint egy helyet jelöl meg (T1). Ez a helyszín egy újabb tárgyra 

hívja fel a figyelmet, mindhárom esetben egy élő entitásra. A figyelmi fókusz tehát a 

korábbi céltárgyról (hely) újra áthelyeződik egy tárgyra, mely ugyanazon a helyen 

lokalizálható. A helyszínek tehát szintén referenciapontként (R2) értelmezhetők, melyek 

ráadásul egyben azonosíthatók is a keresési tartományukkal (R2=D2). R2 és T2 között (2)-

ben erős szemantikai konnektivitás figyelhető meg, hiszen egy felhőben leginkább egy 

madár jelenléte valószínűsíthető. (1)-ben szintén viszonylag erős, mert egy erdő 

természetes helyszíne egy növénynek, igaz, a rozmaring nem erdei, hanem kerti növény, s 

ez némiképp gyengíti a kapcsolatot. (3)-ban a leggyengébb a szemantikai viszony, de a 

hozzáférést a tematikus kontextus (szerelem) és a szövegtípusra jellemző sematikus 

ábrázolás (az ERDŐ, mint szerelmi helyszín, ennek jellemző attribútumai, mint a kerek és a 

magos jelzők) biztosítják. 
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A deixissel összefüggésben már kimutattam, hogy a figyelmi fókusz átirányítása 

erre a helyszínre egyben minőségi váltást is eredményez a szöveg eseményszerkezetében. 

Nevezetesen, egy új, a megjelenített interakció fizikai világába nem ágyazható jelenet 

kiindulópontja lesz. Mindemellett azonban nem függetlenedik teljesen a korábbi 

szövegvilágtól: a konceptuális kiindulópont folyamatosan fenntartott, valamint az új 

referenciális jelenet az R1 szemantikai szerkezetébe ágyazva értelmezhető. ĺgy az erdő 

közepe olyan terület, mely fákkal körülvett, védett, viszonylag sötét, zárt. A helyszín 

funkcióját a sematikus ábrázolás miatt nagyrészt az is árnyalja, hogy a fiktív jelenet milyen 

eseményt pofilál. A felhő belseje nem annyira védő, mint inkább elrejtő szerepében 

profilálódik. (3)-ban a fiktív jelenet részét is képezi az erdő (3. sor), tehát valóban a valós 

és a fiktív jelenet közös pontja, sőt állandó referenciapontja (erről a mentális terekkel 

kapcsolatban, →2.2.3.). (1)-ben és (3)-ban R2 és T2 között a gyengébb szemantikai 

konnektivitás a jelenet fiktív jellegéhez is kapcsolódik: itt nem a valós percepción alapuló 

tapasztalat, hanem az intertextuális ábrázolási sémák teremtik meg a megértésösvényt. 

A referenciapontról referenciapontra való figyelemirányítás a perspektíva 

folyamatos szűkülésével a fizikai közeledés képzetét teremti meg. Egy tárgy közepe 

metaforikus jelentésében annak legértékesebb része, az ott található tárgy pedig ennek 

megfelelően kiemelten fontos és prominens. (1)-ben a két rozmaringbokor (melyek szinte 

egységnek tekinthetők), (2)-ben a holló, (3)-ban a kislány a jelenetekben a figura szerepét 

töltik be, melyhez hozzájárulnak „élő” és „egyedülálló” jellemzőik. Lássuk, milyen 

funkciót töltenek be az egyes jeleneteken belül. A fiktív jeleneten belül a rozmaringbokrok 

(1) a szerelmespár egyesülésében az áldást osztó szülőhöz hasonló szerepet, tehát egyesítő 

funkciót töltenek be. A holló az üzenetvivő, méghozzá a család (szülők, jegyes) felé, 

tágabb értelemben tehát a szeretett lényekkel való kapcsolat felvételében segít. Más és más 

kontextusban, de mindkét élő entitás aktív egyesítő szerepet tölt be a konceptualizáló és az 

általa megjelölt szeretett személy(ek) között. (3)-ban maga a szeretett személy a T2-ben 

megjelölt élő entitás, a fiktív esemény pedig (1)-hez hasonló: az erdő egy fája (akivel a 

konceptualizáló átmenetileg azonosul, nézőpontja átmenetileg részben áttevődik rá) borul a 

lány vállára, az egyesülés ekképpen következik be. Mindhárom jelenetben a profilált 

esemény elsősorban a tér dimenziójában értelmezhető: a szerető személyek fizikai 

egyesülése, mely metaforikus értelmezésben a kapcsolat, összetartozás megerősítését 

jelenti. A percepción kívül helyezett helyszín a valóságon kívüli világba utalja az 
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eseményt, mely részint a potenciális jövő, részint pedig a konceptualizálóhoz fűződő 

vágyak síkján jelenik meg. 

Legtisztábban (3)-ban látható, hogy amint betölti referenciapont-szerepét, R1 hatása 

nem szűnik meg teljesen, hanem ismét explicitté téve újra behívódik. Amellett szeretnék 

érvelni, hogy különböző mértékben, de mindhárom szövegre igaz, hogy R1 hatása a 

háttérbe húzódva folyamatosan érvényesül, s ennek fő oka az, hogy a fiktív jelenetben 

referenciális kiindulópontként funkcionál. A másik megfigyelésem az, hogy a 

konceptualizáló és a fiktív jelenet között referenciális viszony van, azaz a konceptualizáló 

nézőpontjának folyamatos fenntartásáról beszélhetünk, melyben R1 a pillér szerepét tölti 

be. A konceptualizáló és a fiktív jelenet közötti kapcsolat az egyes szövegekben más és 

más módon realizálódik. 

(1) Egyik hajlik a vállamra, másik a babáméra; 

ĺgy hát, kedves kis angyalom, tiéd leszek valaha. (Szerelmi dalok: 366/3) 

A fiktív jelenetben birtokos szerkezetekben kifejezett E/1 személy az első két sorban 

megjelenített beszélő nézőpontjának ideiglenes áthelyezése, mely csak a 3. sorban 

érvényes. Ugyanez a helyzet a szerelmi társ referenciájával, mely a 3. sorban babámként, a 

4.-ben pedig E/2 személyben történik meg. Ez az aposztrofikus megszólítás fizikai 

értelemben közel hozza a szerelmi társat: merőben különbözik a 3. sortól, ahol ugyanaz a 

személy E/3 személyben  jelenik meg, tehát nagyobb fizikai távolságot jelenít meg. 

Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy két kiindulópont érvényesül párhuzamosan, az egyik a 

fiktív jelenetben megjelölt én, a másik a szövegegészet átható referenciális kiindulópont 

énje. A vállam, babám, angyalom mind olyan entitások, melyek ugyanannak az – 

időlegesen két helyen is megjelenő – én domíniumában találhatók.
43

 A konceptualizáló 

tehát szintén állandó referenciapontként érvényesül. Hangsúlyozom, hogy itt nem a 

konceptualizálóhoz fűződő nézőpont és perspektivikusság általános szemléletéről van szó, 

hanem lokális hatókörű kapcsolatról. (2)-ben a konceptualizáló állandó nézőpontjának 

evidenciája az ő és a fiktív jelenet figurájaként megjelenő holló közötti párbeszéd. Az én 

kiindulópontja érzékelhetően nem helyeződik át, tehát a fiktív jelenet részévé válik. Az 

                                                 
43

 Hasonlóan a fiktív jelenet résztvevője és egyben szimultán külső szemlélője az E/1 személyű 

konceptualizáló a következő szövegben: 

Amott a hegyek lábánál, 

A kősziklák oldalánál 

Ott sírok én mind szüntelen, 

Ahol senki sincsen jelen. (Szerelmi dalok: 304/1) 
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először E/3 személyben referált holló az interakció résztvevőjévé válik. A várj mög 

felszólítás az én és a holló közötti nagyobb fizikai távolság csökkentését jelzi. Ebben a 

népdalban a legerősebb az én mint referenciapont folyamatos hatása, ezzel párhuzamosan 

az R2 gyengébb hatást eredményez. A felhő (R2) szerepe az eseményszerkezetben 

javarészt a tekintet eltávolítása, majd általa az új, fiktív jelenet kibontása, melynek itt a 

helyszíne gyakorlatilag megegyezik a kiinduló helyszínnel. 

 Összefoglalva, a népdalok egy csoportjában a referenciapontokban való építkezés 

sajátos eseményszerkezetet eredményez. A szöveg elején aktuális percepciót felidézve egy 

erőteljesen, jól körülhatárolhatóan definiált tárgyra fókuszál a figyelem, mely fontos 

referenciapont (R2) lesz egy újabb jelenet megnyitásához. Ezután a referenciatárgy 

dimenzionális jellemzői kerülnek előtérbe, a referenciapont egész-rész viszonyt 

leképezendő, nyilvánvaló hozzáférést biztosít a részét képező területhez, mint céltárgyhoz 

(T2). Ez utóbbi az új, a perceptuális valóságon kívül eső jelenet színhelye lesz, újabb 

referenciaponttá (R3) válik, mely egyben a domíniuma is. Az új céltárgy gyakran élő, 

egyedülálló, prominens entitás, közte és R3 között a szemantikai konnektivitás nem mindig 

erős. A mentális hozzáférést itt nem a percepciós tapasztalat alapozza meg, hanem a 

népdalszövegekre általánosan jellemző sematikus ábrázolásmód behívása, vagyis az 

intertextuális ismeretek alkalmazása. Az aszimmetrikus viszony a perceptuálisan 

érzékelhető referenciatárgy felől annak nem érzékelhető része felé vezet, a 

referenciapontok és céltárgyak szemantikai konnektivitása pedig először (R2−T2 

viszonyában) erős, majd (R3−T3 viszonyában) gyengébb. 

 A lépésekben haladó referenciapont-szerkezetekkel párhuzamosan (legalább) két 

referenciapont, a konceptualizálót jelölő én (R1) és az R2 referenciatárgy funkciója nem 

tűnik el, hanem folyamatosan érvényesül. A referenciális és fiktív jelenetek fogalmi 

szerkezete azt mutatja, hogy miután alkalmi funkcióját betöltve háttérbe szorul, R2 hol 

erősebb, hol gyengébb állandó referenciapontként tovább működik, s ez főként a fiktív 

jelenet kiindulópontjaként való kulcsszerepéhez köthető. A fiktív jelenet a téri 

dimenzióban, metaforikusan jeleníti meg a szöveg lényegi, gondolati-érzelmi 

mondanivalóját. A szövegkezdő deixis vagy más nyelvi jelölők által jelezett 

konceptualizáló (R1) referenciapont-szerepe abban érhető tetten, ahogy a fiktív jelenet és a 

konceptualizáló viszonya folyamatosan aktualizálódik. Ennek szélsőséges esete (1 és 3) az, 

amikor a konceptualizáló térbeli elhelyezkedése, kiindulópontja ideiglenesen áttevődik a 
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fiktív jelenet egy pontjára, mégis ezzel egyidejűleg az eredeti nézőpont fenntartásáról is 

beszélhetünk a két kiindulópont párhuzamosan érvényesül. 

2.4.2.2. A referenciapontok hálózata és a térbeli figyelemirányítás kapcsolata 

A referenciapont-szerkezetekben való építkezés a népdalok jelentős csoportjában a 

konstruálási mechanizmus egyik alappillére. A szerkezetek nagyobb 

kapcsolatrendszerekbe, láncokba szerveződnek, melyek különböző konfigurációkat 

alkothatnak. Amint a bevezetőben említettem, a lánc- és a fészek−típusú szerkezetek a 

céltárgyig való eljutás módjában mutatnak eltérést (Langacker 1999: 196). 

(4) Az én galambomnak dombon van a háza; 

Két keréken fordul csikorgós kapuja, 

Az ablakja alatt két szép koronafa, 

Kire a galambom neve van ráírva. 
 

Ha én madár volnék: oda fészket raknék, 

Ott minden hajnalban szépen énekelnék; 

Az én galambomnak elébe repülnék, 

Piros orcájára egypár csókot vinnék. (Szerelmi dalok: 22) 

 

A szövegre általánosan jellemző egy nominális konstruálási struktúra (a főneveket és a 

névmásokat jelöltem): 

Az én galambomnak dombon van a háza;  

Két keréken fordul csikorgós kapuja, 

Az ablakja alatt két szép koronafa, 

Kire a galambom neve van ráírva. 

Ha én madár volnék: oda fészket raknék, 

Ott minden hajnalban szépen énekelnék; 

Az én galambomnak elébe repülnék, 

Piros orcájára egypár csókot vinnék. (Szerelmi dalok: 22) 

Az első referenciapont-szerkezet az én (R1) → galambom (T1) birtokos szerkezet, amelyet 

szemantikailag a kapcsolat jellege köt össze. Az én, mint elsődleges referenciapont (R1) 

több szempontból prominens: egyfelől szövegkezdő pozícióban van, másfelől pedig a 

magyar birtokos szerkezet nem szükségszerűen követeli meg az E/1 személyű birtokos 

explicitté tételét, hiszen azt a birtokos személyjel már kifejezi (Tolcsvai Nagy 2005). Az én 

egyben a referenciális kiindulópont is, mely a konceptualizáló tér- és időbeli, mentális 

alapállását tekinti origónak. Az én határozott kiemelése által az azt követő referenciapont-
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láncolat első eleme válik hangsúlyozottá, ezt az alapvetően lineáris jellegű folyamatot 

erősíti. Az én szerepe az egész szöveg folyamán hangsúlyos: a második versszakban 

szintén strófakezdő helyzetben van, és a 3. sorban az első versszak első sorához hasonló 

szerkezetben ismét megjelenik. Mindennek a fogalomalkotásban betöltött szerepét 

bővebben az elemzés további részei írják le. 

A galambomnak céltárgy grammatikai alakja kifejezi azt, hogy azonnal 

referenciaponttá is válik egy következő szerkezetben: galambomnak (R2) → háza (T2). A 

nyelvtani szempontból birtoklásmondat valódi birtokviszonyt képez le, a céltárgy sorvégi 

prominens helyen jelenik meg. A lehorgonyzás szempontjából az én természetszerűleg 

lehorgonyzott, a galambom viszont a főnévi megnevezés által a beszélőtől távol, a 

diskurzus aktuális fizikai világán kívül képzelhető el. A következő céltárgy, a ház ismét 

valamilyen mértékben lehorgonyozható, ehhez azonban a házhoz kapcsolódó másik 

referenciapont, a domb (R3) státusát kell megvizsgálni. Szemantikailag a dombon (R3) → 

háza (T2) a helyszín és az ott található tárgy viszonyát képezi le. A domb sematikusan egy 

sík területből kiemelkedő természeti tárgyat profilál, a céltárgy keresési tartományát pedig 

a domb felső részét képező területen jelöli meg. A domb tetején elhelyezkedő ház 

metaforikusan jeleníti meg azt a prominens tárgyat, amely a figyelemirányítás lépéseinek 

célállomása. Szintaktikailag ugyanúgy, mint kognitív értelemben, a sorkezdő én 

kiindulópontból a konstruálás eredményeképpen hosszadalmasan jutunk el a sorzáró ház 

képéig. A domb és a referenciális kiindulópont viszonya úgy jellemezhető, hogy bár 

nincsen rá nyelvi bizonyíték, hogy a konceptualizáló egy fizikai térben helyezkedik el a 

dombbal (mivel az határozatlan), de teljesen nem is zárható ki a névelő hiánya miatt. A 

határozatlan névelővel szemben a névelő hiánya úgy irányítja a tárgyra a figyelmet, hogy 

nem idézi fel a kategória több elemét. A beszélő által megjelenített fizikai tér mindenesetre 

elsősorban erőteljesen vizuális percepción alapul. Az én (R1) és a domb (R3) közötti 

szemantikai konnektivitás gyenge, ezáltal nem beszélhetünk referenciális kapcsolatról. A 

domb univerzális tapasztalaton alapuló autonóm referenciapont, mely szerint a természeti 

tárgyak a népi konceptualizációban fundamentális referenciapontként, kiindulópontként 

vannak lehorgonyozva (Verschueren 1999: 98). Az én − domb közötti fizikai távolság csak 

a második versszakban profilálódik, ott viszont nyomatékosan, s ez új nézőpontszerkezetet 

eredményez. Sematikusan előhívódik azonban az az ismeret, hogy a DOMBra feljutni fizikai 

nehézséget jelent. Az első versszakban a figyelmi fókusz a domb − ház − fa tárgyak által 

kijelölt jelenetre irányul, melynek lehorgonyzása bizonytalan, ezáltal “lebegő” hatású. Ez 
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az ábrázolásmód különbözik az (1)-ben erőteljesen lehorgonyzott ERDŐ megjelenítésétől, 

de abban közös, hogy a domb képe szintén az érzékelés képzetét felidéző konstruálás 

eredménye, ezáltal rendkívül könnyen hozzáférhető. 

6. ábra 

A (4) népdal első két sorának referenciapont-hálózata 

én (R1) galambomnak (R2)     háza (R4)  kapuja (R5)        keréken (T5) 

  dombon (R3) 

Az első sor meglehetősen sűrű, hármas referenciapont-hálózata után a második sorban 

megjelenített tárgyak sorban a kerék és a kapu. Mindenekelőtt azt érdemes tisztázni, hogy 

nem a ház bejárati ajtajáról van szó, hanem a kerítéskapuról, melyet apró kerekeken 

fordítva lehet kinyitni. Ebből értelmezendő a kapuja birtokosa, amely nem egyértelmű, 

mivel első látásra a szemantikai konnektivitás, a nyelvi jelöltség, és a szintaktikai szerkezet 

nem egy irányba mutatnak. A kapu egyfelől kapcsolódik a házhoz, mint a tágabb 

értelemben vett ház (és környéke) része, tehát a szemantikai konnektivitás erős, de a háza 

→ kapuja birtokos szerkezet éppen a birtokoson nincs jelölve. A kapu másik 

referenciapontja a galambom lehet, mint második birtoktárgy a ház mellett. Ez utóbbit a 

szintaktikai szerkezet erősíti: galambom (R2) → háza (T2), kapuja (T3), de szemantikailag 

gyenge viszonyt ábrázol, mivel a kapu jelentésszerkezete implikál egy rész-egész viszonyt 

valamely nagyobb tárggyal (mint valaminek a bejárata), amelynek megjelenítése 

szükséges, ezért nem rendezhető egy sorba a ház autonómabb fogalmával. A kapuja, mint 

céltárgy tehát elsősorban erős szemantikai konnektivitással kapcsolódik a házhoz, mint 

referenciaponthoz (R3), de másodlagos referenciapontként a galambom (R2) is megjelenik. 

Ez az értelmezésbeli ingadozás vagy párhuzamosság láthatóan a szövegtípus több 

vizsgálati szintjén megtalálható (pl. a lehorgonyzásban, a nézőpont definiálásában, vagy a 

mentális terek meghatározásában).  

 A második sorban figuraként a kapu jelenik meg, melyet a vizuális ábrázolás 

mellett a csikorgó hang is jellemez. A csikorgás inherensen tartalmazza a kapu nehézkes 

mozgását, nyílását; ezt a kerekek funkciója és a fordul ige is erősíti. A profilált esemény 

tehát a kapu nyílása. A kerekek (T4) a kapuhoz, mint újabb referenciaponthoz (R3) képest 

olyan céltárgyak, melyek lineárisan megelőzik a referenciapontot. Ez a rész → egész 

irányú megjelenítés a szövegfeldolgozás temporális aspektusából nézve először a figura 

azon elemére irányítja a figyelmet, mely a profilált eseményben legközvetlenebbül vesz 

részt. A percepción alapuló megjelenítés (a kapu és az apró kerekek ábrázolásával) az 

eredeti referenciális kiindulópontból nem tartható többé: az utolsó referenciapont, mely 
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aktuális percepció képzetét idézheti, a ház, innentől azonban új minőségű megjelenítés 

veszi kezdetét. Ez az új jelenet lényegében a konceptualizáló korábbi konkrét, szubjektív 

tapasztalataiban gyökerezik. A nyíló kapu implikálja a be- vagy kilépő személyt, ez 

esetben az ábrázolás irányához igazodva az előbbit. A szűk perspektíva, a közeli nézőpont 

a konceptuális kiindulópontot a belépő szubjektumra helyezi, mely érvényes marad a 

versszak további részében is. 

 A harmadik sorban az ablak újabb céltárgy (T5), melynek elsődleges 

referenciapontja – hasonlóan a kapuhoz – a ház (R4), amellyel metonimikus viszonyban 

van, másodlagos referenciapontja pedig a galambom, hiszen az ablakja úgy is 

értelmezhető, mint valakinek az ablaka, azaz a szobájának az ablaka. Az ablakja alatt 

névutós szerkezet további referenciapont-szerkezetet jelöl, melyben az ablak 

referenciapontként (R6) funkcionál a koronafákhoz. A kapu tulajdonképpen a ház körüli 

zárt, közvetlen területre, a kertbe való bejutást jelölte, az ablak alatti (vagyis előtti) hely 

ennek szűkebb része, a fogalmi konstruálásban erre irányul a tekintet, hogy végül 

megállapodjék a koronafákon. Ez a fészek−típusú referenciapont-szerkezeti lánc példája. A 

páros koronafa a szerelmi párt szimbolizálja, de gyakori a népdalokban – ahogy itt is –, 

hogy ezután egyetlen tárgyként referál rá. A koronafán, mint utolsó referenciatárgyon a 

megnyilatkozó kedvesének a neve található: ez azt jelzi, hogy az ő személyéhez, 

identitásához nagyon szorosan kapcsolódik, feltételesen azonosítható vele. A név 

szemantikailag a galambomhoz kapcsolódik, fizikailag viszont a fához. A galambom mint 

fundamentális referenciapont ismétlés által újra megerősítést nyer. 

 Összegezzük tehát a versszak referenciapont-hálózatának tanulságait. Az 

alapvetően nominális konstruálási struktúrában a tárgyak elsősorban egymáshoz 

viszonyított elhelyezkedésükben (lokalizációjukban) profilálódnak. A tárgyak között két 

ember (a kiindulópont énje és a kedvese), egy növény (így összesen három élőlény), és 

több élettelen tárgy (domb, ház, kapu, kerék, ablak) szerepel. Ez utóbbiak a szerelmi 

társhoz tartozó birtoktárgyak, s egy kivételével (kerék) újabb referenciapontként 

funkcionálnak, s az alábbi hálózatot alakítják ki: 

Az én (R1) galambomnak (R2) dombon (R3) van a háza (R4); 

Két keréken fordul csikorgós kapuja (R5), 

Az ablakja (R6) alatt (R7) két szép koronafa (R8), 

Kire a galambom (R2b) neve van ráírva. 
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7. ábra 

A (4) népdal első két strófájának referenciapont-hálózata 

 

    én 

  domb    kapu  kerék 

galamb   ház 

      ablak       alatt koronafa        neve 

 

  erős konnektivitás;  gyenge konnektivitás 

A konstruálásban az első eltávolítást követően (melyben a dombra irányul a tekintet) 

fészek−típusú referenciapont-hálózat fejlődik, mely egyre szűkülő perspektívában, egyre 

szűkebb területet jelöl meg, míg végül eljutunk a céltárgyhoz, a koronafához. Első látásra a 

referenciapontok láncolata nem feltétlen alkot lineáris sort a hallgató számára, hiszen a 

kapu és a kerék ”mellékösvényként” értelmezhető a domb → ház → ablak → koronafa 

sorban. Az alaposabb szemantikai elemzés azonban megmutatja, hogy minden egyes 

tárgynak jól előkészített helye van a megértésösvényen. A kapu−kerék entitások 

metonimikusan a kertet jelenítik meg, s ehhez még egy mozzanatot, a zárt területre való 

bejutást érzékelteti a már említett közeli nézőpont kialakításával. A figyelem az explicit 

módon meg nem nevezett kertre irányul, amely külső személyes területként érthető. A ház 

a célszemély lakóhelye, legbelsőbb (intim) területe, mely tiltott zónaként profilálódik, 

ahová a megnyilatkozó még vágyait megjelenítő eseményben sem jut be: a legközelebb 

kerülni a ház ablakának közvetlen közelébe jut. ĺgy kap különleges metaforikus értelmet az 

ABLAK, ami tulajdonképpen a kert és a ház belseje közötti szimbolikus határvonal, mely az 

átjárás (kapcsolat) lehetőségét rejti magában.  

A fészek−típusú referenciapont-hálózat helyszíni stádiumai tehát a következők: a 

domb →  a ház és környéke, az egész lakóhely  →  a kert  →  az ablak előtti kertrész  →  a 

koronafa. Ez az a fizikai térbeli út, melyen mind a megnyilatkozó, mind a hallgató az én 

kiindulópontjából eljut a kiemelt szerepű céltárgyhoz. Hármas párhuzamot látunk tehát: 

Egyfelől a referenciapontok lineáris láncolatát, mely a nominálisok szintjén valósul meg; 

másfelől az általuk megjelölt térbeli utat (a szemantika szintjén); harmadrészt pedig az 

ilyen módon kifejtett metaforikus tartalmat, mely a megnyilatkozó vágya az általa 

galambomként megjelölt személyhez érzelmileg közel kerülni. A referenciapontok 

láncolata, valamint az általuk kirajzolt fizikai út így metaforikusan leképezi a szemantikai 

tartalmat, az én kiindulópontjából a szerelmi társhoz való érzelmi közelkerülés vágyát. A 

mentális ösvény grammatikai, fizikai térbeli és emocionális síkon mutat analóg 



126 

 

folyamatot. Így a fészek−típusú referenciaszerkezet-lánc, a referenciapontról 

referenciapontra történő lépegetés, az éntől a szerelmi társ nevéig való hosszadalmas út 

leképezi a szemantikai tartalmat, az én kiindulópontból a szerelmi társhoz való eljutás 

vágyát. Ez a belátás megfelel a kognitív nyelvészet azon tételének, mely szerint a forma és 

a jelentés elválaszthatatlan egységet alkot, a szintaxis a szemantikai tartalom egyfajta 

lenyomataként értelmezhető. 

 A második versszakban a referenciális kiindulópont áttevődik a madárra, de a 

feltételesség, a fikció folyamatosan jelölt, ezzel együtt az áthelyeződés átmeneti jellege is. 

A feltételes mód úgy jeleníti meg a fiktív jelenetet, hogy mindeközben az én folyamatosan 

színen marad.  

Ha én madár volnék: oda fészket raknék, 

Ott minden hajnalban szépen énekelnék; 

Az én galambomnak elébe repülnék, 

Piros orcájára egypár csókot vinnék. (Szerelmi dalok: 22) 

 

A koronafa jól érzékelhetően központi szerepet tölt be: referenciapontként kétszer jelenik 

meg koreferenciális utalás által (így az egész szövegben összesen négyszer: koronafa, kire, 

oda, ott), mindkét helyzetben poétikailag is hangsúlyos helyen: sorfelezőn és a sor elején. 

Fő profiljai: közel van az ablakhoz, megjelöli a név, és helyet ad a fészeknek. A fészek a 

közös állandó lakhelyet jelöli, melynek védettségét a koronafa biztosítja (mely 

referenciapontként funkcionál a fészekhez). A másik referenciapont a versszakban ismét a 

galambom, amely a következő szerkezetekben profilálódik: galambomnak elébe (vagyis a 

társ körüli közvetlen közelsége); galambom → orca → csók. A fokozatos fizikai közeledés 

végső célja a fizikai érintkezés. Az első versszak dinamikus referenciapont-hálózatához 

képest újabb és újabb referenciapontok helyett itt két már ismert, visszatérő referenciapont 

szerepel. Ezáltal a megjelenített szemantikai tartalomnak megfelelően (amely idilli, időben 

végtelenített közös életet ábrázol) a referenciapont-hálózat is nyugalmasabb, ismétléseken 

alapul, visszatérő, hangsúlyozó jellegű. 

 A szövegegész referenciapont-hálózatában három fő referenciapont emelkedik ki: 

én − galambom − koronafa. Ezt az előfordulás gyakorisága is alátámasztja. Ha ezeknek az 

entitásoknak a szemantikai szerepét vizsgáljuk, akkor az én és a szerelmi társ valóban az 

események két főszereplője, igaz, ez utóbbi személyében rejtőzködve, inkább 

birtoktárgyaiban jelenik meg. A szöveg üzenete sematikusan az én vágya, hogy eljusson a 

szerelmi társhoz, mely a szöveg aktuális szintjén fizikai síkon jelenik meg, metaforikus 

értelemben viszont a kapcsolat egyéb (lelki, érzelmi) vonatkozásai szintjén értelmezhető. E 
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két élő entitás számos esetben elsődleges, egyébiránt állandó másodlagos 

referenciapontként funkcionál. A harmadik központi referenciapont, a koronafa, 

funkcionálisan a közös élet helyszínét jeleníti meg, a fészket védő-óvó élő entitás, s 

számos népdalban (pl. párosítókban) áldást osztó szerepet tölt be. E tárgy a közös életet 

jelenti, a két személyt összeköti, egyesíti. Ezzel párhuzamosan a két személy helyett is 

valamely más tárgy szerepel a jelenetben: az én helyett a madár, a szerelmi társ helyett 

pedig az általa birtokolt ház. A közvetlen személyes találkozás metaforikus 

megjelenítésében e helyettesítők áttételes kapcsolata ábrázolódik. Ez a finom indirekt 

jelleg láthatóan az elemzett (és számos egyéb) népdal sajátossága, itt – más népdalokkal 

szemben – nincs is szó a sokak által vélt erős szexuális vonatkozású házba való bejutásról, 

csupán közelkerülésről. A grammatikailag túlnyomó többségben birtokos szerkezetek 

részben birtokviszonyon, részben rész-egész viszonyon alapulnak. Az előbbi a már említett 

módon a birtokolt tárgy által a birtokosra utal, az utóbbi pedig az entitás részében valamely 

funkciót jelenít meg. 

8. ábra 

A (4) népdal elsődleges referenciapontjai és azok szemantikai funkciói 

(A szerelmi pár és helyettesítőik metaforikus kapcsolata) 

 

   én → madár  koronafa  ház ← galambom 

      (helyettesítő)         (közös hely)      (helyettesítő) 

 

Az én mint referenciális kiindulópont hangsúlyos szerepű, a referenciapont-láncolat kezdő 

eleme, és többször visszatér prominens pozícióban. A fő referenciapontok (én és 

galambom) erős jelöltsége után a további referenciapont-szerkezetek alkalmanként 

bizonytalanok. Ez a ”lebegő” hatás, amikor a szóban forgó céltárgyról nem dönthető el 

egyértelműen, mely korábbi referenciaponthoz kapcsolódik, a többirányú kapcsolódás 

lehetőségét implikálja. A referenciapontok hálózata, valamint a hangsúlyosabb 

referenciapontok szerepe azt mutatja, hogy a konstruálás ezen aspektusa és a szemantikai 

értelmezés erősen korrelál, azaz a konstruálás módja és a kifejezett szövegértelem szoros 

párhuzamot mutat. A három erős referenciapont, illetve azok tartós érvényesülése 

stabilitást érzékeltet. 

 A referenciapontok és a perceptualitás vonatkozásában láthattuk, hogy az a mód, 

ahogy a megnyilatkozó kiindulópontjából a fizikai tér konstruálódik, nem alapul 
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bizonyíthatóan aktuális percepción, de kétségtelenül felidéz egy erőteljes, elsősorban 

vizuális percepciót. Az első sorban a nézőpont azonosítható a megnyilatkozó referenciális 

kiindulópontjával, az ábrázolt entitások tőle távol, bizonytalan lehorgonyzással jelennek 

meg. Ezt követően a második sortól a versszak hátralevő részében a nézőpont áttevődik 

egy, a házhoz közeli pontba, a perspektíva leszűkül; a ház közvetlen környezetének 

jelenete szintén percepciót idéz, de lényegében a konceptualizáló korábbi konkrét, 

szubjektív tapasztalataiban gyökerezik, mert az eredeti kiindulópontból már nem 

elemezhető. Ez az átmenet szinte észrevétlen következik be. A szűkülő perspektíva és 

közeli nézőpont ellenére az eredeti kiindulópont is érzékelhetően megmarad, erre utal 

többek között a koronafa határozatlan névelője, vagy a deiktikus elemek hiánya. 

Tulajdonképpen a jelenet elénk vetítéséről, közelebb hozásáról van szó. Ezt a feltételezést, 

az eredeti kiindulópont folyamatos megtartását erősítik meg a második versszak távolra 

mutató deixisei is. 

A második versszakban a referenciális kiindulópont áttevődik a madárra, de a 

feltételesség, a fikció folyamatosan jelölt, ezzel együtt az áthelyeződés átmeneti jellege is. 

A feltételes mód úgy jeleníti meg a fiktív jelenetet, hogy mindeközben az én folyamatosan 

színen marad. Mind a percepción alapuló ábrázolás, mind a fiktívnek ítélt események 

megjelenítése más- és másképpen, de szorosan kapcsolható a Langacker által „mentális 

szimulációnak” nevezett jelenséghez: „egy cselekményt vagy élményt megjelenítő 

kifejezés magába foglalja annak mentális szimulációját” (Langacker 2006: 22, vö. 

Barsalou 1999), amely annyit jelent, hogy a konceptualizáló az eseményt mentálisan 

megéli, s különböző mértékben saját valóságának részévé („várományosává”) teszi. 

A térmetaforika szempontjából látható, hogy a tér megosztottsága, az egyes tárgyak 

lokalizációja szemantikai tartalommal bír: a ház és kertje vertikálisan kiemelkedő 

prominens helyen található (dombon), s a szerelmi társ személyéhez köthető. 

Horizontálisan a ház a legintimebb hely, az őt közvetlenül körülvevő kert pedig 

részlegesen zárt, bejutni oda sem könnyű. Zártságban és az intimitás mértékében tehát két 

különböző területre válik a ház és kertje. A kert egy harmadik fokozatú elkerített területen 

helyezkedik el, a dombon, amely nem zárt, de feljutni a tetejére már próbatételként 

értelmezhető metaforikusan. A kerten belül elhelyezkedő koronafa ismét vertikálisan 

emelkedik ki, így a legmagasabb entitássá válik: ez a közös élet helyszíne. 
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2.4.2.3. A referenciapont-szerkezetek hálózatának szemantikai vonatkozásai 

Az előző fejezetben az (4)-es népdalszöveg elemzésénél azt a megállapítást tettem, hogy a 

referenciapontokban és -szerkezetekben történő konstruálás a szöveg szemantikai tartalmát 

fejezheti ki, annak részét képezi. Az egyik ilyen meglátás az volt, hogy a referenciapont-

lánc egy hosszabb mentális folyamatot érzékeltethet. Ez összhangban van Langacker 

kijelentésével, miszerint a sorrendiség párhuzamosan jelen van a valós tapasztalati és a 

mentális kognitív események szintjén: „Bármely fogalom, mely a tapasztalati szinten 

sorrendiséget és irányt tartalmaz, egyben a folyamati szinten valamilyen sorozatiságot is 

implikál; az egy sorba rendezett fogalmak, a neurológiai beágyazottságnak köszönhetően, 

szükségszerűen magukba foglalják az egymás után következő kognitív eseményeket, és ez 

a konceptuális sorrend alapját képezi”
44

 (Langacker 1986: 455). 

A másik megállapítás az, hogy a több erős, jelölt, folyamatosan a háttérben 

funkcionáló referenciapont stabilitást fejez ki, egyfajta pozitív nyugalmi állapotként hat. 

Az alábbiakban további népdalpéldákon vizsgálom annak érvényességét, hogy a természeti 

jelenetben a referenciapont-szerkezetek konstrukciója a szövegegész szemantikai 

tartalmának részévé válhat, ezáltal a jelenet konstruálási módja és az érzelmi-fogalmi 

üzenet között hidat képezhet. 

A következő népdal olyan fiktív diskurzushelyzetként értelmezhető, melyben a 

megnyilatkozó én kérést közvetít a megszólított szél felé. A természeti jelenet e kérésben 

konstruálódik, a hallgató nyomon követi a vágyott eseménysorozatot. A szövegkezdő, 

ismételt fúdd el olyan mozgást profilál, melyben a szél a megnyilatkozótól eltávolít 

valamely számára nemkívánatos tárgyat. A (4)-es népdal (majdnem) statikus jelenetével 

szemben ebben a szövegben a referenciapontokban való építkezés dinamikus 

eseménysorozatot jelenít meg. 

(5) Fúdd el, jó szél, fúdd el 

Hosszú útnak porát; 

Gyenge szívem búját 

Keskeny pallón átal. 
 

 

 

                                                 
44

 „Any conception involving ordering or directionality at the experiential level implies some type of 

seriality at the processing level; an ordered conception necessarily incorporates the sequenced occurrence of 

cognitive events as one facet in its neurological implementation, and this sequencing is taken as being 

constitutive of the conceptual ordering.” 
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Fúdd bé füzes közé, 

– Ott az én édesem – 

Fúdd bé kebelébe, 

Hogy szálljon szívére! (Keservesek: 28/1−2) 

 

A referenciapont-szerkezetek a következők: útnak → porát, szívem → búját, pallón által, 

füzes → közé, édesem  → kebelébe → szívére. A 2−3. sor közötti szintaktikai párhuzam 

jelzi, hogy a por a bánatot jelenti, az út és a szív jelzői pedig ellentétet képeznek a nagy 

mennyiségű bánat és az azt birtokló gyenge szív között. Az első referenciapont-szerkezet 

(útnak → porát) az út és a por méretbeli ellentétét profilálja. Az út, mint referenciapont 

episztemikusan nincs lehorgonyozva, lokalizációja nincs megjelölve, profilált 

dimenzionális tulajdonsága az, hogy hosszú. Definitív jellemzője, miszerint egyik pontból 

a másikba vezet, azaz végpontjai nincsenek meghatározva, így a közvetlen tér sincsen 

pontosan megkonstruálva. Az ÚT olyan konvencionális metafora, mely több szinten 

értelmezhető, pl. az ÉLET, vagy egy folyamat ábrázolására. A por és az út jelzője egy már 

eddig megtett, rendkívül fáradságos utazást idéz. Az ezt követő referenciapont a palló, 

mely szemantikai szerkezete szerint két területet köt össze valamely elválasztó árok 

áthidalásával. A palló az út folytatását is jelentheti, de független is lehet tőle, jelzője pedig 

az átkelés nehézségét fokozza. A két partot összekötő palló a szerelmi dalok gyakori 

jelenetéhez, az átkeléshez kapcsolható.  Az ént és a szerelmi társat elválasztó árok fölött 

ívelő palló keskeny, vagyis a kapcsolat nehézkes. A por útja ezután továbbvezet a füzes 

(fűzfaerdő) közepébe, mely újabb referenciapont. A palló és a füzes feltételezhetően 

egymás közelében találhatók, a füzes pontos elhelyezkedése szintén nincs meghatározva. A 

fiktív jelenetben a füzes közé kifejezés oldalsó nézőpontot implikál (vs. közepébe). Idáig a 

referenciapontok (Langacker terminusával) láncszerű kapcsolatot alkottak, a folyamatban 

az eltávolítás a leghangsúlyozottabb. Igaz, hogy a “láncszerűség” korlátozottan érvényesül: 

az út, a palló, a füzes térbeli lokalizációja bizonytalan, őket a por mozgási útja köti össze, 

mely (tapasztalati alapon) a szél nagyerejű, egyirányú mozgatásának eredménye. A 

láncszemek kapcsolódásában a konstruálás töredezettségét kiegészíti a természeti 

jelenségek működésére vonatkozó háttérismeret. 

A füzes zárt térbeli entitásként jelenik meg, olyan kiemelt referenciapont, melynek 

dimenzionális tulajdonságai révén a közepe profilálódik, mely értékes entitást rejt: édesem. 

A füzes → közé → édesem → kebelébe → szívére fészek−típusú referenciapont-láncot 

képez (melynek első kapcsolata a korábbi lánctípushoz is tartozik egyben). Szemantikai 

értelemben ez a fokozatos közelítés az egyre értékesebb tárgy felé mutat, a láncszemek 
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száma pedig az út nehézségét jeleníti meg; a végső céltárgy a SZÍV, mely metonimikusan az 

érzelmi centrumot jeleníti meg.  

Összegezve a népdal referenciapont-láncolatának szerkezetét, a lánc−típusú 

referenciapont-kapcsolódás a bánatot metaforikusan megjelenítő POR útját, mozgását 

követi, ezen belül profilált jellemzője az eltávolítás, mely a referenciális kiindulóponthoz 

(az én) viszonyítva értékelhető. E láncszerű folyamat végállomása prominens 

referenciapontként a füzes, innentől fészek−típusú hálózat figyelhető meg. Ez utóbbi a 

perspektíva folyamatos szűkülése mellett a szemantikai értelemben egyre értékesebb 

entitás irányába mutat. Látható, hogy a referenciapontok kapcsolata egyre erősebb: a 

kezdeti töredezett, részeiben ábrázolt, egységet nem alkotó szövegvilág a megnyilatkozó 

én negatív érzelmi alapállását fejezi ki metaforikusan, majd a térábrázolás perspektívája 

egyre fókuszáltabbá válik, párhuzamban az érzelmi perspektíva irányultságával.  

A láncszerű építkezésben egy-egy láncszem kimaradása is fontos értelemképző 

elem. 

(6) Hallgassatok, hegyek, völgyek, 

Hadd panaszolkodjam néktek! 

Elmegyek én valamerre, 

Valamely ország szélire. 
 

Fészket rakok száraz ágra 

Árva gerlice módjára. 

Ott sem mondanak egyébnek: 

Szegény árva idegenynek. (Bujdosóénekek: 1/2−3) 

 

Az első versszakban a szövegvilágbeli beszélő kiindulópontjából gyors ütemű, fiktív 

eltávolodás figyelhető meg a következő referenciapontokat érintve: én → valamerre → 

(valamely) ország → szélire. A határozatlan névmás jelöli azt a feszültséget, egyben 

bizonytalanságot, amely a menekülés szándéka és a célpont hiánya között feszül, de az 

ország széle valamely periférikus helyre utal. A második versszakban a térbeli perspektíva 

hirtelen nagyon leszűkül: az ág, fészek, madár megérkezést, megállapodást jelez, de egy 

nagyobb természeti környezet részleteként hiányérzetet kelt. A figyelemirányításból 

kimarad az erdő és a fa mint láncszemek. A száraz ág és fészek a definiálatlan térben, a 

semmiben lebeg, s ez a sehová nem tartozás (hiszen az ág a fa része) éppen a 

leglényegesebb szemantikai tartalom. A megnyilatkozó én magányát fejezi ki a 

definiálatlan térbe és időbe vetettség. A referenciapontok láncának megszakadása ugyanígy 
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a korábbi élettérrel való kapcsolat megszakadását szemlélteti: mintha a tekintetvezetés 

elveszítené a nyomot. 

A fészek−típusú, egyre szűkülő perspektívájú referenciális építkezés az egyre 

értékesebb tárgy felé történő figyelemirányítás konstruálási módja. Ennek példája az alábbi 

szöveg: 

 (7) Édesanyám virágos kertjében 

Rózsa nyílik diófa tövében, 

Annak az egynek szedem a virágot, 

Ki az este a rácson átmászott. (Szerelmi dalok: 235/2) 

A fészek−típusú közelítés nem csak lineáris folyamatként képzelhető el. A szövegben 

uralkodóak a birtokos jelzős szerkezetek ([én] édesanyám, édesanyám kertjében, diófa 

tövében), melyek szemantikailag mind mást fejeznek ki: rokoni kapcsolatot, tulajdoni 

viszonyt, rész-egész viszonyt. A grammatikai analógia mégis a láncszerűség hatását, és a 

figyelemirányítás folyamatosságát érzékelteti. Az én mint kezdő referenciapont (R1) 

implicite fejeződik ki a szövegkezdő kifejezésben, térbeli elhelyezkedése nincs 

meghatározva, inkább a háttérben (offstage) jelenik meg. A későbbiekben azonban a 

kertben lezajló esemény résztvevőjeként már a színen ábrázolódik. 

A korábban vizsgált népdalokkal összevetve itt is megfigyelhető a természeti 

jelenet két elkülönülő része. Az első két sor elsősorban nominális ábrázolása statikus 

jellegű (a nyílik ige állapotot fejez ki), dinamikáját a figyelemirányítás adja. A 

referenciapontok első látásra hibátlan lineáris sort adnak, azzal a különbséggel, hogy a 

rózsa, mint céltárgy, sorrendben a negyedik elemként jelenik meg. A diófa töve a kert 

területének egy részét jelöli ki, ezért a figyelemirányítás fészek−típusú, vagyis szűkülő-

közelítő: 

(én [R1]) → édesanyám (R2) → kertjében (R3) → diófa (R4)  → tövében (R5)  → rózsa 

Azonban a kert jelzője (virágos) szintén referenciapontként értelmezhető, így a rózsáig a 

figyelem két irányból érkezik meg, a virágok összessége (melynek egy tagja a rózsa) és a 

diófa felől. Ennek értelmében a helyes képlet a következő: 

9. ábra 

A (7) népdal első két sorának referenciapont-hálózata 

       virágos (R4) 

(én [R1]) → édesanyám (R2) → kertjében (R3)      rózsa 

       diófa (R5)  → tövében (R6) 
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A természeti jelenet második részében a megnyilatkozó én mellett egy másik személy 

profilálódik a múltból felidézett jelenetben, aki az aktuális referenciális jeleneten kívül 

helyezkedik el. Az én−ő kapcsolatban közös helyszínként jelenik meg a kert, a rózsa pedig 

magát a kapcsolatot fejezi ki.  

 A referenciapontok kapcsolódásában különleges szerkezetet mutat az alábbi népdal: 

(8) Az ég alatt, a föld színén 

Nincsen ollyan árva, mint én. 

Sirat engem a madár is, 

Lehajlik értem az ág is. (Szerelmi dalok: 304/1) 

Az ég és a föld olyan referenciapontok, melyek tartománya kiterjedt, definiálatlan határú 

terület. Olyan referenciapontok tehát, amelyek definitíve csak látszólag teszik könnyebben 

elérhetővé a céltárgyat, hiszen szinte minden entitás az ég alatt és a föld felett található. A 

keresési terület megjelölése még inkább hangsúlyozza annak végtelen tágasságát. Ezen 

kívül pontosan ezeknek a referenciapontoknak a jellege hívja fel a figyelmet a más típusú, 

közelibb, specializáltabb referenciapontok mellőzésére. Ez az én magányát érzékelteti. A 

3−4. sorban teljesen más típusú referenciapontok jelennek meg: a madár és az ág 

kifejezetten közeli és szűk perspektívában érvényesülnek. A madár − ág − én entitások 

egy jelenetben is értelmezhetők, mert a madár és az ág gyakori összetartozó szemantikai 

egységek a népdalok jeleneteiben, mindkettő szolidárisan viszonyul az énhez. Tehát mind 

az ég, a föld, a madár és az ág céltárgya közös, az E/1 által definiált konceptualizáló. 

10. ábra 

A (8) népdal referenciapont-hálózata 

      ég (R1) 

        madár (R3) 

     én (T1, 2, 3, 4) 

        ág (R4) 

      föld (R2) 

Az első két referenciapont könnyen lehorgonyozható, de valódi referenciapontként nem 

értelmezhető, így nem teremti meg a jelenet valódi térbeli képzetét. A második két 

referenciapont a határozott névelő ellenére a jelenet aktuális terében nem horgonyozható 

le, ráadásul az ág csak egy másik tárgy részeként kap jelentést, s ez a tárgy nem 

ábrázolódik a háttérben. A madár és az ág olyan jelenet figurái, melynek háttere 
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(természeti táj, erdő), de még definiált tere is hiányzik ezáltal ezek a referenciapontok a 

valóság töredezett részleteiként a ”semmiben” lebegnek. 

Szemantikai értelemben a biztosan lehorgonyozható, de túl általános (R1 és R2), 

valamint a közeli perspektívájú, de semmiben gyökerező referenciapontok (R3 és R4) nem 

alkotnak egységes és teljes szövegvilágot. Az ént körülvevő fizikai tér ilyen töredezettsége 

metaforikus értelemben az én életterének (szociális vagy érzelmi téren) megbomló 

egységét képezi le sematikusan. 

A fentiekben a referenciapont-szerkezetek további szerveződésének struktúráját 

vizsgáltam azok szemantikai értelmezhetősége szemszögéből. A referenciapontok 

láncszerű kapcsolódása önmagában valamilyen folyamatot képez le. A Langacker (1999: 

196) által megkülönböztetett lánc−típusú térbeli referenciapont-lánc egyre közelebb visz a 

céltárgyhoz, míg a fészek−típusú lánc egyre szűkebb tartományt jelöl meg. A lánc−típusú 

építkezés a kontextustól függően közelítést vagy eltávolítást is kifejezhet. Szerelmi témájú 

szövegekben a közelítés a szerelmi társhoz való közelkerülés vágyával áll párhuzamban, az 

eltávolítás pedig valamely negatív dologtól való megszabadulást ábrázol. A fészek−típusú 

szerveződés egy szaliens céltárgyhoz való eljutás folyamata, ahol a figyelemirányítás az 

egyre szűkülő perspektívában az egyre értékesebb és prominensebb tárgy irányába folyik. 

Végül a referenciapontok hálózatba kapcsolódásának hiányát elemeztem, amely együtt jár 

a szövegvilág fizikai terének töredezett, mozaikokból álló, egészet nem alkotó 

konstruálódásával, az én számára értelmezhetetlen környezettel, s ez metaforikusan a 

megnyilatkozó én stabil érzelmi és szociokulturális pozíciójának a hiányát fejezi ki. 

2.4.2.4. A referenciapont szövegkohéziós funkciója 

A következőkben a fent vázolt elméleti keret alkalmazásával egy kétstrófás népdal 

empirikus elemzése következik. A referenciapont-szerkezet rekonstruálása a van Hoek-féle 

kritériumok mellett különös figyelmet szentel a referenciapontok és a hozzájuk tartozó 

céltárgyak egymáshoz képesti térbeli elhelyezkedésének, valamint az egyik tárgytól a 

másikig való eljutás módjának. Figyeljük meg az alábbi népdalrészletet! 

(9) A szegedi tábla búza 

Véggel van az országútra. (Szerelmi dalok: 14) 

A szegedi jelző egy tágabb környezetet jelöl (a várost és ahhoz tartozó mezőgazdasági 

területeket), amelynek keresési tartományában található a búzatábla. Az első 

referenciapont, Szeged (R1), tehát egy konkrét, ismert várost jelöl meg (→2.2.2.2.ii), 
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melyhez térben közel található a búzatábla. Sorrend szerint a második entitás a búzatábla, 

de az a jelenet rekonstrukciója és a szociokulturális tudás szerint a városból vezető 

országút mellett, ahhoz képest helyezkedik el. Eszerint a valós sorrend: Szeged (R1) → 

országút (R2) → búzatábla. A jelenetben profilált szemantikai tartalom a búzatábla és az 

országút térbeli, lokalizációs viszonya, melyet a véggel hangsúlyos kifejezés jelöl. A 

sematikus ábrázolásmód csak nagyon általános értelmezést tesz lehetővé: az ORSZÁGÚT a 

városból vagy városba haladók által használt, forgalmas hely, a mellette fekvő területek 

pedig az utazók számára könnyen hozzáférhető helyek. Meg kell említeni azt is, hogy az út 

menti fa, növény a szerelmi téma konvencionális motívuma. E két térbeli tárgy több 

tulajdonságában mutat ellentétet: az ORSZÁGÚT csak egyik végpontján fut célba, a másik 

irányba végtelen, míg a BÚZATÁBLA zárt terület; s nemcsak zárt, hanem a rajta zajló 

eseményeket tekintve viszonylag statikus is, míg az ORSZÁGÚT a dinamikus események, 

mozgások jellemző helyszíne. Mindennek mélyebb elemzése azért is szükséges, mert az 

ORSZÁGÚT a szövegnek csak ebben a kezdő jelenetében ábrázolódik, így szemantikailag 

irrelevánsnak tűnhet. A szerelmi dalok szemantikai alappillérét képező én−ő dichotomikus 

viszony megjelenítése a természeti jelenetek több részletében kerül színre. A jelenet 

folytatása a következő: 

Még a fejét ki sem hányta, 

Már két galamb körüljárta. 

A jelenet sematikusan azt az értelmezést tartalmazza, miszerint a búzafejek, még inkább az 

általuk tartalmazott magok (értékes tartalmak) még meg sem értek, máris ott sereglenek a 

madarak az érett eleségre várva. A körüljárta igében kifejezett mozgás implikálja azt, hogy 

a cselekvő madarak a tábla zárt területére nem lépnek be, s feltételezi a mozgás célját, 

mely az eleség szemléje. Ezek a szemantikai adalékok a szerelmi kontextusban 

metaforikusan egy aktív-passzív viszonyt képeznek le (hasonlóan a jelenet első részéhez), 

melyben az aktív cselevőhöz tartozó szerelmi vágyat az éhség, a beteljesülésre való 

szándékot a körüljárás cselekménye képezi le. A másik részről az érettség pedig a 

kapcsolatra, ill. beteljesülésre való készenléti állapotot jelzi. 

A referenciapont-vizsgálat szempontjából a következő entitás a fejét birtoktárgy és 

egyben céltárgy, mely búzafejet jelent. Birtokosa a szemantikai konnektivitás értelmében a 

búza kellene legyen, ám szerkezetileg a tábla búza kifejezéshez kapcsolódik, mely 

egységben, a búzatábla jelentésben értelmezendő. A búzatábla → búza → búzafej 

referenciális sorból a középső elem tehát hiányzik, ezáltal az első és az utolsó elem 
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kapcsolata metonimikusan jön létre. A két galamb mind a BÚZA, mind a BÚZATÁBLA 

fogalmához kapcsolható. Az is figyelemreméltó, hogy a részlet két igéje azonos tárgyas 

igeraggal utal vissza (koreferenciális utalással) egy tárgyra: a kihányta egyértelműen a 

búzára, a körüljárta viszont inkább megint a búzatáblára vonatkozik. Ez az ellentmondás 

ismét a referenciapont-szerveződés és az anaforikus referencialitás esetenkénti 

bizonytalanságának, az asszociatív építkezés előtérbe kerülésének példája. A búzatábla 

olyan erős referenciapont, melynek kiterjedt fogalmi aktivizációja révén jutunk el a 

céltárgyakig. Végül még egy implicit referenciapont kerül előtérbe: a még és a már 

kifejezések megnyitják az idő dimenzióját, és nemcsak a két esemény (a galambok 

mozgása és a búza érése) viszonyát jelzik, hanem ezeket az eseményeket a múltba 

helyezik, ezáltal kijelölik a referenciális kiindulópontot. A nézőpont bühleri origójának 

hármas összetevőjéből ez csak az idő origóját jelenti, de a nézőpont előtérbe helyezése 

kapcsán felmerül annak kérdése is, hogy melyik az a pont, amelyen a jelenet konstruálási 

kiindulópontját feltételezhetjük. Ez a kiindulópont a színen kívül (offstage) lokalizálható, 

perspektívája a tábla határáig és annak közvetlen környezetéig terjed, és az egész táblára 

rálátással rendelkezik, azaz felülről tekint le. 

A következő versszak kezdő eleme éppen azt jelzi, hogy új, méghozzá fiktív jelenet 

nyílik meg (bárcsak), melyben az én már a jelenet része, tehát színen van. 

Bárcsak én azt megfoghatnám, 

Kalickába bezárhatnám! 

Tiszta búzával tartanám, 

Folyóvízzel itatgatnám; 

Kedves galambomnak adnám. (Szerelmi dalok:14) 

A második versszak eseményszerkezete egyetlen jelenetbe fogható. A referenciapont-

szerkezetek szerveződése egy irányba mutat: az azt névmási anafora által referált 

entitáshoz kapcsolódik az igék sorozata (megfoghatnám, bezárhatnám, tartanám, 

itatgatnám, adnám), és a tárgyak is (kalicka, búza, folyóvíz). Szemantikailag egyértelmű, 

hogy a referenciatárgy a galamb, de a konstruálásban zavart érzékelünk két okból: egyrészt 

a többszörösen koreferált búzatábla mint prominens referenciapont után váratlanul az 

eddig kevéssé prominens galamb kerül erős referenciapont-státuszba, s ezt csupán egy 

névmási helyettesítés alapozza meg, másrészt a grammatikai konnektivitás nyelvileg nem 

helyes: eddig két galambról volt szó, a névmás viszont egyre utal. Az erős szemantikai 

konnektivitás azonban felülírja ezeket az értelmezési zavart okozó jelenségeket. 
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 A Vágy mentális terébe helyezett fiktív jelenet először két élő entitást jelenít meg, 

majd egy harmadik is előtérbe kerül. A két szereplő az én, aki a megnyilatkozó alkalmilag 

áthelyezett kiindulópontjával azonosítható, a másik a galamb. A madár elfogása, bezárása, 

etetése, itatása az én aktív cselekvését, erejét profilálja, a madár viselkedése egyáltalán 

nem ábrázolt, ezáltal passzív entitásként jelenik meg, mégis az én és az ő nézőpontjával 

azonosuló hallgató figyelmének középpontjában áll. A jelenetet záró kép az E/1 személyű 

entitás mellett a galambomként referált szerelmi társat helyezi előtérbe, míg a kalickába 

zárt madár ajándékká, az érzelem reifikációjává, vagy tágabb perspektívából tekintve 

kapcsolatteremtő-összekötő funkcióba vált.  

 A népdalban profilált jelenetek olyan sorozatot alkotnak, melyek szereplőik révén 

valamilyen mértékben kapcsolódnak egymáshoz, mégsem alkotnak koherens, 

folyamatában értelmezhető sort. Alapvetően két különálló jelenetet alkot a két versszak, de 

ezeken belül is további négy rész különböztethető meg: ezek az 1−2., 3−4. 5−8., illetve 9. 

sorban kerülnek megjelenítésre. 

(9) A szegedi tábla búza 

Véggel van az országútra. 

Még a fejét ki sem hányta, 

Már két galamb körüljárta. 
 

Bárcsak én azt megfoghatnám, 

Kalickába bezárhatnám! 

Tiszta búzával tartanám, 

Folyóvízzel itatgatnám; 

Kedves galambomnak adnám. (Szerelmi dalok:14) 

 

A két nagy jelenet ábrázolásmódja eltérő: míg az első percepción (vagy annak felidézésén) 

alapul, addig a második a fikció dimenziójába van helyezve. Az előbbi közepesen tág 

perspektívát és fölső nézőpontot implikál, a megnyilatkozó pedig a színen kívül 

helyezkedik el; az utóbbi jelenet ezzel szemben az E/1 személlyel jelölt megnyilatkozót a 

színen belül ábrázolja, a nézőpontot ideiglenesen rá helyezi, a perspektíva pedig szűk, 

olyannyira, hogy az esemény aktuális közvetlen környezete sem definiált. Az egyes 

jelenetek szereplői között vannak átfedések, de ez gyakran csak látszólagos: az azonos 

módon megnevezett entitások nem azonosíthatók a jelenetek között, más-más funkciót 

töltenek be. Sorra véve ezeket a szerepeket, abban mégis hasonlóság mutatkozik, hogy 

minden esemény két entitás fizikai térbeli viszonyán alapul. Az első jelenet (1−2. sor) a 

búzatábla és az út egymáshoz képest való elhelyezkedését, valamint dimenzionális 
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különbözőségeiket profilálja. A jelenet folytatásában a galambok és a búzatábla viszonya 

jelenik meg, előbbi aktív, utóbbi passzív szereplőként. Ettől elszakadva, mégis visszautalva 

rá nyílik meg egy újabb, jelzetten fiktív jelenet a második versszakban (5−8. sor), 

amelyben immár a jelenet résztvevőjeként ábrázolt én és egy galamb kapcsolata jelenik 

meg, melyben az én elfogja a madarat, szintén aktív−passzív viszonyt testesítve meg. E 

jelenetet egy újabb kép zárja, de itt az énnel szemben a galambom megnevezéssel jelölt 

szerelmi társ, személy lép színre, aki ajándékba kapja az eddig főszereplőként funkcionáló 

madarat.  

 A különböző, váltakozó tulajdonságok különböző értékrendekkel hozhatók 

összefüggésbe, amelyek a dichotomikus viszony két pólusán a férfi és a nő fogalmai köré 

csoportosulnak. A férfi aktív, dinamikus, nyitott, vadász tulajdonságokkal, a nő passzív, 

statikus, zárt, áldozat tulajdonságokkal jellemezhető metaforikusan. ĺgy alkotnak a 

részletek koherens egészet, hiszen minden jelenet(részlet) a megnyilatkozó én (mint férfi) 

által kifejezett szerelmi vágy beteljesülésének ábrázolása, annak egy változata. 

Mi a referenciapontok szerepe tehát ezekben a laza asszociáción alapuló jelenet-láncokban, 

ahol a szereplők folytonosan változnak, sőt új szerepekben jelennek meg? Pontosan ezek 

alkotják azt az összekötő hálózatot, amely biztosítja a szemantikai konnektivitást a 

jelenetek között. Referenciapontnak tekinthető már önmagában az a sematikus szemantikai 

váz is, amely a jelenetekben két (ellentétes tulajdonságokkal rendelkező) figura 

viszonyában képezi le az eseményeket, s amely minden jeleneten végigfut. Másrészt két fő 

referenciapont jelenik meg és tér vissza a szövegben: a búza (vagy búzatábla), valamint a 

galamb. Mindkettő változó profillal és funkcióval kerül elő a jelenetekben. A búza először 

tábla formájában, zárt területként, hozzáférhető lokalizációval jelenik meg, majd majdnem 

érett növényként, madáreleségként. A második versszakban ismét madáreledelként tér 

vissza, de míg először “lopott”, itt “adott” eleség. A galamb elsőként párosan, éhes, 

búzamagot lopni vágyó, türelmetlen entitás formájában kerül színre. A második 

versszakban ezzel szemben már egyes számban és áldozatként jelenik meg, majd bezárva, 

gondozva, végül némileg háttérbe kerülve ajándék funkciót tölt be. A galamb kifejezés a 

szerelmi társat jelöli meg az utolsó jelenetben, asszociációs kapcsolatot teremtve 

mindhárom galamb-figurával. 

 

 



139 

 

2.4.2.5. Tekinthető-e referenciapontnak a természeti jelenet? 

A korábbiakban a referenciapont művelete kapcsán elsősorban fizikai tárgyak szerkezeti 

viszonyát elemeztem. A referenciapont-szerkezet széleskörű alkalmazhatósága folytán 

azonban más jelenségek vizsgálatának lehetősége is felmerül. Mivel elsődleges vizsgálati 

célom a természeti jelenetnek a konstruálásban betöltött, elsősorban szemantikai 

szerepének a megismerése, természetes módon fordul a kutatói érdeklődés magának a 

természeti jelenetnek a referenciapont-szerkezet keretében történő értelmezési lehetősége 

felé. Ez a funkcionális, egyben dinamikus, temporális jellegű megközelítés közelebb vihet 

a hagyományos képi−fogalmi dichotómia újszerű megfogalmazásához, amelyben a jelenet 

a szövegegység szerves részeként funkcionális szempontból nem különül el, hanem a 

konstruálás folyamatának fontos pilléreként funkcionál. A természeti jelenet 

referenciapontként való működése a következő, eddigi ismeretek alapján feltételezhető: 

 általában szövegkezdő helyzetű, megelőzi (ha van) a nem természeti jellegű részt 

(akkor is, ha a strófa egészén átível a természeti jelleg), a kettő között szemantikai 

vagy más, asszociatív kapcsolat van; 

 fizikai percepción alapul, mely gyakran aktuális percepcióból indul ki, míg az 

érzelmi dimenzió elvontabb megközelítést igényel; 

 metaforikus jellegű, amely önmagában referenciapont-szerkezetet implikál. 

 (2.4.2.4.)-ben azt a megállapítást tettem, hogy „referenciapontnak tekinthető már 

önmagában az a sematikus szemantikai váz is, amely a jelenetekben két (ellentétes 

tulajdonságokkal rendelkező) figura viszonyában képezi le az eseményeket, s amely 

minden jeleneten végigfut.” Ezt a gondolatmenetet folytatom tovább néhány olyan, 

jellegzetes példának a bemutatásával, amelyben a különböző módon beágyazódott 

természeti jelenetek különböző kapcsolódási formákat jelenítenek meg. A természeti 

jelenetek sokfélesége miatt a teljesség igénye nélkül, néhány prototipikus népdal 

elemzésére van lehetőség. 

i. A párhuzamos képszerkezet 

A folklorisztikában leginkább ismert az ún. „párhuzamos képszerkezet”, amelyben a 

hagyományosan képinek és fogalminak nevezett rész között szintaktikai párhuzam 

figyelhető meg. Ezek értelmezése viszonylag kis mentális erőfeszítést kíván. Egy olyan 

népdalt idézek, amelyben két jelenet párhuzamos referenciapont-hálózata fejezi ki azt az 

ellentétet, amely két élethelyzet értékelő minőség szerinti szembeállítását viszi színre. 
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(10) Gyere be, gyere be, gyönyörű kis madár! 

Csináltattam neked aranyból kalickát, 

Aranyból kalickát, ezüstből ajtaját, 

Ezüstből ajtaját, gyémántbul válluját. 

Nem szoktam, nem szoktam kalickában lakni, 

Csak szoktam, csak szoktam zöld erdőben lakni, 

Zöld erdőben lakni, zöld ágakra szállni, 

Fenyőmagot enni, gyöngyharmatot inni. (Szerelmi dalok 6) 

A két jelenet a két versszakban bontakozik ki. Az interakció szempontjából a két jelenet 

között beszélőváltás következik be: az első felszólítás, meghívás, a második elutasítás. Az 

első jelenet referenciapont-szerkezeti képlete a következő: 

11. ábra 

A (10) népdal első strófájának referenciapont-hálózata és profilált szemantikai funkciói 

madárka (R1) 
(élőlény) 

→ kalicka (R2) 
(élőhely/egész) 
↓ 

→ arany (R3) 
(anyag/emberi) 
↓ 

  ajtó (R4) 
(zártság/rész) 
 

→ ezüst (R5) 
(anyag/ emberi) 
↓ 

  vállu
45

 (R6) 
(táplálkozás/rész) 

→ gyémánt 
(anyag/ emberi) 

A jelenetbeli funkcionális profil szempontjából R1 élőlény, R2 lakóhely, R3 és R4 

mindketten R2 részei, előbbi a zártság, utóbbi pedig a táplálkozás funkcióját szolgálja. Az 

arany, ezüst és gyémánt a nemes anyag funkcióban kapcsolódnak egymáshoz, az emberi 

világhoz kapcsolódnak (értéket ott jelentenek) és lineárisan a szövegben előrébb állnak, 

mint a referenciapontjukat képező tárgy. A kalicka, ajtó vállu zártságával szemben az 

arany, ezüst, gyémánt szépséget, értéket jelez. 

A második jelenet referenciapont-hálózata funkcionális szempontból nagyon hasonló: 

 

12. ábra 

A (10) népdal második strófájának referenciapont-hálózata és profilált szemantikai funkciói 

én (R1) 
(élőlény) 

→ kalicka (R2) 
(élőhely) 

 

 

 →erdő (R3) 
(élőhely/egész) 

→ ág (R4) 
(szabadság/rész) 

→ zöld 
(szín/természeti) 

 ↓ 
zöld 
(szín/természeti) 

→ fenyőmag 
(evés) 
→gyöngyharmat 
(ivás) 

                                                 
45

 jelentése: vályú 
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Az élőhelyen belül a részek a szabad mozgás és a táplálkozás funkciójához kötődnek. Az 

élőhely és a részek térbeli méretaránya a legszembetűnőbb különbség a kalicka és az erdő 

között. A fenyőmag, gyöngyharmat méretéhez képest az erdő még nagyobbnak tűnik. A 

szabad vagy korlátozott mozgás és cselekvés kérdésköre mellett az emberi és a természeti 

jelleg is ellentétbe kerül a két jelenetben. A jelzők az első jelenetben az emberi világban 

értékes nemesfémek, kövek, a második jelenetben a természet értékei: zöld, fenyő, gyöngy. 

Pontosabban a gyöngy átmenetet képez, de itt a szövegbeli interakcióban is metaforikusan 

értendő: a harmat a természeti lény számára az igazi érték. 

A referenciapontok olyan szerkezeti sémát rajzolnak ki, mely a két jelenetet 

párhuzamos ellentétbe állítja a szabad mozgás, cselekvés, az élet alapfunkciói és az érték 

különböző nézőpontból (az én és a madár) kiinduló ábrázolása mentén. A meghívást 

elutasító felelet érvelő jelleggel mutat pozitívabb alternatívát az összes, hívásban 

felsorolt, pozitívként bemutatott jelenetrészletre. 

ii. Az ok-okozati jellegű kapcsolódás 

A természet egy részletének ábrázolása az érzelmi-gondolati alaphelyzettel 

összefüggésben többek között két módon jeleníthet meg ok-okozati összefüggést: a 

természeti jelenetben profilált tárgy vagy esemény valamely szociális életből vett helyzet 

eredményeként vagy okaként ábrázolódhat. A következő szövegben a deixis egy 

facsoportot jelöl meg, amely aktuális percepciót jelez, majd időben eltávolodva múltbéli 

képet idéz fel. Ezt követően az oltalmazó környezetként megjelenő facsoport és az én 

kapcsolata új dimenziót nyit: a szubjektum sírása eredményeképpen zöldültek ki a fák. A 

szubjektum ok, a természeti környezet okozat funkciót tölt be a túlzás eszközével 

ábrázolt jelenetben. 

(11) Arra alá de sok a fa, a fa! 

Sokat sírtam alatta, alatta. 

Azért zöldelltek ki arra a fák. 

Bús könnyeim sokat megáztatták. (Keservesek: 14) 

A sajátos élethelyzetű szubjektum és a természeti jellegű jelenet itt egyetlen jelenetben 

integrálódik. A tulajdonképpeni üzenetet, a bánatot nemcsak a sírás hosszú időn átívelő 

cselekménye képezi le, hanem a szubjektív ábrázolásmód: az ismétlések (de sok a fa, a 

fa!), melyek fokozzák a szemantikai tartalmat, az idő- és térdimenzió túlzás eszközével 

történő tágítása (sokat sírtam alatta, alatta; könnyeim sokat megáztatták), a könny 
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mennyiségének nagyarányú növelése és ezzel együtt a természetre való túlzó hatása. A 

kauzatív folyamat így képezhető le: 

13. ábra 

Az ok-okozati kapcsolatok (11)-ben 

bánat → sírás → könny → zöldülés 

 

 

↓ 

 

  

 

↓ 

 

  

 

↓ 

 

 nagy 

jelentőségű 

természeti 

esemény 

(túlzás) 

OK 

nagy 

(túlzás) 

← sok 

(túlzás) 

← sok 

(túlzás) 

← OKOZAT 

 
az okozat visszacsatolása az okra 

 

Az ok által kiváltott események láncolata olyan nagy jelentőségű természeti eseményhez 

vezet, amely csak túlzásként értelmezhető. Az okozatban profilált esemény így visszafele 

is hat, azzal azonos arányban jeleníti meg a megelőző eseményeket, az okot, vagyis ezzel 

áttételesen felnagyítva. E “fordított logika” nyomán kerül a természeti jelenetben színre 

vitt esemény (mint okozat) révén az érzelmi-fogalmi üzenet (mint ok) végső soron a 

figyelem középpontjába, s mint ilyen, újszerű módon, a jelenet szemantikai eszközeivel, 

minőségével gazdagítva kap profilt. 

A természeti-érzelmi/gondolati relevancia ok-okozati alapú összefüggésének egy másik 

lehetősége az az igen gyakori helyzet, amikor egy természeti jelenet kiváltó oka látszólag 

egy másik természeti esemény; valójában azonban valamely belső, élethelyzet kiváltotta 

érzelmi motiváció áll mögötte, mely később válik nyilvánvalóvá. Ez a “fordított logika” 

nagyobb mentális erőfeszítést kíván a hallgatótól, jelentőségét azonban elsősorban abban 

nyeri el, hogy lehetőséget ad az érzelmi-fogalmi üzenet áttételes, más ábrázolási síkon 

történő gazdagítására, ezzel együtt az érzelmek bizonyos távolságtartással történő 

ábrázolására. A következő népdalon részletesen lehet szemléltetni ezt a visszacsatoláson 

alapuló logikát (bár az elemzés csak az első versszakra terjed ki, a szöveget teljes 

egészében ismertetem): 

(12) Nagyon béfútta az utat a hó. 
Jaj, de céltalanul fut a fakó! 

Megeresztve lóg a kantárszára, 

Búbánatos annak a gazdája. 
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Gyenge nádszál lehajlik a földre. 

Ha sírok is, nem hallik messzire. 

Hull a könnyem, az is csak csendesen, 

Ha lehajtom fejem keservesen. 

Nagyon béfútta az utat a hó. 

Nincs már nékünk, hova siess, fakó! 

Mehetsz akár erre, akár arra, 

Úgysem érünk mi, csak árvaságra. (Keservesek: 13) 

Az első versszak jelenete, bár mozgást tartalmaz, monoton. A négy sor négy külön, 

önmagában is értelmezhető jelenetet konstruál, melyekben egy-egy tárgy aktuális 

figuraként jelenik meg a színen, a szemantikai szerkezet pedig ennek valamely minőségét 

profilálja. A színen körvonalazódó tárgyak mentális hozzáférést biztosítanak a következő 

jelenetben főszerepet betöltő tárgyhoz, így egyben referenciapontok is. A referenciapont-

szerkezetek lineáris sorrendje a következő: út → hó → fakó → kantárszár → gazda, 

melyet a konstruálás megértésösvényéhez igazodva így módosíthatunk: 

14. ábra 

A (12/1) népdal referenciapont-hálózata 

hó (T1, R?)  kantárszár (R3) 

           út (R1)   fakó (R2) 

gazda (R4) 

A gazda irányába két referenciapont felől is vezet hozzáférés, ezáltal prominens céltárggyá 

válik, amelyet az is jelez, hogy a szerkezetek láncában végpontot képez. A hó 

referenciapont-szerepe különleges, bár elsőre nem nyilvánvaló: olyan, az egész jelenetre 

kiható állandó referenciapont, mely prominens helyzeténél és gazdag asszociációs 

tartalmánál fogva megteremti a jelenet sematikus idő- és térkontextusát, alaphangulatát. A 

HÓ nagy metaforikus potenciálja az UTAZÁS fogalomkörében is jelentős tapasztalaton 

nyugszik (hiszen a nehezített körülmények között csak kényszerből kel útra valaki), de 

fontos eleme az emberi életszakaszok és többek között hangulati minőségek konceptusának 

is. A tárgyak (mint referenciapontok és hozzájuk tartozó céltárgyak) szemantikai viszonyát 

a jeleneten belül az alábbi sematikus szerepekkel lehet jellemezni: 

út – hó: célirányos mozgás terepe – akadály 

út – fakó: célirányos mozgás terepe – jármű 

fakó – kantárszár: jármű – hozzá tartozó irányító eszköz 

kantárszár – gazda: (irányítás) eszköz(e) – használó (irányító) 

fakó – gazda: jármű – irányító (és egyben utas) 
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A referenciapontok egyetlen kivétellel poétikailag is hangsúlyos, prominens helyen, a sor 

végén foglalnak helyet, mely az alany (figura) szokatlan pozícióját jelenti, mintegy 

„fordított” hatást kelt, hiszen a szereplő maga a hozzá kapcsolódó esemény után 

konstruálódik. Az első sorban az út helyett a hó kerül előtérbe, ez is az alany. 

A megértés folyamán a tekintet folyamatos és kevés mentális erőfeszítést kívánó 

vezetése közben négy jelenetrészlet körvonalazódik, mind valamely, az egész 

szempontjából tartalmi részletet közvetítve. 

1. Nagyon béfútta az utat a hó. A figyelem elsőként az útra, majd rögtön az azt befedő hóra 

irányul. Az úthoz kapcsolódó háttérismeret behívja mindazon konvencionális tudást, amely 

hozzá fűződik: olyan térbeli formáció, mely egyik helyről a másikra vezet, utasok utaznak 

rajta gyalog vagy járművel, az utasok céltudatosak, egyik helyről a másikra szándékoznak 

eljutni. Az ÚT tehát aktív, célorientált cselekvőt feltételez. Ez az első jelenet ezzel szemben 

éppen azt üzeni, hogy az út járhatatlan, azt a funkciót, amire szolgál, nem tölti be.  

2. Jaj, de céltalanul fut a fakó! A második sorban a fakó mozgása céltalan minősítést kap: 

ez két fő jellemzőt implikál, egyfelől az irányítás nélküli haladást, másfelől a mozgás lassú 

és bizonytalan voltát. A LÓ, mint haszonállat konceptusa feltételezi a gazdát, az irányítót, 

mely itt nem jelenik meg. Ismét, az úthoz hasonlóan a ló nem tölti be rendes funkcióját 

mint haszonállat (jármű). 

3. Megeresztve lóg a kantárszára. A következő jelenetben a céltárgy (kantárszára) magán 

hordozza a birtokos személyjelet, tehát jelölt. A figyelem még inkább az irányítás felé 

összpontosul, hiszen az irányítandó ló és gazdája közötti legfőbb kapcsolat az irányító 

eszköz, a kantár, mely fizikailag is összeköti a két entitást. A lóg a feszessel, a megeresztve 

pedig a tartással áll szemben. A felkantározott, de feladat hiányában bolyongó ló 

önmagában paradoxon képzetet teremt. Ezért van az, hogy itt már a kantár végén ülő 

személy felé fordul a figyelem, méghozzá a „miért” kérdését lebegtetve. Míg az előző 

jelenetben az irányító személye implicit módon nincsen jelen (színen kívül helyezkedik el), 

addig itt hiányzik, s hiánya megjelenik a színen. 

4. Búbánatos annak a gazdája. Az utolsó sor főnévi anaforával utal vissza a lóra, így ez a 

versszakban a legerősebben jelölt grammatikai konnektivitás. A ló−gazda szemantikai 

összetartozása egyértelműen kijelöli az anafora antecedensét, hiába van a szövegen belül 

távolabb tőle, mint a kantár. Mindemellett a gazda a kantárszár keresési tartományában is 

megtalálható, így megjelenése onnan is valószínűsíthető, sőt, amint jeleztem, elvárás. 
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A versszak egészét nézve a tekintet vezetésének térbeli iránya, így a 

referenciapontok térbeli elhelyezkedése vertikális, felfelé vezető. A földről a lóra, annak 

mozgása révén elsősorban lábaira, majd a kantárra, mely a fejtől indulva a test mellett lóg, 

onnan a lovon ülő gazdára vetül. Más, fogalmi vonatkozásban az élettelen tárgyról az élő 

fizikai entitásra, majd az élő szellemi entitásra irányul a figyelem. A többször 

hangsúlyozott, jelenetek középpontjában álló funkció kérdéskörében a tevékenység 

(UTAZÁS) közvetlen környezete felől (ÚT) az irányított, végül az irányító felé tevődik át a 

figyelmi fókusz. Ez a konstruálási folyamat hasonló a soronkénti jelenetrészletek 

“fordított” struktúrájához. Ott az esemény ábrázolása előzte meg a szereplőét, itt pedig az 

események színtere és a mellékszereplők után marad utolsónak a főszereplő megjelenítése. 

Az utazásban maga az utazó, aki az utazás célját, körülményeit irányítja, kivitelezi, áll a 

figyelem középpontjában. Itt válik az is érthetővé, hogy az értelmezés kulcsa és fókusza a 

főszereplő érzelmi állapota, bánata. Az alapos elemzés meg is mutatja a gazda folyamatos, 

színen való jelenlétét a szöveg elejétől fogva. A nagyon, jaj de megjelölt kifejezések a 

szubjektum mentális alapállását fejezik ki, mely jól azonosítható a gazdáéval. A 

szubjektum tehát implicit módon folyamatosan a színen van, majd a harmadik sorban 

eltűnik, s az utolsó sorban ismét megjelenik már mint E/3 személyben referált entitás. 

Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy a megnyilatkozó szubjektum kezdetben részben 

azonosul a figura (gazda) kiindulópontjával, mentális alapállását ideiglenesen áthelyezi rá, 

majd a színen kívülre helyezkedve bizonyos távolságból jeleníti meg a gazdát. ĺgy végül is 

azt látjuk, hogy az irányító főszereplő implicit módon végig megjelenik a konstruálás 

folyamatában. 

 A természeti jelenet értelmezése szerint mintegy leképezi az érzelmi-gondolati 

mondanivalót, amely itt a csupán röviden megjelölt bánat. Ez az érzelmi alapállás a 

természeti jelenet fő szemantikai szervező eleme is, melyet a népi konceptualizáció sajátos 

módon, bizonyos távolságtartással jelenít meg. A távolságtartás egyfelől maga a 

metaforikus megjelenítési mód: a természeti jelenet az érzelem részletes, erősen 

asszociatív ábrázolását eredményezi, melybe a téli környezet, a téli útra kelés, a ló 

mozgása, a számkivetettség, a magány, az egyéb tárgyak hiánya mind-mind beletartozik. A 

távolságtartás kapcsán azonban itt elsősorban egy másik jelenség figyelemreméltó, melyet 

nevezhetünk úgy, hogy az ok-okozatiság “rendhagyó logikája”. A szöveg tulajdonképpeni 

eseményszerkezete szerint egy külső ok, időjárási körülmény, a hó következménye az, 

hogy az út járhatatlan, s a fakó nem szokásos feladatának megfelelően, célirányosan és 
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ütemesen halad. A hó miatt az út nem használható rendesen, ennek folyományaképpen 

pedig a ló mint jármű nem tölti be funkcióját. A ló az egész strófán keresztül központban 

áll, elsődleges figura, bár a birtokos-birtok és egyéb szemantikai kategóriák szerint a gazda 

kellene, hogy ezt a szerepet betöltse. Ez jeleníti meg mindazt, amely a gazdához fűződik, 

ezért tulajdonképpen metonímia. A strófa első felében tehát a ló különös viselkedése külső 

okra vezethető vissza. A rákövetkező részben válik nyilvánvalóvá, hogy miért így halad a 

ló: kantárszárát nem irányítja senki, a gazda nem végzi dolgát, aminek végső oka belső: 

negatív lelkiállapota. 

15. ábra 

Az ok-okozati kapcsolatok (12)-ben 

hó → út → fakó → kantárszár → gazda 

↓  ↓  ↓  ↓  ↓ 

ok  befútt 

(nem jól 

funkcionál) 

 

 

külső ok 

 céltalan 

(nem jól 

funkcionál) 

 lóg 

(nem jól 

funkcionál) 

 

 

belső ok 

 

 nem irányít 

(nem jól 

funkcionál) 

 

↓miért? 

búbánatos 

(érzelem) 

A természeti jelenet végső soron egy rendellenes esemény, probléma okaként egy külső 

akadályt mutat fel, és csak a szövegvilág kibontakozása során tárul fel a valódi belső ok.  

Ebben a népdalban a referenciapontok elemzése a természeti jellegű ábrázolás és a 

fogalmi-érzelmi tartalom közötti kapcsolat feltárásában a következő megállapításokban 

összegezhető: A hó gazdag asszociatív jellegénél (és metaforikus potenciáljánál) fogva 

olyan állandó referenciapont, mely megteremti a szöveg tér- és időkontextusát, valamint 

kapcsolódik az eseményben profilált UTAZÁShoz, ugyanúgy, mint a fogalmi-érzelmi 

tartalomhoz. A többi referenciapontról elmondható, hogy szövegtanilag hangsúlyos, 

sorzáró pozícióban jelennek meg, s soronként egy-egy önmagában is önálló jelenet 

figurájaként kerülnek előtérbe. A figyelemirányítás vonala több, párhuzamos értelmezés 

lehetőségét implikálja: orientációs szempontból a földtől vertikálisan felfelé irányul, 

szemantikai értelemben a természeti környezet felől a természet−ember világának határán 

elhelyezkedő haszonállaton át egészen az emberig, az eseményen belüli szerepek 

elemzésénél az eszköz felől a használó felé, a birtoktárgytól a birtokos irányába. Ezeken az 

elemzési szinteken az eseményszerkezetet a prominencia irányába történő folyamatként 

látjuk. Ezzel egyidejűleg más jellegű mentális ösvény is kirajzolódik: az eseményen belül 

elsődleges figuraként a fakó profilálódik, mely rendellenes mozgása révén kerül a figyelem 
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középpontjába. A referenciapontok kapcsolódása a már említett birtokos−birtok, 

eszköz−használó szemantikai konnektivitáson túl ok-okozati láncot is alkot, mégpedig az 

egyes referenciapontokhoz köthető profilok és események sorában. A céltalanul ballagó ló, 

mint okozat felé két irányból is mutat okot jelölő megértésösvény: elsőként egy külső ok, 

akadály tárul elénk, a hó, és az ennek következtében járhatatlan út; ezt követi a valódi ok 

fordított irányú (nyomozást idéző ) feltárása, a lógó kantár, a gondatlan gazda, s végül a 

gazda negatív lelkiállapota. A látszatként megjelenített külső ok után csak a strófa 

legvégére válik nyilvánvalóvá a valós, belső ok. Ez a szimmetrikus szerkezet úgy is 

értelmezhető, hogy először a könnyebb értelmezés szintjén, az ok felől az okozat felé 

mutatva (könnyebben értelmezhetően), egy természeti akadályból kiindulva szemlélteti azt 

a kapcsolódási sémát, amelyben az egyes tárgyak működési rendellenessége egymásból 

következik, amelyet ezután a valós ok felé haladva ábrázol. 

2.4.3. Összegzés 

A referenciapont-szerkezetek vizsgálata számos felismerésre vezet. Alapvető meglátás az, 

hogy a referenciapontok olyan térbeli statikus és dinamikus konfigurációkat alkotnak, 

amelyek metaforikusan leképezik a szöveg által közvetített szemantikai tartalmat. A 

referenciapontok léte vagy hiánya, hálózati kapcsolódásuk jellege, a szerkezetek által 

meghatározott figyelmi irányok egytől egyig fontos szemantikai relevanciákat rejtenek. 

  A népdalok egy csoportjában a referenciapont-szerkezetekben épülő szövegvilág 

párhuzamos az útvonalszerű perspektívát követő térbeli figyelemirányítással, amely egy 

másik szinten szemantikailag leképezi a népdal “üzenetét”. A szövegvilág fizikai terében 

reprezentált referenciapontok és kapcsolataik azt a kutatói meglátást támasztják alá, 

miszerint a tér gyakran kognitív kollázsokban, kisebb kapcsolódási egységekben 

konstruálódik (Tversky 1993). A művelet nemcsak elsődleges és másodlagos 

referenciapontokat jelöl ki, hanem azok sűrűsége, többszöri referenciája a szemantikailag 

prominens referenciapontokat is kijelölik. Kiemelkedő szerepet tölt be az én 

referenciapont, mely nem azonos a kiindulóponttal: gyakran másodlagos 

referenciapontként minden egyes entitás hozzáférhetőségében tetten érhető. Ez 

folyamatosan jelzi, hogy minden tárgy a konceptualizáló érzelmi állapotát megjelenítő 

konstruálás része. A lánc−típusú szerveződések funkciója az eltávolítás, egy UTAZÁSt 

jelenítenek meg, mely például a távol lévő szerelmi társhoz való közelkerülést képezheti le. 

Fontos szerepe van a Perceptuális tér és a fiktív Vágy tér közötti átmenetben, mely gyakran 
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transzparens. A fészek−típusú szerveződés egy szintén messzi, értékes tárgy keresését és 

megtalálását implikálja. Mindkét lánc szemeinek sorozata a közeledés nehézségét képezi 

le. A hálózatok más struktúrái is lényeges szemantikai relevanciákat rejtenek. Egy 

láncszem kimaradása a lehorgonyzott tér megszűnését, a definiálatlan térbe és időbe 

vetettséget jelenti, korábbi élettérrel való kapcsolat megszakadást szemlélteti, amely 

metaforikusan új, kilátástalan élethelyzetet szemléltet. A referenciapontok hálózatba 

kapcsolódásának hiánya együtt jár a szövegvilág fizikai terének töredezett, mozaikokból 

álló, egészet nem alkotó konstruálódásával, az én számára értelmezhetetlen környezettel, s 

ez kifejezi a megnyilatkozó én stabil élethelyzetének hiányát. Egyes népdalokban 

jellemzőek a laza asszociáción alapuló jelenetek, ahol kohéziós szerepük van a 

referenciapontoknak. Ezekben a népdalokban referenciapontnak tekinthető az a sematikus 

szemantikai váz is, amely például két (ellentétes tulajdonságokkal rendelkező) figura 

viszonyában képezi le az eseményeket, s amelyen a gyengén kapcsolódó jelenetek 

alapulnak. 

A természeti jelenetnek a referenciapont-szerkezet keretében történő értelmezési 

lehetőségét a következők támasztják alá: 

 általában szövegkezdő helyzetű, megelőzi a nem természeti jellegű részt, a kettő 

között szemantikai vagy más, asszociatív kapcsolat van; 

 fizikai percepción alapul, gyakran aktuális percepcióból indul ki, míg az érzelmi 

rész elvontabb megközelítést igényel; 

 metaforikus jellegű, amely önmagában referenciapont-szerkezetet implikál. 

A természeti és a nem-természeti dimenzió viszonyát két mentális struktúrában elemeztem: 

a párhuzamos képszerkezet és az ok-okozati kapcsolat esetében. A párhuzamos 

képszerkezetben két különböző nézőpontból, egymásnak megfelelő funkciójú elemek 

referenciapont-hálózata rekonstruálható. Ez a párhuzam a két jelenetet ellentétbe állítja, 

mintegy az érveléssel azonosítható: az egyiket értékként mutatja fel. Az ok-okozati jellegű 

kapcsolódás egy különös konstruálási móddal hozható összefüggésbe, amely “rendhagyó 

logikaként” definiálható. Ez annyit jelent, hogy egy eseménynek a természeti jelenetben 

látszatként megjelenített külső oka után csak a strófa legvégére válik nyilvánvalóvá a 

valós, belső ok. Ezt a népi konceptualizáció sajátosságaként, a távolságtartás egy 

formájaként értelmezem. A természeti jelenet ilyen funkcionális, egyben dinamikus jellegű 

megközelítése által a hagyományos képi−fogalmi dichotómia újszerűen fogalmazható meg: 
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a jelenet a szövegegység szerves részeként funkcionális szempontból nem különíthető el az 

érzelmi tartalomtól, inkább kétféle értelmezési dimenzióként fogható föl. 

2.5. A mentális terek szerveződése 

2.5.1. A mentálistér-elmélet 

A lehorgonyzás vizsgálatának keretet adó, tágabb perspektívából történő szemléletében az 

az alapvető kérdés, hogy maga a lehorgonyzás művelete milyen valóságban következik be. 

Az elemzésekben általam használt „aktuális valóság”, „percepción alapuló valóság”, 

„fiktív valóság” terminusok mind arra utalnak, hogy a népdal eseményszerkezete jellemző 

valóság−típusokban horgonyzódik le, vagy más oldalról megközelítve: különböző 

valóság−típusok adnak keretet a népdal szemantikai szerkezetének, amelyek illokúciós 

aktusokhoz kapcsolódnak. Ezek a valóság−típusok, dinamikus egymásba ágyazódásuk, 

feltehetőleg eltérő mértékben, de az egyes szövegtípusok jellemzőiként ragadhatók meg. A 

folklórszövegek több szövegtípusában kimutattak már többféle, funkcionálisan elkülönülő 

tértípust, így az evilági – túlvilági tér dichotómiát (Pócs 1983), vagy például az epikus 

ráolvasó imádságokban a szakrális, az elátkozott, és a profán szférát (Takács 2006). E 

kutatásokban világosan körvonalazódik az, hogy a mentális térkép különböző minőségű 

tereinek elkülönülésében lényegi szempont a közelség−távolság ellentéte. A különböző 

tértípusok más-más időszerkezettel és szereplőkkel rendelkeznek, és az egyes terek 

elválasztásában markáns tárgyak (landmarkok), határvonalak vesznek részt. A népdal 

esetében a meglátásom az, hogy a domináns valóságtípusok (a továbbiakban: mentális 

terek) definiálása és lineáris egymásra következésének módozatai a szemantikai szerkezet 

lényegi vázát képezik, az üzenet konstruálásában meghatározó szereppel bírnak, valamint a 

meglehetősen heterogén szövegekben bizonyos típusokat is kijelölhetnek.  

Langacker valóságértelmezésében (1991: 242) az episztemikus lehorgonyzás a 

beszélő számára a jelenben, aktuális vagy más szóval Közvetlen (immediate) valóságban 

történik. Ezen kívül esik a Nem-közvetlen jelen valóság szférája. A múlt idejű események 

az Ismert, de Nem-közvetlen, vagy pedig a Nem-ismert (known vagy unknown) valóság 

részei (16. ábra).  
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16. ábra 

Langacker továbbfejlesztett episztemikus modellje (1991: 244) 

C=konceptualizáló 

 

A jövő idejű folyamatok lehorgonyzása hasonlóképpen megoszlik. Langacker szerint a 

világ strukturált egész, amelyben az események úgynevezett evolúció keretében 

bontakoznak ki (amelyet ismeretlen erő irányít). A strukturált természetéből adódóan a 

világ evolúciója tehát bizonyos mértékig megjósolható, ezért a jövőbeli események 

legalább két típusú ösvényen közelíthetők meg: Előrevetített valóságnak (Projected 

Reality) nevezzük azokat a történéseket, amelyek nagy magabiztossággal megjósolhatók a 

jelenből, és Lehetséges valóságnak (Potential Reality) azokat, amelyek nem (Langacker 

1991: 277–78). 

17. ábra 

Langacker dinamikus evolúciós modellje (1991: 277) 

C=konceptualizáló 

 

Ismeretlen valóság 

Nem-valóság 

Ismert valóság 

Közvetlen  

valóság 

Előrevetített valóság Ismert valóság 

Irrealitás 

Jelen 

valóság 

Lehetséges valóság 
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Ennek megfelelően, a két modellt összegezve a lehorgonyzás több episztemikus régióban 

is bekövetkezhet: a jelen a Közvetlen és Nem-közvetlen valóságban konstruálódik, a múlt 

hasonlóan az Ismert és Ismeretlen valóságban, a jövő pedig az Előrevetített valóságban és a 

Lehetséges Valóságban, valamint az Irrealitás tartományában. Ez utóbbi mindhárom 

idődimenzióban létezik, de a jelenben és a jövőben a legdominánsabb. Még annyit 

szükséges pontosítani, hogy az általam gyakran referált valóság−fikció dichotómiában a 

fiktív események az Irrealitás és a Lehetséges valóság tartományában horgonyzódnak le, 

melyek határa nem vonalszerűen, hanem fokozatos átmenetként képzelendő el. 

A népdalokban konstruálódó valóságok alapvetően e modellben horgonyozhatók le. 

Részletesebb, specifikusabb bemutatásukhoz azonban jól alkalmazható keretet biztosít a 

Fauconnier nevéhez köthető mentálistér-elmélet (Fauconnier 1985, 1997, 2007, 

Fauconnier−Turner 2002, Kövecses−Benczes 2010: 159−172). A fogalom definiálását 

követően azon aspektusait vázolom föl, amelyek a fizikai tér elemzése szempontjából 

relevánsak (elsősorban Fauconnier 2008 és Kövecses−Benczes 2010 alapján).  

A mentális tér „fogalmi csomag”, melyet beszéd közben hívunk elő; „egy bizonyos 

szituáció részleges kognitív modellje” (Kövecses−Benczes: 159), az elme kisebb aktivált 

területei (i. m. 160). A mentális terek ugyanúgy köthetők hosszútávú sematikus 

ismeretekhez (mint egy ösvényen haladás) mint specifikus tudáshoz (egy hegymászás 

élménye), akár aktuális élményhez vagy másoktól szerzett ismeretekhez. Egy mentális tér 

számos módon és céllal aktiválható. A mentális terek leképezések, megfelelések által 

kapcsolódnak egymáshoz, azonosság és hasonlóság alapján (Fauconnier 2007: 351). Egy 

teljes diskurzus kibontakozása során jellemzően egyszerre akár több mentális tér is 

előhívható. Ráadásul ezek igen gyakran egymásba ágyazódnak, egyik ugyanis feltételezi a 

másikat. Azt a teret, amelyből az összes tér eredeztethető, Alaptérnek nevezzük. Az 

Alapteret a következő elemek alkotják: a személy, aki az állítást tette, valamint a hely és 

idő, amikor az állítás elhangzott. Két mentális tér közötti viszonyt alapvetően 

meghatározza a Hozzáférés elve (Access principle): „Ha az A mentális térben található a 

entitást egy szereppel definiáljuk, akkor ugyanazzal a szereppel definiálhatjuk a B mentális 

térben található b értéket is, amennyiben b az a entitás megfelelője. Mindezt akkor is 

megtehetjük, ha az a szerepleírása nem egyezik meg a b értékkel.” (Kövecses−Benczes 

2010: 164). Például, ha Ursula James Bondot, a 007-es kémet Sir Liptonnak hiszi, az 

alábbi két megállapítás hangozhat el (a példa Fauconnier 2007-től származik):  
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a) Ursula szerint a brit kém jóképű. 

b) Ursula szerint a jómódú teaimportőr jóképű.  

James Bondra a)-ban a beszélő szempontjából, b)-ben Ursula nézőpontjából történik utalás. 

A beszélő szempontjából történő ábrázolás vagy megnevezés referenciálisan transzparens, 

míg a véleményező (Ursula) kiindulópontjából eredő referenciálisan átlátszatlan. 

A mentális terek nyelvészeti alkalmazhatósága igen kiterjedt; csak néhányat 

említve, kutatások történtek az anafora, az előfeltevés, a feltételes mód és a paradox 

állítások területén (Fauconnier 1985), az igeidő és -mód (Dinsmore 1991), a grammatikai 

jelölők (Cutrer 1994) leírására és számos egyéb területen (Fauconnier−Sweetser 1996). 

A fizikai tér (mely kutatásom elsődleges tárgya) és a mentális terek közötti szoros 

kapcsolatot bemutatandó, kiemelném a jelbeszéd-kutatást, mellyel kapcsolatban Liddell 

(1996: 145–6) az alábbiakra hívja fel a figyelmet: 

„A jelbeszédek jól ismertek arról a képességükről, hogy leghétköznapibb 

diskurzusokban is fogalmi reprezentációkat jelenítenek meg a térben a jelölő 

előtt. A tér jelelő diskurzusokban betöltött fontos szerepe miatt a jelbeszédek 

olyan módon strukturáltak, hogy kihasználják ezeket a térbeli reprezentációkat. 

A névmások és bizonyos típusú igék csak a tér meghatározott helyein vagy 

irányába formálhatók, hogy bizonyos jelentést eredményezzenek. Ilyen típusú 

jelek fizikailag jelenlévő tárgyakat is célozhatnak, beleértve a jelelőt, a 

címzettet, más résztvevőket, és más entitásokat […] Nem kérdéses a 

nyelvészeti egyedülállósága annak a képességnek, miszerint a nyilvánvalóan 

végtelen irányba mutató jelek szemantikai különbséget eredményeznek.”
46

  

A jelbeszéd esetében tehát „a fizikai jelelő tér, melynek referenciális helyeire 

rámutathatunk, arra szolgál, hogy lehorgonyozza az annak megfelelő mentális teret, 

amelynek elemeit bemutatjuk és strukturáljuk”
47

 (Fauconnier 2007: 364). A tér egy 

bizonyos pontjára vagy elemére történő rámutatás által így hozzáférhetővé válnak 

valamely más tér (például a múlt) elemei, így azok tulajdonképpen deiktikus rámutatás 

által az aktuális fizikai térben le is horgonyzódnak (van Hoek 1997). A népdalokban 

                                                 
46

„Sign languages are well known for their ability to create, as part of the most ordinary discourse, elaborate 

conceptual representations in the space in front of the signer. Because of the importance of space in ordinary 

signed discourse, signed languages have come to be structured in ways, which take advantage of those spatial 

representations. Pronouns and some types of verbs can be produced at specific locations in space or directed 

towards specific areas of space to produce distinctive meanings. Signs of this type can also be directed 

toward 

things that are physically present, including the signer, the addressee, other participants, and other entities. 

[…] The linguistic uniqueness of the ability to make semantic distinctions by producing signs toward an 

apparently unlimited number of locations is beyond question.” 
47

„The physical signing space with referential loci that one can point to serves to ground a corresponding 

mental space in which elements are being introduced and structured.” 
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számos esetben éppen ez történik: az aktuálisan érzékelhető tárgy nyit meg egy más típusú 

valóságot. 

A diskurzus bármely pontján az egyik tér Alaptérként funkcionál, egyik pedig (akár 

ugyanaz) fókuszban van. Ahogy a diskurzus továbbhalad a terek hálóján, a kiindulópont és 

a fókusz átvált, és a következő konstrukció az Alaptérhez vagy a Fókusztérhez képest 

szerveződik (Dinsmore 1991). Az Alaptér azonban mindvégig elérhető marad, és új 

konstrukciók potenciális kiindulópontja. 

 A mentális terek szerveződését számos nyelvi eszköz irányíthatja. Néhány ezek 

közül (Fauconnier 2007: 371−2): 

 térépítő elemek: olyan grammatikai kifejezések, amelyek vagy egy új teret 

nyitnak meg, vagy egy már létező térre irányítják a fókuszt (pl. 1929-ben, abban a 

történetben, valójában, tulajdonképpen, Susan szerint, Suzan úgy hiszi, Max azt 

reméli, ha esik); 

 nevek és leírások (grammatikailag főnévi szerkezetek): a nevek (Max, Napoleon), 

és a leírások (a postás, a kígyó, néhány fiú, akik fáradtak voltak) vagy új elemeket 

hoznak létre, vagy már létező elemekre mutatnak rá; 

 igeidők és módok: fontos szerepük van annak meghatározásában, hogy milyen tér 

van fókuszban, mi a kapcsolata az Alaptérrel, hozzáérhetőségének mértéke, az 

azonosításhoz szükséges megfelelők elhelyezkedése. 

 előfeltevéses konstrukciók; 

 téren átívelő operátorok: a kopula és más hasonló igék, mint a válik valamivé, 

vagy a marad a terek közti kapcsolóelemek lehetnek. 

Ennek eredményeképpen olyan terek konstruálódnak, mint a Képzelet tér, a Vágy tér, a 

Hipotetikus tér, a Fénykép tér, a Vélekedés tér, a Feltételezés tér, a Lehetőség tér, a Múlt 

tér, a Jövő tér stb. olyan jellegzetes térépítő elemekből, mint képzeld, szeretnék, feltéve, a 

fényképen, szerintem, talán, eshet az eső, tavaly, holnap stb. Ezek alkotják a mű általános 

kognitív struktúráját. 

2.5.2. A népdalok mentálistér-szerkezete 

2.5.2.1. A legjellemzőbb mentálistér−típusok 

 A vizsgált népdalok esetében a bevezetőben említett tértípusok mellett – melyek 

többek között az idő dimenziójához, illetve egyes illokúciós aktusokhoz kötődnek – a 
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természeti jelleg is térformáló szempont lehet, elsősorban a természeti−nem természeti 

párhuzam ill. szembeállítás esetében. A mentális terekkel kapcsolatos észrevételek 

elsősorban a lehorgonyzás, a nézőpontszerkezet, és részben a referenciapont-szerkezet 

műveleteiben összegzett tapasztalatra épülnek. Az vizsgálati szempontok a következők: 

 a leggyakoribb mentálistér−típusok definiálása 

 a terek azonosíthatósága 

 a mentális terek közötti átmenet módozatai 

 a mentális terek egymásba ágyazódásának szemantikai relevanciái 

Mivel a népdalok elsődleges célja az aktuális érzelmi-gondolati állapot megjelenítése, ezért 

a Jelen tér meghatározónak mondható. Több helyütt hangsúlyozom az aktuális tapasztalat 

szerepét, amely a Közvetlen valóságban realizálódik. Ennek nyelvi megvalósítói a 

deiktikus elemek. 

(1) Amoda le van egy erdő, jaj, de nagyon messze van! 

Közepibe, közepibe két rozmaringbokor van. 

Egyik hajlik a vállamra, másik a babáméra; 

ĺgy hát, hát kedves kis angyalom, tiéd leszek valaha. (Szerelmi dalok: 366/3) 

A deixis művelete kapcsán elemzett dal első sora a Jelen terét nyitja meg, amely közvetlen 

tapasztalaton alapuló valóság. Ennek elemei a beszélő, implicit módon a hallgató, valamint 

az erdő, s a köztük fennálló térbeli viszony. 

18. ábra 

A Jelen természeti tér / Perceptuális tér 

 

A közvetlen valóságot meghatározza a többnyire természeti jelleg, az (elsősorban) vizuális 

percepció, a beszélő kiindulópontjának bizonyos mértékű jelöltsége, a tér elemeinek fizikai 

térbeli elhelyezkedése, pontosabban egymáshoz való távolságuknak a távol−közel 

viszonyban mért definiálása. Mivel a megjelenítésben a beszélőhöz köthető tapasztalat 

jellegének, hozzáférhetőségének meghatározó szerepét látom, ezért ezt a mentális teret 

beszélő 

(hallgató)      fizikai távolság 

 

erdő 
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Perceptuális térnek nevezem. (Az angol immediate szó is tartalmazza az azonnaliságot, 

vagyis a hozzáférhetőséget az élményhez.) A Perceptuális térből különböző terek 

nyílhatnak meg, melyről részletesen alább szólok. 

A következő szövegben a Perceptuális tér a 3−4. sorban bontakozik ki igazán, ezt 

azonban megelőzi egy másik Jelen tér konstruálása, amelynek lokalizációját a túl a Málnás 

erdején végzi: perceptuálisan nem érzékelhető Nem-közvetlen tér ez. A konstruálás 

referenciális központja a beszélő kiindulópontja, melyből az erdő feltehetően érzékelhető, s 

ez egyben a vizuális percepció határa, vagyis a közvetlen és nem közvetlen valóság 

találkozása. A két tér prominens eleme (én és te) a fizikai térben egymástól távol 

helyezkedik el, de az aposztrofikus megszólítás által a te az E/1 személyű szubjektumhoz 

közelebb kerül. 

(2) Të túl rózsám, të túl 

A Málnás erdején, a Málnás erdején. 

Én mëg innen sírok 

A bánat mezején, a bánat mezején. (Kodály−Vargyas 1952/1999: 171) 

Hasonlóan jelenik meg a Nem-közvetlen tér az alábbi strófában is, majd ebből bontakozik 

ki a Múlt tér eseménye (szakasztottam, nem ettem). Ezután az utolsó sorban ismét a jelenbe 

fordul vissza a konstruálás. Míg azonban az első Jelen tér természeti jellegű volt, addig a 

záró tér nem-természeti. A Múlt térben profilálódik a metaforikus evés, illetve annak 

meghiúsulása, de az azt követő negatív állapot ábrázolása (éhség) már − váratlan váltással 

− a nem metaforikus dimenzióban történik meg. 

(3) Tull a vizën, Tótországon, 

Szíva terëm a ződ ágon, 

Szakasztottam, de nem ëttem, 

Búra terëmtëtt az Isten. 

(Kodály−Vargyas 1952/1999: 275) 

Jellegzetes tértípus a Vágy tere, amely más térből is megnyílhat (4), de gyakran 

önmagában is meghatároz egy népdalt (5). 

(4) Kisdobozi kerek erdő, de magos! 

Közepibe barna kislány, aranyos. 

Ha én az erdőnek a szélső fája lehetnék, 

A babámnak vállaira borulnék. (Szerelmi dalok: 41) 
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(5) De szeretnék az erdőbe fa lenni! 

Ha valaki eljönne felgyújtani, 

Kiégetném szívemből a világot: 

Mért tiltották el tőlem a babámat? (Szerelmi dalok: 225/2) 

A vágy leggyakoribb explicit nyelvi jelölője a szeretne, akar, ha én és a feltételes mód, de 

egy jövőbe helyezett esemény (meggyszedés) is lehet vágyott történés. A Vágy mentális 

tere több episztemikus térben konstruálódhat: a Nem-közvetlen jelen-térben, a Lehetséges 

jövő térben és az Irrealitás tartományaiban is (ld. [5]). Milyen mentális teret nyitnak meg a 

következő szövegek? 

(6) Fekete föld termi a jó búzát, 

Sűrű erdő neveli a betyárt; 

Sűrű erdő neveli a betyárt, 

Kocsmárosné viseli a gondját. (Betyárdalok: 9) 

 (7) Szép a virágos fa 

Május hónapjába. 

Ezörször szöbb a lány 

Eljegyzött korába. (Szerelmi dalok: 76/1) 

Egyes természeti események, folyamatok olyan örökérvényű, 

megkérdőjelezhetetlen tapasztalatként jelennek meg, amelyek az egységes közösségi 

konceptualizációban alapvető referenciapontok. A nézőpont-szerkezet elemzéskor 

hangsúlyozom, hogy a személyes nézőpont mellett a népdalban létezik egy közösségi 

nézőpont is, s a kettő nem válik szét egyértelműen: egyik oldalon ez azt jelenti, hogy a 

közösségi nézőpontot érvényesíti a beszélő is, mint a csoport egy egyede, a másik oldalon 

pedig azt, hogy alkalmanként éppen ezért nem egyértelmű, közösségi vagy személyes 

kiindulópontból konstruálódnak-e az ábrázolt események. A természeti törvényszerűségek, 

mint univerzális tapasztalatok a közösségi nézőponthoz, s annak minden egyedéhez 

kötődnek. A másik jellemzőjük az, hogy az idő dimenziójában történő lehorgonyzás nem 

jellemzi őket. Igaz, az univerzális tapasztalat és az aktuális percepció egyszerre is 

jelentkezhet: 

(8) Tavaszi szél utat száraszt. 

Minden állat társat választ. 

Hát én vajon kit válasszak? 

Szüvet szűvért kinek adjak? (Szerelmi dalok: 2/1) 
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A fentiek értelmében ezt a mentálistér−típust Univerzális tapasztalati térként lehet 

definiálni. 

Hasonlóan, az idő dimenziójában nehezen definiálhatók az alábbi két népdalt indító 

mentális terek: 

(9) Ha felmegyek a budai nagy hegyre, 

Letekintek, letekintek a völgybe. 

Ott látom a, ott látom a kicsi kertes házunkat; 

Édesanyám szedi a virágokat. (Katonadalok: 55/1) 

(10) Szombat este kinyitom az ablakot, 

Onnan nízem a ragyogós csillagot. 

Ahány csillag íjjel ragyog az égen. 

Annyi csóktúl maradtam el a héten. (Szerelmi dalok: 207) 

Mindkét szövegben közös, hogy az eseményt személyhez kötődően, mégsem konkrétan, 

hanem általános tevékenységi lehetőségként vagy szokásként jeleníti meg. Mindez a 

korábbi személyes tapasztalatokon alapul, egy életformát (pl. betyárdalokban, 

bujdosókban) vagy hosszan tartó állapotot jelenít meg. Az Univerzális tapasztalati tértől 

a szubjektumhoz kapcsolódás, a Jelen tereitől pedig az időbeli lehorgonyzás hiánya 

különbözteti meg. Mivel fő szemantikai funkciója egy személyes élethelyzet bemutatása, 

Személyes Állapot térnek lehet nevezni. 

A különböző mentális terek egymáshoz való viszonyában a népdaloknál esetenként 

határozottan elkülönül a természeti és a nem-természeti jellegű tér. Alább az első sorban a 

galamb a természeti jelenet eleme, a második sorban pedig a harang egyértelműen nem-

természeti jelenetet vetít elénk. A két entitás közötti kapcsolat csupán a beszélő 

percepcióján keresztül valósul meg, annak ellenére, hogy mindkettő a jelen időben 

realizálódik. 

(11) Jaj, de szól a galamb, 

Szomorán szól a nagy harang! 

Azért szól az oly szomorán, 

Nincsen nékem szabad órám. (Szerelmi dalok: 97/4) 

A következő népdalban is a két tér azonos időben konstruálódik, egymástól függetlenül. 

Így tehát a jelenben formálódó Perceptuális téren belül két tér konstruálódik: Természeti 

tér és Nem-természeti tér. 

(12) Ezt a kerek erdőt vágom én; 

Ezt a barna kislányt várom én. 

Ez a barna kislány viola; 

Én vagyok a vigasztalója. (Szerelmi dalok: 217/2) 
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Nemcsak a Perceptuális tér válhat ilyenformán ketté: alább az Univerzális tapasztalati tér 

konstruálódik két különböző mentális térben (mindkét versszakban az 1−2. sor természeti, 

a 3−4. sor pedig nem-természeti jellegű). 

(13) Az ökör a földet, 

Nem magának szántja. 

Az asszony a lyányát 

Nem magának tartja. 

A galamb a búzát 

Mind magának hordja. 

A legény a leányt 

Mind magának szánja. (Szerelmi dalok: 119/1−2) 

Látható, hogy a Természeti tér csaknem mindig metaforikus, s a vele párhuzamba állított, 

hasonló jellegű Nem-természeti térrel számos megfelelést tartalmaz (ökör−asszony, 

földet−lányát, magának−magának, szántja−tartja). A természeti törvényszerűségekkel 

párhuzamban a társadalmi dimenzióban a törvények, rend, szokások állnak. A Természeti 

és Nem-természeti tér tehát több mentális téren belül is konstruálódhat, de integrációja, 

azaz blendje is elképzelhető: 

(14) Ez a világ olyan világ, 

Mint a mogyorófa-virág: 

Sokat igír, keveset ad, 

Amit ad es, keserűt ad. (Keservesek: 26/8) 

2.5.2.2. A mentális terek definiálhatóságának kérdése 

A főbb tértípusok bemutatása után azok egy fontos jellemzőjét, az ambiguitást emelem ki. 

Figyelemre méltó a következő népdal első sora: 

(15) Kis kertemben nyílik a rózsa. 

Ha meg akarjuk határozni, milyen mentális térben jön létre az esemény, akkor a 

Perceptuális tér tűnik legvalószínűbbnek. Igaz, deixis nem utal közvetlen percepcióra, de 

egyfelől a kertről való tudás azt jósolja, hogy tulajdonosa benne vagy közelében 

lokalizálható, másfelől a rózsanyílás szemlélése közeli nézőpontot implikál. Ehhez képest 

így folytatódik a szöveg: 

Jaj, de ide érzik a szaga! 

Leszakajtom egyik virágát. 

Ölelem a rózsám derekát. (Szerelmi dalok: 172/1) 



159 

 

A 2−3. sor szerint a kiindulópont így nem a kertben, hanem attól távolabb helyezkedik el. 

A szaglás perceptuális csatornájának kiemelése a vizuális csatorna hiányát implikálja. 

Retrospektív olvasatban tehát az első sor nem közvetlen tapasztalaton, hanem korábbi 

ismereteken alapuló nem-közvetlen valóságot jelenít meg.  Hasonlóan kérdéses az aktuális 

tapasztalat a következő dalban: 

(16) Édesanyám virágos kertjében 

Rózsa nyílik diófa tövében, 

Annak az egynek szedem a virágot, 

Ki az este a rácson átmászott. (Szerelmi dalok: 235/2) 

A nézőpont térbeli elhelyezkedésének definiálatlansága az első két sorban 

meghatározhatatlanná teszi a tapasztalat jellegét. A harmadik sor szintén lehet aktuális 

jelen és tervezett jövő is. A következő népdalban formálódó mentális terek sem 

nevesíthetők egyértelműen. 

(17) Széles a Duna, magas a partja. 

Nincs olyan legény, ki átugorja. 

Átugorja Béla, nem sáros csizmája; 

Az ám a legény! 

Leteszi kucsmáját a Duna mellé, 

Meghajtja magát Hajnalka mellé. 

Hajnal jár utánna, kedvet tart utánna. 

Ez ám a leány! (Szerelmi dalok: 101) 

Az első-második sorban, attól függően, hogy közösségi vagy aktuális személyes nézőpont 

érvényesül (ld. erről a nézőpont-szerkezet vizsgálatról szóló fejezetben), a megítélés az 

Univerzális tapasztalati tér és a Perceptuális tér között ingadozik. A harmadik-negyedik sor 

is legalább kétféle értelmezést tesz lehetővé: a) a folyó átugrásának cselekménye a Bélát 

körülvevő csoport buzdításaként, ez esetben az Előrevetített vagy Lehetséges Jövő terébe 

helyeződik; b) az esemény aktuális (sportverseny kommentárjához hasonló) nyomon 

követéseként, ekkor a Perceptuális térbe helyezhető. A második versszakban az események 

időben előre haladva folytatódnak. Itt aktuális esemény látszatát kelti a konstruálási forma: 

többek között a jelen idejű igék, valamint a közeli nézőpontból való szemlélet által. De a 

szöveg szemantikai szerkezetének egészét tekintve inkább a lehetséges jövőről, ezen belül 

is vágyott cselekménysorozat ábrázolásáról beszélhetünk. 

Az értelmezési ingadozás többek között a következő dichotomikus régiókban 

szokott előfordulni:  
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 percepció (Perceptuális tér) vagy nem-közvetlen, felidézett valóság (Nem-

közvetlen jelen tér vagy Univerzális tapasztalati tér) 

 aktuális esemény (Perceptuális tér) vagy jövőbeli esemény (Lehetséges vagy 

Előrevetített jövő tér) 

 aktuális esemény (Perceptuális tér) vagy vágyott esemény (Vágy tér) 

Mi lehet az oka annak, hogy különböző mentális tértípusok eseményei közvetlen 

tapasztalatként is értelmezhetők, illetve a Perceptuális tér nem-közvetlen tapasztalati 

eseményeket is megjeleníthet? Az okokat a következőkben látom:  

 A lehorgonyzás vizsgálatának eredményeire támaszkodva azt látjuk, hogy a 

lehorgonyzás gyakori bizonytalansága a mentális tér bizonytalanságát, 

azonosíthatatlanságát is maga után vonja.  

 Formai szempontból a jelen idejű ige sokrétű funkcionális alkalmazhatósága is 

lehetővé teszi ezt: a jelen idő mellett a jövő időre és hipotetikus események leírására 

is alkalmas.  

 A nézőpontszerkezet változása, az eseményeket követő közeli kiindulópont is 

éppen akkor történő cselekmény benyomását kelti. 

 A dinamikus konstruálásban az egyes terek közötti átmenet transzparens. 

Az utolsó jellemző, a mentális terek közötti átmenet észrevétlensége a következő alfejezet 

tárgya. 

2.5.2.3. A mentális terek közötti átmenet transzparenciája 

Elsőként egy olyan, korábban részletesen vizsgált népdalra utalok, amelyet a távolra 

mutató helydeixis műveletéről szóló részben idéztem: 

(18) Amoda le van egy erdő, jaj, de nagyon messze van! 

Közepibe, közepibe két rozmaringbokor van. 

Egyik hajlik a vállamra, másik a babáméra; 

ĺgy hát, hát kedves kis angyalom, tiéd leszek valaha. (Szerelmi dalok: 366/3) 

A népdal első sorában a térviszonyok a Perceptuális térben bontakoznak ki, majd a 

második sorában új mentális tér nyílik meg, melynek kiindulópontja az erdő. Az új 

mentális tér (Közepibe, közepibe két rozmaringbokor van) először a korábbi tapasztalatok 

alapján feltételezett vagy ismert nem közvetlen valóságként azonosítható. Így a beszélő 
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szemszögéből most nem látható a rozmaringbokor, de az episztemikus modalitás azt jelzi, 

hogy bizonyosan tudja, hogy ott van: valójában a háttérismeretei alapján alkotott képet 

idézi fel. A harmadik sorban a szerelmes pár megjelenése azonban a Vágy terébe helyezi 

az eseményt. 

19. ábra 

(17) mentálistér-szerkezete és bennük konstruálódó entitások 

Perceptuális tér  Nem-közvetlen jelen tér      Vágy fiktív tér 

 

A folyamat tehát úgy írható le, hogy a Perceptuális tér egy eleme, mint referenciapont 

megnyitja a Nem-közvetlen jelen teret, mely azután észrevétlen vált át Vágy térbe azzal, 

hogy annak elemei az eredeti kiindulópont fenntartásával tovább nem értelmezhetők. Egy 

másik értelmezési lehetőség a Perceptuális térből a Vágy térbe való azonnali átmenet, ez 

esetben a váltás még nagyobb. Bárhogyan is tekintsük, az erdő szerepe az átmenetben 

alapvető. 

Számos hasonló példa van. Perceptuális térből Múlt és Jövő tér is megnyílhat. A 

Perceptuális térből Múlt térbe való átmenetet itt a két mentális tér közös eleme, a fa 

biztosítja: 

(19) Arra alá de sok a fa, a fa! 

Sokat sírtam alatta, alatta. 

Azért zöldelltek ki arra a fák, 

Bús könnyeim sokat megáztatták. (Keservesek: 14) 

Hasonló funkciót tölt be a jövőbe helyezett Vágy tér irányába a hegy: 

(20) Látod-e te azt a hegyet, 

Hegy tetején azt a meggyest? 

Én majd rázom, te csak szedjed! 

Adok csókot, de csak egyet. (Szerelmi dalok: 209) 

Alább a felhő nyitja meg a Várható jövő terét (Előrevetített valóság). 

beszélő  

(hallgató) 

 

              

           

erdő 

ERDŐ 

rozmaringbokor 

 

 

fizikai 

távolság 

ERDŐ 

rozmaringbokor 

 

E/1 babám 
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(21) Szöged felől, Szöged felől gyün egy fekete felhő. 

– Siess, kislány, siess, kislány, mert mögver egy nagy eső! 

– Nem sietök olyan nagyon; fáj a szívem, sajog nagyon. 

Most tudom mán, miér sajog: a szeretőm elhagyott. (Szerelmi dalok: 322) 

A Perceptuális térből az Irrealitás tere is kibontakozhat, de ezzel párhuzamban a Várható 

jövő tere is megjelenik: az Irrealitás terének szerepe tulajdonképpen a Várható jövő 

megkonstruálásában van. Egy anticipált esemény feltételeként egy másik lehetetlen 

eseményt támasztani olyan, mint indirekt módon az esemény be nem következtét állítani. 

(22) − Láttad-e te, babám, azt a száraz nyárfát, 

Azt a száraz nyárfát? 

Mikor az kizöldül, akkor jövök hozzád, 

Akkor jövök hozzád. (Szerelmi dalok: 330/1) 

Most egy másik, részletesen elemzett népdalt idézek, melyet a referenciapont-szerkezet 

láncolatok és a percepció−fikció váltakozás szemléltetésére mutattam be. 

(23) Az én galambomnak dombon van a háza; 

Két keréken fordul csikorgós kapuja, 

Az ablakja alatt két szép koronafa, 

Kire a galambom neve van ráírva. 

Ha én madár volnék: oda fészket raknék, 

Ott minden hajnalban szépen énekelnék; 

Az én galambomnak elébe repülnék, 

Piros orcájára egypár csókot vinnék.  (Szerelmi dalok: 22) 

A népdal elemzésénél többek között azt emelem ki, hogy az egyes 

referenciatárgyak egy fizikai térbeli utat jelölnek ki, melyet a hallgató a 

figyelemirányítással párhuzamban mentálisan végigjár, és ez az ösvény egyben 

metaforikusan leképezi azt a közeledési vágyat, amelyet a beszélő a szerelmi társ iránt 

érez. Az események helyszínét a határozatlan domb jelöli ki, melynek percepcióját ugyan 

nyelvi elem nem jelöli, mégis közvetlen tapasztalatként, vagy mintegy azt idézve 

jelentkezik. Ez esetben a referenciális központból (mely egyben elsődleges referenciapont) 

a domb és a ház vizuálisan érzékelhető, azt követően azonban a nézőpont áthelyezéséről 

beszélhetünk, amely nézőpont a koronafához közeledő szubjektum perspektívájaként 

rekonstruálható az ábrázolásból.  Az első sorban kibontakozó Perceptuális tér tehát a 

második sortól fiktív jellegű térbe vált át, amely a Személyes állapot tér és a Nem-

közvetlen jelen tér jegyeit viseli magán. A második strófa egyértelműen jelölt módon a 
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Vágy térbe helyezhető. Érdekes, hogy az első strófában a közeledő szubjektum mozgása, 

illetőleg a figyelemirányítás mintegy megelőlegezi a második strófa irreális vágy-

eseményeit. A két mentális tér összekötő eleme itt a koronafa, mely mind a valós, mind az 

irreális tér eleme. 

Összegezve a mentális terek egymásba ágyazódásának tapasztalatait, azt a 

megállapítást tehetjük, hogy gyakori folyamat az, amikor valamely Perceptuális térben 

konstruálódó esemény egy eleme újabb teret nyit meg, amely lehet Nem-közvetlen tér, 

Előrevetített jövő tér, vagy a legjellemzőbb Vágy tér. Ez a folyamat a kiindulóponttól való 

eltávolodást jelenti, de a folyamatot az új térbe való átlépés transzparenciája mérsékli. 

Azáltal azonban, hogy a beszélő kiindulópontjából egy perceptuálisan érzékelhető, az 

aktuális tapasztalatban lehorgonyzott elemből bontakozik ki az újabb mentális tér, a 

vágyott esemény „elérhetővé”, mentálisan közelebbivé válik. 

2.5.3. Összegzés 

A legjellemzőbb mentálistér−típusok a népdalban a közvetlen valóság tere, melyet 

Perceptuális térnek nevezek. Jellemzője a többnyire természeti jelleg, az (elsősorban) 

vizuális percepció, a beszélő kiindulópontjának valamilyen mértékű jelöltsége, valamint a 

tér elemeinek fizikai térbeli elhelyezkedése, távolsága. A Nem-közvetlen tér gyakran az 

aposztrofikus megszólítás nyomán bontakozik ki. A harmadik tértípus a Vágy tere, 

amelynek lehet explicit nyelvi jelölője, de létezik jelöletlen formája is. A Vágy mentális 

tere több episztemikus térben konstruálódhat: a Nem-közvetlen jelen-térben, a Lehetséges 

jövő térben és az Irrealitás tartományaiban. A természeti törvényszerűségek, mint 

univerzális tapasztalatok ábrázolását a közösségi nézőpont és az idő dimenziójában történő 

lehorgonyzás hiánya jellemzi. E tértípust Univerzális tapasztalati térnek nevezem. Ehhez 

hasonló a Személyes állapot tér, amely korábbi tapasztalatokon alapuló, tehát nem konkrét, 

de személyes, hosszan tartó állapotot jelenít meg. Az Univerzális tapasztalati tértől a 

szubjektumhoz kapcsolódás, a Jelen tereitől pedig az időbeli lehorgonyzás hiánya 

különbözteti meg. Fő szemantikai funkciója egy személyes élethelyzet bemutatása, ezért 

Személyes állapot térnek lehet nevezni. Esetenként azonos időben, de egymástól 

függetlenül konstruálódik a természeti és a nem-természeti jellegű tér. A Természeti tér 

csaknem mindig metaforikus, s a vele párhuzamba állított Nem-természeti térrel számos 

megfelelést tartalmaz. Több közös mentális térben konstruálódhatnak, pl. a Perceptuális 

térben és az Univerzális térben, de integrációjuk is elképzelhető. 
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A mentális terek definiálásában a szövegtípus jellegadó jegyeként jelentkezik az 

ambiguitás. Az értelmezési ingadozás főbb dichotomikus régiói a Perceptuális tér, ill. 

Nem-közvetlen jelen tér vagy Univerzális tapasztalati tér, a Perceptuális tér, ill. Lehetséges 

vagy Előrevetített jövő tér, végül a Perceptuális tér ill. Vágy tér. Fontos kérdés az, hogy a 

különböző mentális tértípusok eseményei miért értelmezhetők közvetlen tapasztalatként is, 

illetve a Perceptuális tér hogyan jeleníthet meg nem-közvetlen tapasztalati eseményeket. 

Az okok között az alábbiakat emelem ki: 

 A lehorgonyzás gyakori bizonytalansága a mentális tér bizonytalanságát, 

azonosíthatatlanságát is maga után vonja; 

 A magyar nyelvben a jelen idejű ige sokrétű funkcionális alkalmazhatósága, a 

jelen idő mellett a jövő idő és hipotetikus események leírásának lehetősége;  

 A nézőpontszerkezet alakulása, az eseményeket „követő” közeli kiindulópont; 

 A dinamikus konstruálásban az egyes terek közötti transzparens átmenet. 

A mentális terek egymásba ágyazódása folyamatának jellegzetes formája az, amikor egy 

Perceptuális térben konstruálódó esemény valamely meghatározó eleme újabb teret nyit 

meg (Nem-közvetlen teret, Előrevetített jövő teret, vagy leginkább Vágy teret). Az új tér 

egyben a kiindulóponttól való eltávolodást jelenti, de az átmenet észrevétlen – transzparens 

– jellege mérsékeli ezt az eltávolodást. Ezzel párhuzamban azonban az a mód, hogy a 

beszélő kiindulópontjából egy perceptuális tapasztalati térben lehorgonyzott elemből 

bontakozik ki az újabb mentális tér, a vágyott esemény „elérhetővé” válik, mentálisan 

közelebb kerül a diskurzus résztvevőihez. Természetes módon a valóságon kívül eső 

események a megnyilatkozói tapasztalattól viszonylag távol esnek; a megnyilatkozói 

szándék pedig azt célozza, hogy azok az események bekövetkezzenek; a vágy olyan 

megjelenítése, mely az aktuális percepcióból, annak egy tárgyából bontakozik ki, annak 

illúziójához közelít, mintha az a valóság rész lenne, vagyis a valóságba integrálja a vágyott 

eseményt. 

2.6. A dinamikus jelentésképzés általános jellemzői a népdalban 

A fejezet négy konstruálási művelet, a lehorgonyzás, a nézőpont-szerkezet alakulása, a 

referenciapont-szerkezetek és a mentális terek szerveződése szempontjából írta le a 

jelentéskonstruálás módozatait a térbeli dimenzióra fókuszálva. Ezek az észrevételek nem 

egyedi elemzésekként, hanem a népdal általános szövegtipológiai jegyeiként, 
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forgatókönyveiként kerültek bemutatásra. A tér metaforikus potenciáljára összpontosítva 

több generikus jellemző vázolható fel, amelyek az egyes műveleteken átívelnek. Ezek a 

következők: 

 A fizikai tér mentális folyamatokat jelenít meg mind strukturális, mind dinamikus 

jellemzőiben. 

 A térben legfőbb dichotomikus viszonyként a KÖZEL−TÁVOL ellentét jelenik meg, 

amely a konceptualizálóhoz mint origóhoz képest mérhető. 

a) A KÖZEL aktuális valóságot, így MENTÁLIS KÖZELSÉGet jelenít meg. Nyelvi 

eszközei a közelre mutató deixis, egyes határozott főnevek, vagy a személyragos 

névmás. A KÖZELben konstruálódó mentális tér a Perceptuális tér. 

b) A TÁVOL legfőképpen VÁGYat jelöl, gyakran jövő vagy múlt idejű 

események színtere, így a konceptualizáló MENTÁLIS TÁVOLSÁGa jellemzi. Nyelvi 

eszközei eltávolító funkcióval bírnak: így a távolra mutató térdeixis, a 

referenciapontok láncolata, a határozatlan főnevek és a lehorgonyzatlan nominális 

szerkezetek. A TÁVOLban konstruálódó mentális terek a Nem-közvetlen tér, a 

Vágy tere, a Lehetséges jövő tere, az Irrealitás tartománya (fiktív terek). 

c) A távoli fiktív események főként vágyat képeznek le, ezért megfigyelhető a 

konceptualizáló rájuk irányuló kapcsolatteremtő, “közelítő” szándéka. A 

TÁVOL−KÖZEL közötti fizikai kapcsolatot egy perceptuálisan érzékelhető fizikai 

tárgy biztosítja, így átmenete transzparens; a konceptualizáló és a távoli (fiktív 

térbeli) tárgyak kapcsolata állandó: ennek nyelvi biztosítékai a deixis és az én, 

mint állandó elsődleges vagy másodlagos referenciapont. A közelítés funkciójára 

szolgálnak az aposztrophé, a közvetítő entitás (pl. madár) alkalmazása, az idézés, 

vagy a nézőpont ideiglenes áthelyezése. 

 A figyelemirányítás folyamatában kirajzolódó referenciapont-hálózatok 

metaforikus értelmű térbeli konfigurációkat alkotnak. A fészek- és a lánc−típusú 

referenciapont-szerkezetek hosszadalmas, nehézkes utat jelenítenek meg. Az ÚT az 

éntől vezet a végén található prominens tárgyig (szerelmi társ vagy közös helyszín 

megjelenítője). A referenciapontok kapcsolatának megszakadása mozaikszerű 

töredezettséget, nem-koherens térviszonyokat, metaforikusan instabil, kilátástalan 

élethelyzetet jelenít meg, az egocentrikus hálózat pedig magányt képez le. 

 A konstruálás folyamatát dinamikus változások jellemzik. A népdalok egy 

csoportjában ilyen egyfelől az ambiguitás, amely a szövegkezdő lehorgonyzás 
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bizonytalanságából fakad, és a mentális terek kezdeti azonosíthatatlanságát 

eredményezi. Ehhez kapcsolódik a másik általános jellemző, a kettős értelmezés, 

amely a lineáris értelmezés retrospektív felülírását jelenti. Ez érvényesül a közösségi 

nézőpontból konstruált esemény egyéniből való újraértelmezésében, de a fordított 

logikaként nevezett konstruálási módban is: egyes természeti folyamatok okaként 

először külső események, majd belső folyamatok jelennek meg. 

A fenti lényegi meglátások a jelentéskonstruálás vázának tekinthetők. A térszemantikai 

elemzés a természeti tárgyak fogalmi konstruálódásának és elemi viszonyainak részletes 

vizsgálatával válik teljessé, amint arra számos helyen utaltam is, amely a következő 

fejezetben kerül bemutatásra.  
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A DOLGOK ÉS VISZONYOK FOGALMI KONSTRUÁLÁSA 

3.1. A főnevek fogalmi konstruálása 

A jelentéskonstruálás gerincét alkotó műveletek vizsgálata során nyilvánvaló volt, 

hogy a jelenetek fogalmi entitásainak szemantikai elemzése nélkülözhetetlen, szerves 

részét képezi a térszemantikai vizsgálatnak. Néhány, korábban idézett szöveg jól mutatja 

azt, hogy a fogalmak aktuális profiljai hogyan vesznek részt a jelentéskonstruálás általános 

műveleteiben. Az alábbi népdalban látható, hogy az ERDŐ−fogalom különböző tartományai 

aktivizálódnak sorban: 

(1) Amoda le van egy erdő, jaj, de nagyon messze van! 

 (Közepibe, közepibe két rozmaringbokor van. 

Egyik hajlik vállamra, másik a babáméra; 

Így hát, kedves kisangyalom, tiéd leszek valaha. (Szerelmi dalok: 366/3) 

Először önálló entitásként, majd helyként profilálódik, utóbbi funkciójában szerkezete és 

zártsága kerül előtérbe. A távolra mutató deixis tehát elsőként egy prominens entitásra 

irányul, majd az úgy nyit meg egy új, fiktív jelenetet, hogy SZERELMI PÁRT EGYESÍTŐ 

HELLYÉ változik. 

(2) Az én galambomnak dombon van a háza; 

Két keréken fordul csikorgós kapuja, 

Az ablakja alatt két szép koronafa, 

Kire a galambom neve van ráírva. 

A fészek−típusú referenciapont-lánc kirajzolásában fontos szerep jutott a DOMB, a KERT és 

a HÁZ sematikus dimenzionális tulajdonságainak: sorrendben a horizontális síkból a 

vertikális kiemelkedés → a részleges zártság → a teljes zártság jellemzi őket, amely az 

értékes személyhez való eljutás fokozatait jól szemlélteti. 

(3) Felülről fúj az őszi szél; 

Zörög a fán a falevél. 

− Ugyan, babám, hova lettél? 

Már két este el nem jöttél. (Szerelmi dalok: 127/1) 

(3)-ban, ha a SZÉL teljes szemantikai szerkezetét kívánjuk feltérképezni, akkor éppúgy meg 

kell határozni a nézőpont elhelyezkedését, mint a SZÉL mozgásának irányát, 

hatásmechanizmusát, s ezek egységéből következtetni a 3−4. sorral összefüggő 

metaforikus jelentésre. 

A fogalmi konstruálás részletes vizsgálata arra irányul, hogy az egyes fogalmaknak a 

népdal szempontjából releváns profilálódási folyamatait bemutassa, és ezeknek a 
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profiloknak a metaforikus tartalmára rámutasson. A természeti jelenet entitásai ugyanis 

nem a fogalom hétköznapi mátrixát aktivizálják, hanem a szövegtípusban konvencionális, 

sőt ezen túlmenően bizonyos tematikus kontextusokhoz kötődő profiljait. A népdalok 

fogalmi hálózatát erőteljes intertextualitás, és ennek megfelelően egységes, szorosan 

összefüggő rendszer, a fogalmakat pedig nagyfokú metaforikus potenciál jellemzi. A 

fogalmi konstruálás elemzéséhez tartozik az entitás más tárgyakhoz való térbeli 

viszonyának értelmezése is, erre irányul az erődinamikai kölcsönhatások vizsgálata. 

Hipotézisem az, hogy számos entitás esetében a térbeli profilálódás a 

legmeghatározóbb, és az egyes lokalizációs, dimenzionális, vagy mozgási profiljuk, 

szűkebb tematikus kontextusuk valamint metaforikus értelmük között együttállás 

figyelhető meg. 

 A népdalok fogalmi rendszerének megismerése nem csupán a népdalok, hanem az 

egész folklórirodalmat átfogó szövegvilág feltárását teszi lehetővé. Ez a szövegvilág 

implicit elméletet (Szilágyi N. 1996: 39) fogalmaz meg a használóit körülvevő fizikai, 

társas, kulturális környezetről. A korpuszalapú elemzés célja a nyelvi adatokból 

következtetni a mögöttük rejlő konceptualizációs folyamatokra, ebből kifolyólag a formai 

és a kontextusban értelmezett szemantikai jellemzők egyidejű érvényesítése határozott 

módszertani elve a fejezetnek. 

 Egy kifejezés fogalmi képe a vele kapcsolatos összes asszociációt tartalmazó 

tartomány, amely az adott jelenséggel kapcsolatos gondolatok, meggyőződések, 

elképzelések, minősítések és az ezeket kifejező konkrét megnyilatkozások, grammatikai 

struktúrák összességét magába foglalja (Bańczerowski 2008a: 63). Néhány fogalom 

magyar nyelvi képének leírására már készültek tanulmányok, pl. az ANYA, APA/ATYA, FEJ, 

KÉZ, FÖLD, HAZA stb. fogalmak esetében (Bańczerowski 2008b). „A szemantikai egységek 

kognitív tartományok viszonyában írhatók le, amelyek elemi formájukban tapasztalati 

alapúak, azaz a világról való tudás és a jelentés között kapcsolat van, a jelentés alapja a 

konceptualizáció” (Tolcsvai Nagy 2004a: 37). A nyelvi realizáció konstruktív folyamat 

eredménye, amelyben a konstruálás művelete a nézőpont függvényében megy végbe. A 

nyelvi megnyilvánulások összessége így konceptualizációs folyamatok sokaságát és 

nézőpontok sokféleségét jelenti. Ehhez kapcsolódóan célom a lehetőleg minél teljesebb 

kép ismertetése. 

 A fogalmak konceptuális-szemantikai szerkezetének rekonstruálásához a fogalom 

kontextus függvényében megjelenő aktuális profilját elemeztem. A magyar 
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szakirodalomban hasonló értelemben fordul elő a jelentésfókusz terminus (vö. Kövecses 

2009), mely elsősorban a fogalom szerkezeti tulajdonságaira helyezi a hangsúlyt: „A 

figyelem fókuszába a beszélő konstruálási műveletei helyeznek dolgokat. Az előtér−háttér 

megoszlása szerint profilálódik az előtérbe kerülő entitás egy nyelvi kifejezésben: a 

szemantikailag profilált elem az adott nyelvi kifejezés aktuális jelentése” (Tolcsvai Nagy 

2010: 32). Langacker szerint az egyes fogalmak profiljai mintegy helyi fókuszként 

működnek, vagyis a figyelem lokális irányítói (Langacker 1987: 188). A profilálódásnak 

tehát kiemelt szerep jut a kontextus és a szövegértelem dinamikus kibontakozásában. A 

profil egy konkrét fogalmi tartományon belül érvényesül. Az adott fogalmi entitáshoz 

kapcsolódó fogalmi tartományok is eltérőek lehetnek a kontextusnak megfelelően. A 

lehetséges tartományok összessége alkotja egy fogalmi entitás mátrixát, vagyis szemantikai 

szerkezetét, és „Egy komplex mátrixon belül a tartományok különböznek a centralitás 

mértékében, mely valószínűsíti azt, hogy adott esetben melyikük aktivizálódik 

könnyebben”
48

 (Langacker 1987: 189). 

 Az alábbiakban elsőként egy statikus természeti entitás, az ERDŐ fogalmi profiljait és a 

hozzájuk kapcsolódó szemantikai funkciókat mutatom be (3.2.), ezután egy merőben más 

jellegű tárgy, a statikus és dinamikus FOLYÓ konceptualizációjának leírása következik 

(3.3.). A harmadik részben két időjárási elemet vizsgálok: a SZÉL erőforrásként 

profilálódik, s jellegzetesen az általa okozott események percepciójában jelenik meg, a  

FELHŐ pedig vizuálisan érzékelhető, sajátos alakú és színű entitás (3.4.). Ezt követően a 

jelenetek viszonyait az érzelmeket leképező erődinamikai kölcsönhatások szempontjából 

mutatom be tágabb perspektívából az ember és a természet általános erőviszonyait, majd 

néhány jellemző természeti erőforrást és hatásmechanizmusukat, majd a SZERELMI 

AKADÁLY megvalósulási formáit részletezve (3.5). Minden fogalom vizsgálati módszere az 

empíria elvét követve az adott fogalom sajátosságaihoz illeszkedik. Ennek megfelelően az 

ERDŐ esetében a szemantikai funkciót és a jellemző attribútumokat mutatom be; a FOLYÓ 

fogalmi hálózatában a jellemző szemantikai csomópontoknak megfelelően a FOLYÓ 

egészének, a FOLYÓPARTnak és a FOLYÓVÍZnek, valamint a hozzájuk kapcsolódó 

tevékenységeknek metaforikáját elemzem. A SZÉL esetében elsősorban mozgási jellemzői, 

a FELHŐnél pedig dimenzionális tulajdonságai alakítják az elemzési struktúrát. 

 

                                                 
48

 The domains in a complex matrix differ in their degree of centrality, which translates into the relative 

likelihood of their activation on any particular occasion when the symbolic unit is employed. 
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3.2. Egy statikus természeti tárgy, az ERDŐ fogalmi profilja 

3.2.1. Bevezetés 

A fejezetben az erdő konceptualizációs lehetőségeit, megvalósulásai formáit mutatom be a 

vizsgált szövegek alapján. Először az ember és az erdő szociokulturális viszonyát 

ismertetem, majd a felismert fogalmi tartományok metaforikus megvalósulásait 

részletezem. 

 Az erdő szó jelentéséről, etimológiájáról, kulturális meghatározottságáról való 

ismereteink a következőkben foglalhatók össze röviden: A szó etimológiája szerint az ered 

alapszó melléknévi igenévképzős származéka eleinte a vágás után sarjadó fiatal erdő 

megjelölésére szolgált (ered=sarjad). Később, párhuzamosan az általánosabb jelentésű 

ugor kori vad=erdő szó elavulásával, jelentése kibővült egyéb facsoportok jelölésére is 

Benkő 1967–1984). A vad szót őrzik a mai vadon, vadonerdő, vadak szavaink (MNL 1977: 

714). A Magyar néprajzi lexikon meghatározása szerint „általában az egy kh-nyi területet 

meghaladó facsoportot nevezik erdőnek, de az Alföldön már a néhány száz fából álló 

ligetet is erdőnek mondják. Az erdő volt az a természetes növénytakaró, amely a 

magyarság elődeit történetünk legkorábbi szakaszaiban körülvette.” Erre utal számos, az 

erdőhöz kapcsolódó alapszókincsbeli szavunk is: gyökér, tő, kéreg, ág, vessző, fürt, fa, 

fagyal, héj, rügy, levél, fű, tapló, hárs, szil, nyár, fúr, ró, szúr, vés stb. (MNL 1977: 714). 

Az emberiség és az erdő viszonya ez utóbbi szerepének változásával jellemezhető a 

történelem folyamán (Csőre 1980). A mindennapi szükségletek (élelem, ruházkodás, 

gyógyászat) és a védelmi-stratégiai szerep mellett kezdetben vallási-kultikus szerepe is 

volt: „A régi népek fantáziája benépesítette az erdőt, tiszteltek egyes fákat és fafajokat, 

gyógyerőt és egyéb misztikus hatalmat tulajdonítottak nekik. Templomot láttak egyes 

erdőkben s ligetekben” (Csőre 1980: 23). A magyarság hiedelemvilágában ugyan nem 

játszhatott akkora szerepet, mint más népekében, mivel nem volt erdőlakó nép. Ezt az 

érdeklődést az erdő racionális használatának gondolata váltotta fel fokozatosan. A 

honfoglalástól a középkor végéig jellemző volt az, hogy elsősorban vadászat, másodsorban 

állattartás, s csak végül használták fahasználat céljából az erdőt. A települések 

terjeszkedése és a kisebb mértékű földművelés következtében nem beszélhetünk 

jelentősebb erdőirtásról egészen a középkor végéig. Ennek ellenére az erdők funkciójában, 

állapotában eltérések mutatkoznak. Az ún. „primitív” használat jellemzi a településekhez 

közel eső erdős területeket, amelyek jelentősen lepusztultak-ritkultak a legeltetés 
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folyamán. Ezek a domesztikálódott erdők egészen más képet mutatnak, mint azok az 

őserdők, amelyek még évszázadokig felderítetlenek maradnak az ország keleti és észak-

keleti hegységeiben. Említésre méltó az erdők különleges jogi státusza is: ezek 

mentesülnek legtovább a tulajdon alól, sokáig korlátlan használat jellemezte őket a 

közösség számára. Az erdőhöz fűződő konceptualizáció tehát nem jellemezhető 

egységesen. 

 Az ERDŐ jelentésszerkezetének vizsgálata kapcsán egyik felmerülő kérdés az, hogy 

mely fogalmak (nyelvi szempontból szavak és szókapcsolatok) tartoznak bele az erdő 

fogalmi hatókörébe, s ezek a centrum−perifériaelv szerint hogyan rendezhetők. Elsőként az 

ERDŐ fogalmát el kell határolni a FA fogalmától: bár van több hasonló profiljuk, a védelem, 

a hajlék, a temetkezési hely szerepei
49

,
 
akár az idő jelölése (Jankovics 1991: 13), mégis 

egészen más kontextusban, más szemantikai szereppel fordulnak elő. Az ERDŐ fogalmának 

vizsgálatakor nem lehet figyelmen kívül hagyni a nyelvjárási lexikonbeli eltéréseket sem. 

Itt a jelentésföldrajzi vizsgálatok eredményei fontos támpontul szolgálhatnak. A 

szójelentések rendszerszerű kapcsolatai, a jelentésrelációk nemcsak nyelv-, hanem 

nyelvjárás-specifikusak is. Bába Barbara a jelenkori szókincs alapján vizsgálta egész 

Magyarország területén a „valamiféle erdő” szemantikai jelentés különböző megvalósulási 

formáit, ezek specifikus jelentésmezőit, illetve a különbségeket megalapozó szemantikai 

jegyeket. Az összesen 161 fogalmi realizáció rendszerezése, térképre vetítése azt mutatta, 

hogy e fogalmak jelentős többsége speciális, szűkített szemantikájú, s az erdő alapfogalmat 

leggyakrabban a köznyelvi lexéma fejezi ki (csak szórványosan adatolható a hasonló 

jelentésű pagony, kerek, berek változat). Az egyelemű erdő szó elterjedésének oka az, 

hogy „a mezőösszefüggésen belül a hierarchia magasabb fokain álló, a mindennapi 

életünkben alapvetően szerepet játszó fogalmak általában tagolatlanok” (Bába 2009: 78), 

és a beszélőközösség a kevésbé fontos fogalmak megjelölésére alkalmaz szószerkezetet 

(Hegedűs 2001: 380).  

Ez a megfigyelés alátámasztja a népdalszövegekben megjelenő fogalmi rendszer 

jellemzőit, melyről általánosságban a következő megfigyeléseket tehetjük: (1) Az erdő és 

hasonló jelentéshálózatú szavak viszonyában az előbbi előfordulási aránya jelentős 

többséggel bír. Csupán elszórtan jelentkeznek tájnyelvi megfelelők (berek, sürü), vagy 

pedig speciális jelentést hordozó formák; ezek növényzet alapján (nyírfás, füzes, 

                                                 
49

 [A fa] „mindenekelőtt védelmet jelentett ősünk számára. Lombkoronája megóvta a Nap hevétől, az esőtől 

(ez akkor is igaz, ha tudjuk, nem tanácsos magányos fa alá állni villámlásos égiháborúban). Ágai, odva 

rejtekül, sőt otthonul, temetkezési helyül szolgáltak.” (Jankovics 1991: 10) 
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csere=cserjés, cseroldal) vagy formai jegyek alapján (liget, sok a fa) minősítenek. (2) 

Viszonylag ritkán adatolható a szóösszetétel esete (erdőszél, erdőhát, citromfaerdő, 

cédrusfaerdő). (3) Leggyakoribbak a szintagmatikus szerkezetek: a birtokos szerkezetek, 

az erdő-mező mellérendelő szószerkezet, valamint a feltűnő többséget alkotó jelzős (vagyis 

minősítő) szerkezetek. A jelzők száma, mint látni fogjuk, korlátozott: „A magyar 

népköltészet csak néhány állandó, a tárgyat, jelenséget valóban jellemző jelzőt használt” 

(Ortutay 1975: 62). (4) Néhány esetben az erdő önálló elem. 

Az erdő-reprezentáció összesen 96 szövegben jelenik meg. Az alábbi összesítés azt mutatja 

meg, hogy ez mely tematikai csoportokat érinti, ezeken belül az összes dalból hányban 

fordul elő, amely végül is milyen arányú realizációt jelent: 

20. ábra 

Az ERDŐ−fogalom előfordulása a népdalok egyes tematikai csoportjaiban 

Tematikai csoport Arány 

bujdosóénekek 51/16   31.4% 

betyárdalok 67/18   27% 

keservesek 52/7    13.5% 

vándordalok 13/1   7.7% 

szerelmi dalok 445/29 6.5% 

katonadalok 166/10 6% 

pásztordalok 60/3 5% 

párosítók 20/1 5% 

táncdalok 90/4   4.5% 

rabénekek 44/2   4.5% 

történeti és vitézi énekek 27/1 3.7% 

aratódalok 29/1   3.5% 

bányászdalok 24/1   4% 

summásdalok 51/1   2% 

lakodalmi énekek 45/1 2% 

48-as dalok 74/1  1 % 

csúfolók, tréfás és gúnydalok 228/1 0.4% 

átokdalok 10/0 - 

fonódalok 22/0 - 

halászdalok 12/0 - 

Látható, hogy kifejezetten gyakori fogalmi entitásnak mondható a bujdosóénekekben és a 

betyárdalokban, de viszonylag sűrűn előfordul a keservesekben, szerelmi dalokban és 

katonadalokban is. Ez utóbbiak közül a szerelmi dalok csoportjára hívnám fel a figyelmet, 

hiszen egy nagyobb számon belüli arány hangsúlyozottan reprezentatív statisztikai 

szempontból. 
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Ezeknek megfelelően elemzési szempontjaim a következők: a fogalom alkalmi 

attribútumainak kiválasztása, a tematikai csoport megjelölése (egyben a népdal 

azonosítója), a fogalom alkalmilag hangsúlyozott szemantikai jegyének (profiljának) 

kiválasztása a kontextuális beágyazottságnak, illetve tartalmi környezetnek függvényében. 

A bizonyos hasonlósággal, rokonsággal rendelkező profilokat tágabb fogalmi tartományok 

köré rendeztem és minden tartományt egy-két népdal idézésével szemléltetek. A vizsgálat 

eredményeként elkülöníthető, erdővel kapcsolatos asszociációs tartományok a következők: 

LAKHELY/SZÁLLÁS, MENEDÉK, SZERELMI TALÁLKOZÁS HELYSZÍNE, SZERELMI AKTUS 

RÉSZTVEVŐJE/HELYSZÍNE, HALÁL HELYE/TEMETŐ, LEKÜZDHETETLEN ENTITÁS/AKADÁLY, 

ISMERETLEN, TERMÉSZET, ELEMEKBŐL FELÉPÜLŐ EGYSÉG, AZ ERDŐ-MEZŐ A VILÁG/ÉLET 

(térbeli kiterjesztés). 

3.2.2. AZ ERDŐ LAKHELY/SZÁLLÁS 

Az ERDŐ mint lakhely profiljai az átmeneti szállástól kezdve a szállás, lakhely, szülőhely, 

tágabb élettér fokozatait jelenítik meg. A betyárdalokban már formulaként (a betyár 

állandó jelzőjeként) is megjelenik a zöld erdő betyárja kifejezés. Az erdő közvetlen 

szintagmatikus környezete a bujdosókban leggyakrabban más, azonos szintű földrajzi 

képződménnyel társított, mellérendelő jellegű kapcsolatot mutat. Ennek a 

LAKHELY/OTTHON fogalmakhoz fűződő konvencionális jelentéstulajdonítás viszonylatában 

kiemelt szemantikai értéke van: a lakhely jellemzően egyetlen, rögzített, zárt tér; 

következésképpen az esetenként ráadásul többes számú, felsorolásszerű térmegjelölések 

(erdők, mezők, ligetek, völgyek, hegyek) éppen a lakhely hiányát hangsúlyozzák. 

Ugyanebbe a körbe tartozik a minden általános névmással bővített forma: a minden 

erdőszélen itt az árva madár átmeneti szállása (szemben a konkrét megjelöléssel). A másik 

leggyakoribb a zöld jelző, mely a betyárdalok jellemzője. E jelző az “élő” természet 

tapasztalatához kapcsolódóan az életteliséget hangsúlyozza, s ez híven tükrözi a betyárélet 

idealizált-heroizált ábrázolását – ezek az alkotások ugyanis nem betyároktól származnak, 

hanem népi eredetűek (Ortutay–Katona 1975b: 679). E dalokhoz kapcsolható egy 

katonadal is, melyben a sűrű erdő közepében lévő kaszárnya a katona lakhelye, egyben  

börtöne. 

(1) Erdő mellett estvéledtem, 

Subám fejem alá tettem. 

Összetettem két kezemet, 

Úgy kértem jó istenemet: 
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– Én istenem, adjál szállást! 

Már meguntam a járkálást; 

A járkálást, a bujdosást, 

Az idegen földön lakást. 

Adjon Isten jó éjtszakát, 

Küldje hozzám szent angyalát: 

Bátorítsa szívünk álmát; 

Adjon Isten jó éjtszakát! (Bujdosók: 42) 

(2) −Monostori zöld erdőben születtem. 

Dajkám se volt, mégis felnevelődtem. 

Úgy nőttem fel, mint erdőben a gomba; 

Volt szeretőm már tízéves koromba. 

Monostori zöld erdőben van egy fa; 

Jaj, de sokat áztam-fáztam alatta! 

Tetejéből hullott rám a virága. 

Betyár voltam már tízéves koromba. 

− Én voltam az öreg csárdás szép lánya, 

Betyárokkal mulattam a csárdába. 

A számukra gyöngybokrétát kötöttem, 

De igazán csak egy legényt szerettem. (Betyárdalok: 10) 

3.2.3. AZ ERDŐ MENEDÉK 

A LAKHELY−MENEDÉK konceptualizáció között gyakran átfedés van, hiszen a bujdosókban 

és betyárdalokban megjelenő lakhely kényszerű menedék is egyben. Másfelől, az otthon 

talán legfontosabb funkciója a védelem. Itt mégis igyekeztem olyan eseteket bemutatni, 

melyekben – a nagyfokú kontextuális különbségek ellenére – az ERDŐ általános védő-

elrejtő szemantikai jegye kerül előtérbe. Megfigyelhető, hogy gyakori attribútumok a nagy, 

sűrű, vad és a sötét jelzők. Az említett, társadalom perifériájára szorult csoportok mellett a 

személyes bánat is a társadalmi környezet, civilizációs tér elhagyására, elmenekülésre 

késztet: az erdő a fájdalom szabad átélésének helyszíne is lehet. Az attribútumok alapján 

arra a megállapításra juthatunk, hogy a menedékként funkcionáló erdő inkább egy 

áthatolhatatlan, vad, őserdő−típusú hely. 

(3) Ha vadgalamb lehetnék 

Vad erdőben sirnék; 

Ha szellő lehetnék, 

Messze elrepülnék. 
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De egyik sem vagyok, 

Szegény árva vagyok. 

Ha meg nem változik, 

Búmban elhervadok. (Keservesek: 6) 

 

(4) Rózsa Sándor bujdosik az erdőbe; 

Azt se tudja: le van-e vagy föl benne? 

Nyírfalevél derékalja, párnája; 

Gyöngyharmat a takaródzó párnája. (Betyárdalok: 62) 

3.2.4. AZ ERDŐ A SZERELMI TALÁLKOZÁS HELYSZÍNE 

Szerelmi kontextusban az ERDŐ termékeny, szerelmi folyamatokat befogadó, inspiráló 

környezeti vonatkozása kerül előtérbe.  Meghatározó attribútumai a kerek és a zöld jelző: 

ez utóbbi a szerelem − tavasz − termékenység jellemző színe, az ERDŐ természeti/élő 

jellegét fejezi ki. A kerekség a zártság konceptuális tartalomra utal, mely a kontextusban a 

térbeli intimitást érzékelteti. Óvatosan kell azonban bánni az olyan elemzésekkel, melyek 

kizárólagosan a szexualitás témakörén belül értelmezik a népdalok természeti jeleneteit.
50

 

A metaforikus jelenetek értelmezése jóval összetettebb és árnyaltabb műveletnek tűnik, 

mint bizonyos elemek egymással való megfeleltetése. Ezenkívül látható, hogy az erdő 

számos más műfajú dalban is megjelenik, nem csak szerelmi kontextusban, ezért fogalmi 

hálója jóval kiterjedtebb annál. 

A szerelmi találkozás kontextusában gyakori a MADÁR SZERELMES metafora, ahol 

az erdő a szabad élet helyszíneként, olykor a szabadságában korlátozott madár életterét-

lakhelyét jelölő kalicka ellentétpárjaként jelenik meg. 

(5) −Gyere be, gyere be, gyönyörű kis madár! 

Csináltattam neked aranyból kalickát, 

Aranyból kalickát, ezüstből ajtaját, 

Ezüstből ajtaját, gyémántbul válluját. 

Nem szoktam, nem szoktam kalickában lakni, 

Csak szoktam, csak szoktam zöld erdőben lakni, 

Zöld erdőben lakni, zöld ágakra szállni, 

Fenyőmagot enni, gyöngyharmatot inni. (Szerelmi dalok: 6) 

A madár pozitív élettere, az erdő ezekben a szövegekben a másik fél életterétől világosan 

elkülönül, de azért számára könnyen megközelíthető. A nehézségeket tehát nem maga az 

erdő, hanem a madár térbeli mozgása szemlélteti metaforikusan. A másik elterjedt 
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 Bernáth szerint szerelmi népdalainkban az erdő a nő, a madár a férfi jelképe, s minden tevékenységnek – 

favágás, gyümölcsszedés, disznó túrása – szexuális vonatkozása van (vö. Bernáth 1986 és 1987). 
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motívum a gyümölcs- vagy virágszedés, mely jellemzően a lányhoz kapcsolódó 

tevékenység. 

(6) Erdőben, erdőben, szép kerek erdőben 

Rózsát szed a babám rózsafa tövében. 

Szedjed, babám, szedjed, hogy el ne hervadjon, 

Hogy a mü szerelmünk félbe ne szakadjon! (Szerelmi dalok: 42) 

Az erdő kontextusához lazábban kapcsolható az a szöveg, melyben a nyárfás mitikus 

helyként, az ott található lány oltárként jelenik meg. Hasonló ábrázolás megtalálható a 

szerelmi dalokban a fűzfa alatt álló leány jelenetében (szerelmi dalok:71). Mindkét 

jelenetben a facsoport/fa távoli, irracionális helyszín, mely az erdővel kapcsolatos régi 

pogány hiedelmekkel is összefüggésbe hozható, de nagy valószínűséggel világi 

kölcsönzés. 

(7) Túl a Dunán egy nyárfásba 

Találtam egy szép leányra. 

Hol a rubin, hol a gyémánt; 

A két karja liliomszál; 

Aszúszőlőből a nyaka, 

Nádmézből meg az ajaka; 

A termete aranyótár; 

Elébe térdölni nem kár. (Szerelmi dalok: 69/2−3) 

3.2.5. AZ ERDŐ SZERELMI AKTUS RÉSZTVEVŐJE/HELYSZÍNE 

Az előző témakörhöz kapcsolódik, ám helyszínként itt nem egyértelműen választható le az 

erdő a szerelmi aktust jelölő lóhajtás, disznótúrás, favágás jelenségéről. Kizárólag ebben a 

kontextusban jelenik meg attribútumként az erdő zajos minősítése. 

(8) Micsoda erdő ez? Be nagy zaj van benne! 

Talám az én rózsám lovat hajt belőle; 

Talám az én rózsám lovat hajt belőle? 

Hadd hajtsa, hadd hajtsa, majd megfizet érte, 

Mert a piros hajnal tilalomban érte, 

Mert a piros hajnal tilalomban érte! 

Tilalom, tilalom a fekete halom. 

Nekem es tilalom a kedves galambom: 

Nem akkor ölelem, amikor akarom. 

Nem volna tilalom, a kedves galambom: 

Akkor ölelhetném, mikor én akarom; 

Akkor ölelhetném, mikor én akarom. (Szerelmi dalok: 229) 
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Népdaltípus szempontjából egészen változatos szövegek rendezhetők itt egymás mellé: 

párosító (3), szerelmi dal (217, 229), pásztordal (13, 14), betyárdal (35), lakodalmi ének 

(29), táncdal (8). A szerelmi-, pásztor- és betyárdalban a lóhajtás aktusa köré szerveződik a 

jelenet, a lakodalmi- és táncénekekben pedig a disznó túrása, makkolása ábrázolja a 

szerelmi aktust. Az erdő termékeny, inspiráló környezetként, azaz helyszínként jelenik 

meg, melynek nem mond ellent az, hogy a „játék” részeként akadályoztató szerepe is van. 

Ezektől merőben eltér a favágás jelenete (szerelmi dalok: 217), melyben az erdő az aktus 

passzív résztvevője, de egyben helyszíne is. Itt a favágás nehézségei a leányvárás 

nehézségeivel állnak párhuzamban. Megjegyzendő, hogy bizonyos mértékben már a 

makkal való jóllakatás is az erdő részvételére utal, tehát átmenetet képez a 

HELYSZÍN−RÉSZTEVEVŐ funkció között. 

3.2.6. AZ ERDŐ A HALÁL HELYE/TEMETŐ 

Az ERDŐ mint a GYILKOSSÁG/ÖNGYILKOSSÁG HELYSZÍNE, és mint TEMETŐ, a fogalom 

társadalmi szférán kívüli aspektusára fókuszál. Főként keservesekben, bujdosókban, 

katonadalokban, szerelmes dalokban jelenik meg. A társadalmi-közösségi élettéren kívüli 

halál oka lehet szerelmi bánatból fakadó öngyilkosság (vö. AZ ERDŐ MENEDÉK 

tartománnyal), egy betyár elfogása, vagy a katona és bujdosó halála idegenben. Az előbbi 

két helyzetben a kerek és a sűrű attribútumok zártságot, áthatolhatatlanságot és kívülről 

való elérhetetlenséget jelölnek. 

(9) Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok, 

A szegénylegénynek útat mutassatok! 

Mutassatok útat a szegény legénynek, 

Nem találja házát a szeretőjének. 

Mikor megtalálta szeretője házát, 

Más karjában lelte szíve választottját. 

Csillagok, csillagok, boruljatok éjbe! 

Ott fekszik a legény erdő sűrűjébe. (Szerelmi dalok: 156) 

A kerek jelző A SZERELMI TALÁLKOZÁS HELYSZÍNE tartományban is  gyakori 

attribútumként szerepelt. Mégis itt jegyezzük meg, hogy jelentése igen összetett: eredetileg 

főnévként és melléknévként is használták, az előbbit az erdő jelentésben, olyan alapon, 

hogy „ami a szemlélőt minden oldalról körülveszi, az gyakran az egész látóhatárt betölti, 

esetleg – mint az erdei fák – le is szűkíti, és ezzel a nagyság, kiterjedettség látszatát kelti.” 
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(Benkő 1967–1984: 454) Tehát nagy kiterjedést és zártságot egyaránt jelent, valamint az 

erdő konceptualizációjához hagyományosan szoros kapcsolat fűzi. 

A bujdosók és keservesek hol leszen halálom? kérdése a bizonytalan, szomorú 

jövőkép megnyilvánulása, melyben a vízió részei a temetés helyett elenyészés, a 

szertartásos rokon-siratók helyett az erdei vadak, égi madarak mint siratók. Egyéb 

attribútumok a természet tág perspektívához köthető elemei: mező, tenger, szellő, idegen 

föld, pusztaság. A halál tehát ezekben a szövegekben egyet jelent a világ valamely 

megnevezetlen helyén való eltűnéssel. Mivel a halál kérdése a bizonytalan jövőre irányul, 

így idő-vonatkozása is van (vö. alább AZ ERDŐ KITÁGÍTOTT TÉR tartománnyal). 

(10) Istenem, istenem, hol leszen halálom: 

Erdőn-e, vaj mezőn, vaj pedig tengeren? 

Ha erdőn veszek el, ki temet el engem? 

Ha tengeren veszek, ki sirat meg engem? 

Sirass, édesanyám, míg előtted járok, 

Mert aztán sirathatsz, ha tőled elválok. 

Lesznek siratóim az égi madarak, 

Eltemetnek engem az erdei vadak. (Keservesek: 23) 

3.2.7. AZ ERDŐ LEKÜZDHETETLEN ENTITÁS, AKADÁLY 

Az erdő a népdalok egy csoportjában – elsősorban szerelmi kontextusban – valamiféle 

leküzdhetetlen, akadályozó térbeli entitásként jelenik meg. Az erdő leküzdése a kedveshez 

való közelkerülés, az udvarlási siker metaforikus kifejeződése. Jellemző attribútumai a 

magas és a sötét mint az átláthatatlanság, a sűrű mint az áthatolhatatlanság, és a kerek mint 

a zártság, nagy kiterjedés (vö. az előző tartománnyal) jelzői. A képlet azonban nem 

egyszerű: a szerelmes lehet az erdőn túl és az erdőben is, sőt az erdő lehet először 

akadályozó, majd támogató-egyesítő szerepű is (utóbbi az erdő szerelmi találkozási 

helyszín szerepével rokonítható). Érdekes jelenség a szerelmi dalokból kölcsönzött, 

eredetileg szexuális vonatkozású favágás-motívumnak az átvétele a bujdosókba, ahol már 

honvágyat fejez ki. 

(11) Kisdobozi kerek erdő, de magos! 

Közepibe barna kislány, aranyos. 

Hogyha én az erdőnek a szélső fája lehetnék, 

A babámnak vállaira borulnék. (Szerelmi dalok: 41) 
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(12) Erdő, erdő sűrű erdő, 

Jaj, de nehéz bejárni! 

De nehéz a kislány szívét  

Szerelemre kicsalni! 

Rejtve annak a szerelme, 

Mint az erdő virága, 

A szerelmes legény szíve 

Óhajtozhat utána. (Szerelmi dalok: 104) 

3.2.8. AZ ERDŐ ISMERETLEN 

A katonadalok egy csoportjában, a sorozódalokban formulaként jelenik meg az erdőn át 

vezető út javítása. Az erdő itt magát az utat körülvevő környezet, jellemzője a 

körülhatárolatlanság: az út csak befelé vezet, az erdőn túl azonban nem látni. Az ismeretlen 

folytatásnak tér-idő vonatkozása is lehet. Ennek alapján az ismeretlenség mint szemantikai 

jegy dominál, mely az akadályként való konceptualizációval rokonítható leginkább. 

(13) Seprik az erdei utat, 

Viszik a magyar fiúkat. 

Viszik, viszik szegényeket, 

Szegény magyar legényeket. 

El-elviszik napkeletre, 

De nem az engedelemre; 

Majd elviszik napnyugatra, 

De nem a nyugadalomra. (Katonadalok: 54) 

3.2.9. AZ ERDŐ TERMÉSZET 

Ebben a csoportban az ERDŐ (a mező mellett) a természeti folyamatok megjelenítőjeként 

profilálódik. Az újjáéledés részeként a zöldülés, levelek hajtása, az elmúlásként a 

levélhullatás folyamatai jelennek meg. 

(14) A tavaszi szép időnek, 

Lám, hogy mindenek örülnek: 

Erdők, mezők megzöldülnek, 

A madarak zengedeznek. (Szerelmi dalok:29/1) 

Másutt a világtól elzárt, börtönben sínylődő rab számára jelenti a leveles ág a tavasz 

bizonyítékát, a nyárét pedig a búzafej.  
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3.2.10. AZ ERDŐ ELEMEKBŐL FELÉPÜLŐ EGYSÉG 

Az erdő leghozzáférhetőbb, definitív jellegéhez kapcsolódik az ággal, falevéllel való 

rész−egész viszonya. Ez a viszony természetessége, alapvető, konvencionális tapasztalata 

révén szolgál párhuzamként bizonyos szituációk szemléltetésére, megerősítésére. 

Népdalainkban sokszor előfordul, hogy egyes természeti folyamatok, törvényszerűségek 

valamely propozíció, ígéret, jövendölés alátámasztásaként (törvényként) ábrázolódnak.
51

 

Nem ritka az, hogy több párhuzamos szerkezet (pl. erdő − zöld ág, mező − virág) 

halmozása révén kerül egy viszony (rész−egész viszony → összetartozás) előtérbe, s teszi 

értelmezhetővé a fogalmi részt: 

(15) Erdő nincsen zöld ág nélkül; 

Mező sincsen virág nélkül. 

Az én szívem sincs bú nélkül, 

Mert távol van kedvesétül. 

Az én kedves rózsabimbóm, galambom. (Szerelmi dalok: 17/2) 

Az érdekessége ennek a viszonynak az, hogy a szív és a bú tulajdonképpen nem illeszkedik 

a sorba, hiszen fogalmakról és azok viszonyáról van szó: A szív a szubjektum érzelmi 

állapotát jelenti, a bánat pedig önálló entitásként metaforizálódik, így kapcsolódhat 

valamelyest a korábbi képekhez. A túlzás eszköze is lehet az erdő−falevél viszony: az 

erdőn a falevél, mezőn a fűszál, égen a csillagok sokasága nem mérhető a bánat 

nagyságához. 

(16) Tisza-víz, Duna-víz, ha mind tinta vóna, 

Erdőn a falevél, mind pappiros vóna, 

Mezőbe a fűszál, ha mind penna vóna, 

Az égen a csillag íródiák vóna: 

Mégis én panaszim le nem írhatá a. (Rabénekek:29/1) 

3.2.11. AZ ERDŐ-MEZŐ A VILÁG/ÉLET ( térbeli kiterjesztés)  

E dalcsoport fontos jellemzője, hogy az erdő itt nem önállóan, hanem az erdő-mező 

állandó fogalmi kapcsolatban, a világ szinekdoché−típusú leképezéseként jelenik meg. Az 

idetartozó szövegekben az állandó mozgást kifejező jár ige a térbeli kiterjesztés mellett 
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 Egy példa az említettek bemutatására: 

 

Meg kell a búzának érni, 

Mert a nap hősége éri; 

Meg kell arcomnak hervadni, 

Mert azt a búbánat éri. (Szerelmi dalok: 291/1) 
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egy idő dimenziójában való kitágítást is érzékeltet, mely a helyhez illetve az időhöz 

kötöttség hiányát jelzi. A végletekig tágított perspektíva a hontalanság és a reménytelenség 

(állandósult, örök állapot) metaforikus leképezése. 

(17) Szögénylegény vagyok én, 

Erdőn-mezőn járok én; 

Krajcárom sincsen, 

Elszakadt az ingem. 

Van egy lyukas nadrágom, 

Folt is rajt’ huszonhárom. 

Ég alatt hálok; 

Jobb időket várok. (Bujdosók: 9) 

(18) Istenem, mi lelt engemet? 

Járok, s nem lelem helyemet, 

Erdőt, mezőt összejártam, 

Egy igazra sem találtam. 

 

Egy hamissal találkoztam, 

Azzal összebarátkoztam. 

Addig-addig barátkoztam, 

Míg fejemre bút hajtottam. (Keservesek: 17/1−2) 

3.2.12. Összegzés 

A fent meghatározott tíz fogalmi tartomány alapján, ezek hangsúlyozottságának és egymás 

közötti összefüggésrendszerének figyelembevételével az ERDŐ fogalom szemantikai 

szerkezetének rekonstrukciója a következőképpen ábrázolható: 
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21. ábra 

Az ERDŐ jelentéshálózatának rekonstrukciója 

 

A halmazok határai csupán jelölő értékűek, valójában nem éles határokként kell 

elképzelnünk őket. Láthattuk, hogy ezek a tartományok korántsem homogének: további, 

specializáltabb tartalom szerint csoportosulnak hol sűrűbben, hol ritkábban egymás 

viszonylatában. A halmazok méretével csak nagyságrendileg próbáltam érzékeltetni az 

egyes témák gyakoriságát, ezáltal az ERDŐ ilyen típusú profilálódásának 

konvencionalizáltságát.  

A legtöbb népdalban az ERDŐ a térből kiszabott HELYként jelenik meg, de előfordul 

az ÉLŐ SZERVEZETként és SZERKEZETként való profilálódása is. Egyes halmazok metszik 

egymást, mások hatóköre a tér dimenziójából az idő dimenziójára is kihat. A legtöbb 

tartomány az ERDŐ HELYként való konceptualizálásával áll összefüggésben, ezen belül 

pedig leggyakrabban LAKHELYként jelenik meg. Ez állandó, de legalábbis hosszabb 

tartózkodást feltételez. Szerelmi kontextusban, mikor a szerelmi találkozás helyszíne, ez az 
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alkalmi tartózkodás egy termékeny, támogató környezetben folytatott közös életté is 

meghosszabbodhat – ezt jelzi a két halmaz közös metszete. Ahol azonban az ERDŐ a 

szerelmi aktus helyszíne, ott az időtartam mindig behatárolt, meglehetősen rövid. A 

szerelmi aktus erdőhöz való kötöttsége néhol már-már formulaként jelenik meg, így az 

erdő helyként, környezetként való funkcionálása háttérbe szorulhat. A HELY nagyobb 

tartományából kilógó halmazrész ezekre a népdalokra utal. Az ERDŐ mint AKADÁLY 

leggyakrabban szerelmi kontextusban, a vágyott szerelmi beteljesülés gátjaként jelenik 

meg. Érthető módon előtérbe kerülnek térbeli elhelyezkedése (messze van), fizikai 

tulajdonságai (magas, kerek−zárt), gyakran szerkezeti vonásai (a fák sűrű elhelyezkedése) 

is. 

A társadalmon kívüli csoportok, számkivetettek számára (betyárok, bujdosók) a 

lakhellyel egyidejűleg a halál helyszíne is lehet az erdő (ezért a két halmaznak közös 

metszete is van). Más esetekben a szerelmi bánatból való menekvés végződhet 

öngyilkosságban. A LAKHELY fokozati különbségeiből (átmeneti szállás→rövidebb ideig 

tartó szállás→állandósult lakhely) adódik annak menedék-jellege. Viszont érdekes az, 

hogy míg a LAKHELYhez fűződő tapasztalatunkban elsődleges a védelem s a biztonság 

(körülkerített, zárható, időjárás viszontagságai ellen védő, meleg, komfortos), addig az 

ERDŐ MENEDÉK-szerepe éppen az átmeneti szállás kontextusában kerül előtérbe. Vagyis 

minél inkább lakhely, annál kevésbé menedék (mint pl. a betyárdalok esetében), s minél 

inkább menedékként konceptualizálódik, annál kevésbé lakhely (egyes bujdosókban).  

Az említett tartományoktól némiképp elkülönül az erdő MINT ISMERETLEN és mint 

VILÁG konceptualizációja. A katonadalok speciális esetében már formula az a jelenet, 

melyben a katona az erdőn keresztül vezető úton indul a háborúba. Ebben a kontextusban 

kiemelt vonás az erdő ismeretlensége, s ennek időbeli (jövőre, esetenként múltra 

vonatkozó) vetülete is van. Végül az ERDŐ mint HELY sajátos megjelenése az erdő-mező 

fogalmi kapcsolatnak az egész világra vonatkozó térbeli kiterjesztése. Ezek a fogalmi 

konstrukciók szüntelen mozgást, ezáltal egyidejűleg behatárolatlan időbeliséget fejeznek 

ki. Itt az ERDŐ sosem LAKHELY vagy MENEDÉK tehát, nem is konkrét hely, hanem maga a 

TÉR, amiben élünk. 

Ahol a HELY, mint profil meghatározó, ott a következő megállapítást tehetjük: a 

társadalom szűkebb (falu) és tágabb (mezőgazdasági területek) életterén az erdő kívül esik, 

tehát területe nem esik az ott uralkodó szokások, törvények, erkölcsi korlátozások hatálya 

alá. Ilyen értelemben az ember szempontjából kontrollálatlan terület: szabad ott 
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tartózkodni a számkivetettnek, szabad a bűnözés, a tiltott szerelem megélése, de a fájdalom 

szabadjára engedése és a morálisan szintén kifogásolható öngyilkosság is megengedett. 

Továbbá fontos megállapítás lehet az, hogy a MENEDÉK, az AKADÁLY és a HALÁL HELYE 

fogalmi tartományokban a vizsgált attribútumok alapján – többek között a kerek, sötét 

jelzők által – az ERDŐ valóban őserdőként, az erdők kultiválatlan formájaként 

reprezentálódik. 

Az ERDŐ szerkezeti jellemzőkkel rendelkező entitásként is megjelenik bizonyos 

propozíciókban, mint mindenki számára hozzáférhető tapasztalat. Igaz, más népdalokban is 

említésre kerül az erdő széle, közepe, horizontális formája (kerek), vertikális kiterjedése, 

azonban ezek a jellemzők inkább egységként referálnak rá. Az ág−levél említése azonban 

ennek az egységnek részekre való felbontását jelenti: az ERDŐ EGYSÉG is, elemekből 

felépülő struktúra is. 

Az utolsó profil, mely szintén valamelyest külön típusú konceptualizáció, az ERDŐ 

természeti vonatkozásával áll kapcsolatban. Először is az élet jelenlétéről rendszeres 

időközönként hírt ad (kizöldül, virágzik), másodszor pedig ez a ciklikusság magának az idő 

múlásának jelölője is. Az ERDŐ ÉLŐ SZERVEZET, melynek egésze egyszerre kel életre és 

alszik el (hal meg) minden évben. Minden része törvényszerűségek szerint működik, 

változik. 

A fejezet célja a népdal egy gyakori fogalmi entitása, az ERDŐ 

jelentésszerkezetének feltérképezése volt az alkalmilag előtérbe kerülő szemantikai jegyek 

(profilok) és konceptualizációs tartományok vizsgálata alapján. Ez a megközelítés egy 

sajátos szervező elv szerint történt, melyhez egyéb szempontú kognitív vizsgálatok 

adalékul szolgálhatnak (így például a prominencia, feltűnőség vizsgálata). Az attribútumok 

szemléltetése folyamán jeleztem azokat az eseteket, amikor formulává állandósult 

szószerkezet jött létre, illetve azt is, ha egy-egy konceptualizációs alternatívához 

tendenciózusan kapcsolódott valamely jelző. A fogalom jelzőinek köre valóban behatárolt: 

a leggyakoribbak a zöld, kerek, sűrű, magas, nagy, esetenként a szép, zajos, vad. (Érdekes 

megemlíteni, hogy az általában igen elterjedt mély konceptusra explicit nyelvi adatot nem 

találtam.) Mindenesetre belátható, hogy a térbeli formálódás mind az attribútumokban, 

mind pedig az ERDŐ fogalmi profilálódásában meghatározó. 
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3.3. Egy statikus-dinamikus természeti tárgy, a FOLYÓ fogalmi profilja 

3.3.1. Bevezetés 

A főnevek profilálódásának bemutatására választott másik természeti tárgy a FOLYÓ. Az 

alapvetően statikus jellegű entitás, az ERDŐ után a FOLYÓ elemzését az indokolja, hogy 

előfordulásában szintén nagy arányt és változatosságot mutat a szövegekben, valamint 

jellegében merőben eltér az előző fogalomtól: egyszerre fűződnek hozzá statikus és 

dinamikus szemantikai jegyek is. A FOLYÓ térbeli profilálódása az ERDŐhöz hasonlóan 

erőteljes Az alábbiakban kiindulópontként átfogóan ismertetem a FOLYÓ fogalmi 

konstruálásának jellemzőit, vizsgálati kereteit. Ezt követően a folklórkutatások néhány 

releváns eredményét összegzem, majd annak a vizsgálatnak az eredményeit szemléltetem, 

mely a FOLYÓ előfordulási gyakoriságára irányult az egyes tematikus népdalcsoportokban, 

kitérve a tulajdonnevek és a szövegkezdő pozíció jelentőségére is. Ezután felvázolom 

azokat a fogalmi tartományokat, amelyek meghatározóak a természeti tárgy 

megjelenítésében, jelölve a hasonló konceptualizáción alapuló jelenetek közötti 

kapcsolatokat. Vizsgálatom a következő kérdések köré csoportosul: 

 Milyen szemantikai funkciót tölt be a természeti jelenetekben a FOLYÓ? 

 Ebben a funkcióban mely szemantikai – különösen térszemantikai – jegyei 

kerülnek aktuálisan a figyelem előterébe, azaz melyek profilálódnak? 

 A jelenetben (így a folyó megjelenítésében is) milyen erős a metaforikus 

potenciál? 

 Megfigyelhető-e jellemző együtthatás a FOLYÓ egyes profiljai és a szemantikai 

kontextus között? 

 A fogalmi tartományok tanúsága szerint hogyan rekonstruálható a FOLYÓ 

népdalokra jellemző fogalmi mátrixa? 

3.3.1.1. A FOLYÓ konstruálásának vizsgálati keretei 

Elsőként a fogalom körülhatárolását szükséges elvégezni. A népdalokban a folyó messze a 

leggyakrabban szereplő vízforma, de emellett említést kell tenni egyéb lehetőségekről is: 

például a katonadalokban, rabénekekben elterjedt a hazától elválasztó tenger említése, 

valamint esetenként a Balaton, vagy köznévvel: tó szereplése. Néhány esetben nem 

egyértelmű, hogy álló- vagy folyóvízről van-e szó: ezekben a szövegekben a folyó mint 

természeti képződmény minden bizonnyal nem profilálódik, így az elemzésbe nem 
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kerülnek be. Amikor azonban a fogalom néven nem szerepel, de maga a folyás, mely 

definitív jellemzője a folyónak, akkor az a szöveg vizsgálat tárgya lesz. 

Másodszor, a szűkebb nyelvi környezet, amelyben valamely folyónév vagy köznév 

szerepel, sematikusságában igen változó. Egyik szélsőségként a csendes folyóvíz jelzős 

szerkezet említhető, amely rendszeresen a csendes folyóvíznek csak zúgását hallom sorban 

szerepel változatlanul, a bujdosás magányát kifejezendő: 

(1) Hegyek-völgyek között van az én lakásom; 

Csendes folyóvíznek csak zúgását hallom. 

A csendes folyóvíz télen megaluszik, 

De az én bánatom soha meg nem nyugszik. (Keservesek: 44) 

Eközben számos szövegben az azonos fogalmi profil megjelenése változatos formában 

történik. Igaz, hogy a szemantikai kontextus is némiképpen eltér: az elfolyó víz azt jelzi, 

hogy ami régebben volt, az nem hozható vissza, de ennek értelmezési közege az első 

szövegben az elválás, a másodikban az elhagyatás, a harmadikban pedig az elhagyás. 

(2) Aláfoly a Duna, nem foly többé vissza, 

Elment az én babám, nem jön többé vissza. (Szerelmi dalok: 385/2) 

 

(3) Lefelé folyik a Tisza, 

Nem folyik az többé vissza. 

Rajtam van a babám csókja; 

Ha sajnálja, vegye vissza! (Szerelmi dalok: 211) 

 

(4) Kapum előtt foly el a víz, 

Kapum előtt foly el a víz. 

Gyenge babbám, bennem ne bízz! 

Gyenge babbám, bennem ne bízz! 

Ha bízol es, csak keveset, 

Ha bízol es, csak keveset, 

Mer én téged nem szeretlek, 

Mer én téged nem szeretlek. (Szerelmi dalok: 241/1−2) 

A következő meglátásként azt emelem ki, hogy a FOLYÓ és a hozzá kapcsolódó jelenet 

értelmezésében a metaforikus potenciál igen eltérő lehet. Viszonylag kis potenciált rejt a 

Berettyó az alábbi szövegben: 

(5) Szalárd alatt, Szalárd alatt folyik el a Berettyó; 

Beleesett, beleesett magyar huszár lovastól. 

Magyar huszár lova lábát pesti orvos gyógyítja, 

De a szegény magyar huszárt a babája siratja. (Katonadalok: 99) 
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Ezzel szemben nagy mentális erőfeszítést kíván a természeti jelenet és az érzelmi helyzet 

összekapcsolása alább: 

(6) Kapum előtt foly el a víz, 

Kapum előtt foly el a víz. 

Gyenge babbám, bennem ne bízz! 

Gyenge babbám, bennem ne bízz! (Szerelmi dalok: 241/2) 

Egy többstrófás szövegen belül a folyó többféle profilja is szerepelhet. Alább három eltérő 

kontextusban szerepel folyó: az itatás, az átkelés és az elfolyó víz mind-mind más 

szemantikai relevanciát rejt. A strófák közötti laza kapcsolatot éppen a folyó ismétlődése 

teremti meg. 

(7) Letörött a kutam gémje, 

Hun itatok mán estvére? 

Kínyes az én lovam szája, 

Nem szokott a más kútjára. 

Nem szokott a más kútjára… 

Belehajtom a Tiszába; 

A Tiszának közepibe, 

Onnan a másik szílire. 

Míly a Tiszának a szíle, 

De még mílyebb a közepe. 

Barna kisjány kerülgeti; 

Átal akar rajta menni. 

Átal akar rajta menni, 

Bazsarózsát szakajtani, 

Bazsarózsa szíp virágszál; 

Barna fattyú, házasodjál! 

Házasodj meg, ha meg akarsz, 

Végy el éngem, ha el akarsz! 

Mert ha éngem elszalajtassz, 

Ilyen rózsát nem szakajtassz. 

Lefelé folyik a Tisza, 

Nem folyik a többé vissza. 

Rajtam van a rúzsám csókja, 

Ha sajnálja, vegye vissza. (Pásztordalok: 11) 

3.3.1.2. A FOLYÓ konceptualizációjának néprajzi háttere 

A FOLYÓ fogalmi képének rekonstruálása azért is releváns feladat, mivel földrajzi 

elhelyezkedésünk és a természetes vizek sokasága révén a népi kultúrában jelentős szerep 
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jut a folyóknak, főként a Tiszának és a Dunának. A néprajzi kutatások arról számolnak be, 

hogy a parasztság életében az ártéri gazdálkodáson túl is számos tevékenység kapcsolható 

a folyók közelségéhez (Bellon 2003). A népi közösségek és a folyó kapcsolatát örökös 

ambivalencia jellemezte: „Folyóként a Tiszának összekötő szerepe van. Összeköti a 

népeket, meghatározza az ember életmódját, élelmet ad, foglalkozást biztosít, élteti a 

hagyományvilágot és a népköltészetet. A Tiszát a folyópart lakói tisztelik, és akkor sem 

lázongnak, amikor elnyeléssel fenyegeti hajlékukat. […] Az emberiségnek a folyókhoz 

való ragaszkodása állandó. Bár ismerte a folyó romboló erejét, mégis a folyóvíz közelében 

telepedett le, mivel a víz biológiai jelentőségét, szépségét a veszélynél többre becsülte, s 

hitt mágikus, természetfeletti erejében.” (Nagy Abonyi 2000) A Tisza folyóként és vízként 

is fontos szerepet töltött be a nép életében: vizét egészen a közelmúltig ivóvízként és 

főzővízként használták, a halászat révén táplálékot adott, rendszeresen jártak mosni a 

folyóhoz, és a fiúk évente egyszer, nagypénteken rituális fürdőt vettek benne. A fürdés, 

úszás azonban veszélyes volt: nem mindenki tudott úszni, még a halászok közül sem, 

gyakori volt a haláleset. A gyapjút, a kendert a folyóban mosták, ill. áztatták. Számos népi 

megfigyelés irányult a Tisza vizének változására, az áradásra, a visszahúzódására, az 

időjárás jelenségeire. „A néphitben a Tisza vizének, mint víznek tisztító, gyógyító, 

bajelhárító szerepet tulajdonítanak. A tavaszi népszokásokban különös jelentősége van a 

víznek. Tisztító erejében sokan még ma is hisznek, de már nem őrzik a hagyományokat, 

nem végzik el a rituális cselekményt a meghatározott naptári ünnepeken. A folyóvíz 

állandó tisztulás, újulás jelképe. Jelentősége a tisztasággal, az egészséggel szorosan 

összefügg. A népszokásokban gyakran átmenetet, illetve ellentétet is képvisel. A Tiszával 

kapcsolatos asszociáció pozitív oldalról a tiszta víz, tisztaság, egészség, negatív oldalról 

pedig a szenny, a veszély, a félelem, a halál. A gyermekjátékok szövegéből is kiviláglik ez 

a példa: »Tíz, tíz, tiszta víz, olyan mint a Tisza-víz. Nénémasszony kislánya, belefút a 

Tiszába«” (Nagy Abonyi 2000). 

A népi költészet gyakran említi a Tiszát hintáztatókban, szólásokban, 

közmondásokban, csúfolókban. Itt azokat a mondásokat emelem ki, amelyek a 

népdalokhoz kapcsolódnak (Nagy Abonyi 2000 és Molnár 1993 alapján, népdalpéldákkal 

állítva őket párhuzamba). Igaz, mint azt a későbbi elemzések megmutatják, gyakran 

árnyaltabb vagy eltérő jelentésben fordulnak elő.  

Több közmondás vált népdal kezdősorává: a Ki a Tisza vizét issza, vágyik annak 

szíve vissza jelentése, hogy „a Tisza vidékére való ember mindenünnen visszavágyik 
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szülőföldjére” (Nagy Abonyi 2000). E közmondás változatlan formában, de más 

kontextusban szerepel az alábbi népdal elején: 

(8) Ki a Tisza vizét issza, 

Fáj is annak szíve vissza. 

Én is ittam már belőle, 

Fáj is az én szívem tőle. (Szerelmi dalok: 85/2) 

A mondás fordítottan is létezik: Ki a Tisza vizét issza, saját levét issza vissza. Ebben a 

formában „ironikusan arra utal, hogy cselekedeteink visszahatnak. Gondatlanságunk, 

mulasztásunk miatt magunknak okozunk kárt” (Nagy Abonyi 2000). A vízivás negatív 

hatása érdekes módon ugyanúgy megjelenik a szerelmi dalokban is: 

(9) A belegi kertek alatt 

Folyik a szerelem-patak. 

Aki abból egyet iszik, 

Babájától elbucsuzik. 
 

Aki abból egyet iszik, 

Babájától elbucsuzik. 

Lám én abból egyet ittam, 

A babámtól elbucsuztam. (Szerelmi dalok: 251/4−5) 

 

Egy másik, hasonlóan elterjedt mondás, mely szintén számos népdal kezdősora a Lefelé 

folyik a Tisza, azaz valamely állapot megváltoztathatatlan. 

(10) Lefelé folyik a Tisza, 

Nem folyik a többé vissza; 

Rajtam van a rózsám csókja, 

Ha sajnálja, vegye vissza! (Szerelmi dalok: 122/6) 

A víz folyásának temporális aspektusára utal a Sok víz lefolyik addig a Tiszán mondás: 

sokára lesz még az! 

Gyakori, a folyóhoz fűződő konceptus a zavaros jelző, mely az áradáskor nem 

áttetsző vízre utal: Zavaros a Tisza ill. Zavaros, mint a Tisza. A közmondásban tisztázatlan 

helyzetet jelent, hasonlóan az alábbi molnár játékdalban az álmosságtól nem tiszta 

tudathoz: 

(11) A Tisza, a Duna zavarodik; 

A molnár, a molnár álmosodik. 

Ne aludjál, lisztes molnár! 

A garat, a garat üresen jár. (Céhes rigmusok, segéd- és mesterdalok: 14) 
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A szerelmi témájú népdalban azonban leggyakrabban inkább érzelmet: szerelmet, haragot: 

(12) Zavaros a Tisza, azért áradozik. 

Szerelmes a legény, azért fáradozik. 

Szerelmes nem volna, nem is fáradozna, 

Azért a pár csókért nem álmatlankodna. (Fonódalok: 16/3) 

Végül egy kissé távolabb eső példát említek: Túl a Tiszán, Karcagon békát nyúznak 

madzagon. A jásztelki származású falucsúfoló olyan szempontból állítható párhuzamba a 

népdalokkal, hogy kezdése nagyon sok népdal szövegkezdő eleme is. A falucsúfoló egy 

értelmetlen, nevetséges tevékenységet kapcsol a Tisza túloldalán fekvő helységhez, 

melyben mintegy el is távolítja azt a saját helységétől. A Tisza innenső és túlsó oldalának 

szembeállítása másutt is előfordul: A Tisza igazságot tesz! mondást olyankor mondják, ha a 

túlsó oldalon nagy vihar van, az innensőn viszont szép az idő. A folyó tehát nem engedi át 

a vihart a másik oldalra. A néphit szerint az esőt az innenső és a túlsó part egymással 

viaskodó táltosai hozzák: amelyik erősebb, arra lesz eső. 

A Tisza fent említett határvonal-funkciója nemcsak földrajzi térre vonatkozhat, 

hanem két világra is metaforikusan kiterjedhet a népdalokban. Alább például a túlsó oldal 

valamely tiltott szerelem helyét jelöli: 

(13) Túl a Tiszán, faluvégen, 

Van egy csárda magába; 

Odavár az én galambom 

Ebédre, vacsorára. 

– Ne várj, rózsám, ne várj, 

Nem mehetek mindenkor; 

Van nekem egy kis angyalom, 

Ki rám vigyáz illyenkor. (Szerelmi dalok: 182/5−6) 

A fenti, más szövegtípusból vett példák azt jelzik, hogy a népi konceptualizációt 

nagymértékben áthatja számos folyóhoz köthető funkció, s itt a Tisza nem általános 

természeti képződményként, hanem egyedi jellegében profilálódik, gyakran akár 

megszemélyesítve. 

3.3.1.3. Áttekintés a vizsgálatról 

Az átfogó szövegkorpusz-vizsgálat 13 tematikus népdalcsoportra irányult (párosítók, 

fonódalok, szerelmi dalok, átokdalok, keservesek, bujdosóénekek, vándordalok, 48-as 

dalok, katonadalok, pásztordalok, betyárdalok, rabénekek, halászdalok), amely 
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mindösszesen 1036 dalt és ennél jóval több strófát jelent. Alapvető kérdés egyfelől az, 

hogy jellemzően konkrét folyókról, vagy általánosan a természeti képződményről esik szó 

a népdalokban, másfelől pedig a szövegkezdő pozíció jelentősége. Nyelvi szempontból ez 

annyit jelent, hogy milyen tulajdonnevek és köznevek fejezik ki a folyót. A folyók 

tulajdonnévvel történő lehorgonyzásáról a releváns részben is szólok, ott azonban 

kizárólag természeti kontextusban elemzem a tulajdonnév-használatot (→2.2.2.2). A többi 

tulajdonnévvel összevetve a folyók előfordulása kiemelkedő arányú, melyben a Tisza 

magasan vezet, ezt követi a Duna, vagy a két folyó együttes említése. Amint ott 

megállapítom, egy folyó gyakran egy jelenet lokalizálásában vesz részt, ahol egyben 

referenciapont-szerepet tölt be. A másik kérdés, a szövegkezdő helyzet jellemző volta 

tekintetében is egyértelműen pozitív választ kapunk. 

A jelen vizsgálat szerint (lásd alább az 22. ábrát) az összes szövegben a 

tulajdonnév-használat (80) több mint négyszerese a köznévi előfordulásnál (19). A 

tulajdonnevek mintegy fele a Tiszát említi, ezt követi a Duna, a Duna és a Tisza párosítása, 

majd elenyésző számban az egyéb folyók: Maros, Olt, Ung, Sárvíz, Száva, Don, Donyec, 

Berettyó, Sztrypa, Isonzó. A köznevek közül leggyakoribb a folyóvíz az esetek 

kétharmadában, majd ritkán a víz, a patak, a folyam, vagy a kanális. Mindez arra utal, hogy 

itt is (hasonlóan az erdőhöz) leggyakrabb a középszintű kategória használata. A 

tulajdonnevek meggyőző többsége az egyediség fontosságát jelzi, de ezt korlátozottan 

lehet értelmezni: egyes jelzők összefüggésbe hozhatók bizonyos folyókkal, például a Tisza 

szőke, vagy a Tisza és a Maros lehet zavaros. Eszerint a különböző tájegységeken a 

folyónév-behelyettesítésekben megfigyelhető némi következetesség. Mindazonáltal a 

konstruálás szempontjából a folyónevek inkább helytípust jelölnek, mint konkrét helyet, 

tehát a megnevezés nem az egyedet, hanem a szemantikai szerkezetet hívja elő. A 

tulajdonnév-használat szerepe inkább a közösség számára egyértelmű azonosítás 

tevékenységében, a közös, mindenki számára ismert szociokulturális világ részeként való 

megjelenítésben merül ki. Ráadásul a metaforizáció műveletében a tulajdonnév még 

inkább jelentőségét veszti (→2.2.2.2.). 

A szövegkezdő pozíció tekintetében látható, hogy a tulajdonnevek mintegy 

háromnegyedében, a köznevek pedig közel felében a strófa első sorában történik a 

megnevezés. Ebben a prominens helyzetben mind a folyó, mind annak szemantikai profilja 

hangsúlyosabban érvényesül (mint kiindulópont) a konstruálás folyamatában. 



192 

 

22. ábra  

A folyók tulajdonnévi és köznévi előfordulása természeti és nem-természeti kontextusban 

népdaltípus, összes 
szöveg száma 

tulajdonnév köznév 
száma nyelvi elem szövegkezdő száma nyelvi elem szövegkez

dő 
összesen 80 Tisza 40 

Duna 15 
Duna és Tisza 
10 
Maros 3 
Olt 2 
Ung 1 
Sárvíz 1 
Száva 1 
Don 1 
Donyec 1 
Berettyó 1 
Sztrypa 1 
Isonzó 1 

59 20 folyóvíz 12 
víz 4 
patak 2 
folyam 1 
kanális 1 

9 

Az alábbi, részletesebb táblázat (23. ábra) a nyelvi elemek megoszlását szemlélteti. 

23. ábra  

A folyók tulajdonnévi és köznévi előfordulása természeti és nem-természeti kontextusban az egyes 

népdaltípusokban 

népdaltípus, összes 
szöveg száma 

tulajdonnév köznév 
száma nyelvi elem szövegkezdő száma nyelvi elem szövegkezdő 

párosítók 1 Tisza1 1 1 patak 1 1 
fonódalok 3 Tisza2 

Duna1 
1    

szerelmi dalok 41 Tisza 23 
Duna 7 
Duna és 
Tisza 6 
Olt 2 
Maros 2 
Sárvíz 1 

35 16 folyóvíz 9 
víz 4 
patak 1 
folyam 1 
kanális 1 

8 

átokdalok  - -  - - 
keservesek 1 Maros 1 - 1 folyóvíz 1 - 
bujdosóénekek 
 

2 Ung 1 
Duna 1 

- 2 folyóvíz 2 - 

vándordalok  - -  - - 
48-as dalok 
 

3 Tisza 3 1    

katonadalok 6 Duna 1 
Berettyó 1 
Sztrypa 1 
Isonzó 1 
Don 1 
Donec 1 

5    

pásztordalok 6 Tisza 3 
Tisza és 
Duna 3 

4    

betyárdalok 7 Tisza 4 
Duna 2 
Maros 1 

3    

rabénekek 3 Tisza 1 
Száva 1 
Tisza és 
Duna 1 

3    

Halászdalok 7 Duna 4 
Tisza3 

6    

Összesen: 1036 80  59 20  9 
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Az átokdalokban és vándordalokban folyó egyáltalán nem szerepel, a keservesekben alig, a 

katonadalokban pedig jellemzően a szórványos, külföldi vagy székelyföldi, kárpátaljai 

folyók fordulnak elő. A leggazdagabb képet nem meglepően a szerelmi dalok adják. 

3.3.2. A FOLYÓ fogalmi profiljai 

A következőkben a FOLYÓ gyakori fogalmi tartományait, azok metaforikus jelentés-

összefüggéseit vizsgálom. A fogalmi tartományok körvonalazásában vezérelvként a 

jellemzőbb (centrális) esetek, csomópontok megjelenítését tartom szem előtt. Először a 

természeti tárgy statikus, térbeli profilálódásával kapcsolatos tartományokat mutatom be, 

kezdve a leggyakoribbal, a folyó vonalszerű dimenzionális jellemzőjéből eredő gazdag 

metaforikus jelentéskörrel (3.3.2.1.). Ezt követi a folyópart mint speciális periférikus 

helyszín értelmezése (3.3.2.2.), mely a folyót és közvetlen környezetét szerkezeti tárgyként 

konceptualizálja. A harmadik fogalmi tartomány az ivás tevékenységének szemantikai 

relevanciáit tartalmazza (3.3.2.3.); a folyó itt is elsősorban statikus tárgyként profilálódik, 

azonban a szemantikai fókusz elsősorban a vízre helyeződik. Az ezt követő tartományok a 

víz mozgásának minőségével kapcsolatosak: az elfolyó (3.3.4.1.), a szabadon mozgó és 

áradó (3.3.4.2.), valamint a zavaros víz (3.3.4.3.) értelmezési lehetőségei. 

3.3.2.1. A FOLYÓ térbeli referenciapont, ELVÁLASZTÓ, HATÁR 

A leggyakoribb és legjellemzőbb fogalmi tartomány a folyó vonalszerű jellegéből adódik. 

E konceptus szerint olyan végpontok nélküli földrajzi képződmény, mely kettéosztja a 

természeti teret. Ez a térbeli funkció: az elválasztás, elhatárolás, sokféle metaforikus 

lehetőséget rejt. A szemantikai konstruálásban alapvető szerepe van a 

nézőpontszerkezetnek, ezen belül a megnyilatkozó térbeli kiindulópontjának. Ilyenformán 

beszélhetünk folyón innen eső területről, s a távolabbi, folyón túlsó területről. A térbeli 

távolság egyéb mentális folyamatok ábrázolásának alapja. A folyót megjelenítő 

népdalszövegekben legnagyobb arányt (25 esetet) képező profil kidolgozottsága nagyfokú 

változatosságot mutat, amely a referenciapont-funkciótól kezdve egészen az átkelés 

körülményeinek részletes ábrázolásáig tart. A Túl a Tiszán, Túl az Óton típusú kezdés 

gyakori, sematikus szövegkezdő formulává vált, jelentése tömören tartalmazza a fent 

vázolt térviszony-struktúrát. 
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Az alábbi népdal (melyet a deixis vizsgálata kapcsán részletesen elemzek) valós 

interakciót idéz, melyben a megnyilatkozó a kedvese lakóházig juttatja el az E/2 

személyben megszólított résztvevőt. A figyelemirányítás folyamatában a folyó (az erdővel 

együtt) egyfelől referenciapont-szerepet tölt be, egy lánc−típusú referenciapont-szerkezeti 

lánc részeként (→2.4.), másfelől pedig olyan határvonalat, amely az aktuális percepció 

lehetőségeinek korlátait jelöli (esetlegesen még a falu érzékelhető). A következő 

objektumok, az utca, a ház, a gólyafészek, az ablak, a fal már csak egyfajta mentális 

utazással, a kiindulópont átmeneti áthelyezésével szemlélhető. 

(11) Ládd a kerek erdőt amott, 

Alatta a küs fojlomot; 

Fojlomon túl van egy falu, 

Azzal, kiér emészt a bú. 

Abban lakik a nagy utcán; 

Gólyafészek van a házán, 

Léces küs kert ablakj’ alatt; 

Mos meszelték bé a falat. (Szerelmi dalok: 31/2−3) 

A folyó elválasztó funkcióját a negatív érzelmi megnyilvánulás is alátámasztja: Azzal, kiér 

emészt a bú. A figyelemirányítás műveletében a megnyilatkozó mentális ösvénye útján 

átkelünk a túlpartra, egészen megközelítve a kedvest annak lakóhelyéhez érve. A folyón 

való átkelés tehát megtörténik a képzeletben, mentális úton. Ezáltal a folyón túli terület 

nem valós térként értelmezhető, hanem felidézett, fiktív térként (Nem közvetlen tér vagy 

Vágy tér). 

 Az átkelés a folyón, mint a szerelmi társhoz való közelkerülés vágya gyakori 

szerelmi téma. Ebben a konceptusban tehát a folyó egy aktuális akadályt jelenít meg: a 

megjelenítés egy szintjén fizikai akadályt, mely a természeti tárgyhoz kapcsolódó 

tapasztalatokon alapul, a metaforizáció szintjén pedig bármely, a kapcsolatot érintő külső 

vagy belső akadályt. Az átkelés eseménye ebben a kontextusban sohasem jelen idejű: vagy 

a vágyakban megjelenő fiktív (12) , vagy jövő időre tervezett esemény (13). 

(12) Átalmennék én a Tiszán ladikon, de ladikon, 

De nem tudom, hol lakik a galambom, galambom, de galambom. 

Bent lakik a városba, a harmadik utcába; 

Piros rózsa, fehér rózsa, rezeda nyílik az udvarába. (Szerelmi dalok: 131) 
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(13) Még ma éjjel átugratok a Tiszán, 

s felkeresem a babám. 

Bent lakik a, bent lakik a városban, 

a harmadik utcában. 

Kék nefelejcs, csipkerózsa, rezeda 

nyílik az ablakában. (Szerelmi dalok: 133/2) 

A túlpart legtöbbször a szerelmi társhoz kötődő személyes terület, de más jellegű 

fiktív helyként is érvényesülhet. (14)-ben, bár egy szerelmi idolt ábrázol, már-már mitikus 

jellegű (ennél fogva elérhetetlen) helyet jelöl. 

(14) Túl a Dunán egy nyárfásba 

Találtam egy szép leányra. 

Hol a rubin, hogy a gyémánt; 

A két karja liliomszál; 

Aszúszőlőből a nyaka, 

Nádmézből meg az ajaka; 

A termete aranyótár; 

Elébe térdölni nem kár. (Szerelmi dalok: 69:2−3) 

(15)-ben az Olt túlpartján olyan, a valóságban nem létező malom található, mely a bánatot 

megőrli, megsemmisíti; ez is elérhetetlen vágyat és ehhez kapcsolódó términőséget jelent. 

(15) Túl az Óton zergő malom; 

Bút s bánatot törnek azon. 

Bár az enyimet törné meg, 

Hogy bús szűvem ne ölné meg. (Szerelmi dalok: 71/1) 

Van, hogy az átkelés eseménye, annak körülményei kerülnek részletes 

kidolgozásra. (16)-ban az átkelés nehézségeivel kapcsolatosan a Tisza mint földrajzi 

akadály profilálódik: mély a széle, még mélyebb a közepe. A kerülgeti azt a szándékot és 

tervezést jelöli, ahogyan a legény szeretne átjutni a túlsó partra. A vonzó-csábító tárgy, a 

tearózsa a szerelmi társat jeleníti meg, a tearózsa szakítása pedig ismét a vágyak mentális 

terében történik meg. 

(16) Mély a Tiszának a széle, 

De még mélyebb a közepe. 

Barna legény kerülgeti, 

Átal akar rajta menni. 
 

Átal akar rajta menni 

Tearózsát szakítani. 

Tearózsa, ne illatozz! 

Reám, babám, ne várakozz! 
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Mert ha reám várakozol, 

Akkor meg nem házasodol. 

Gyenge vagy a házasságra, 

Nem illik a csók a szádra. (Szerelmi dalok: 406) 
 

A 2−3. versszak a szerelem beteljesületlenségét mutatja. Figyelemre méltó, hogy az 

illatozó tearózsa képében várakozó lány a megnyilatkozó szerint hiába vár a házasságra. 

Az átkelést fontolgató legény ilyen értelmezésben valójában a kapcsolatban egy fontos 

határvonalat fontolgat (vagy hezitál) átlépni, mely akár a házasság lehet, s e választó 

ilyenformán a legényélet és a nős férfiélet közötti válaszvonalat jelölheti. A folyó tehát két 

életszakasz közötti válaszvonal jelölője, az átkelés pedig egyik állapotból a másikba való 

átlépés nehézségeit, kockázatát, szubjektumhoz kötődő érzelmeit ábrázolja. Ebben a 

képletben az aktív fél általában férfi, míg a nő passzív, de az ellenkezőjére is akad példa: 

(17) Mély a Tiszának a széle, 

De még mélyebb a közepe; 

Barna kislány kerülgeti, 

Átal akar rajta menni. 
 

Átal akar rajta menni, 

Bazsarózsát szakajtani; 

Bazsarózsa, virágozzál, 

Barna fattyú, házasodjál! 
 

Házasodj meg, ha meg akarsz, 

Végy el engem, ha el akarsz, 

Mer ha engem elszalajtasz, 

Illyen rózsát nem szakajtasz. (Szerelmi dalok: 122/3−5) 
 

Az átkelés egyfajta próbatételként is értelmezhető, melynek veszélyei vannak, hiszen 

beeshet a folyóba és halálát lelheti benne az átkelni vágyó személy. (18)-ban az E/1 

személyű megnyilatkozó képzeletében történik meg a tragikus esemény, ez jeleníti meg a 

félelmét. 

(18) Átulmennék én a Tiszán, nem merek, 

nem merek, de nem merek; 

Attul félek, hogy a Tiszába jesek; 

hogy a Tiszába jesek: 

Lovam hátán – seje-haj 

férefordul a nyereg, 

Tisza, Duna habgyai közt elveszek, 

a babámé nem leszek. (Szerelmi dalok: 132) 

(19)-ben ezzel szemben a szerelmi társ, aki feltehetően a túlparton tartózkodik, óvja a 

másikat az átkelés veszélyeitől, az ő képzeletében jeleik meg a rossz kimenetelű átkelés. Itt 
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a széles Tisza − keskeny palló ellentéte fejezi ki a veszély nagyságát. A válasz 

eltökéltséget, bátorságot jelez. 

(19) Szélös Tisza vize, 

Kesköny palló rajta. 

– Ne mönj rá, galambom, 

Mer leeső rúlla. 
 

Tisza-víz emíszt mög 

Vagy a szélös Duna; 

Ne mönj rá, galambom, 

Beleeső rúlla! 
 

– Nem esök én bele 

A Tisza vizibe; 

Inkább esök, rúzsám, 

Véled szerelömbe. (Szerelmi dalok: 126/3−5) 
 

A fenti (11−19) szövegek (15) kivételével hasonló élethelyzetet jelenítenek meg. A folyó 

választóvonal, mely az aktív (legtöbbször férfi) szerelmest elválasztja a társától. Két partja 

két külön világot jelenít meg: a megnyilatkozóhoz köthető innenső part a jelen állapotot, a 

szubjektum félelmét, hezitálását képviseli, míg a túlsó part a fiktív világhoz tartozik: az 

elérhetetlen szerelem, a vágyak, tervek helyszíne, esetleg mitikus hely. Az átkelés célja a 

szerelmi társsal való együttlét, melynek kiterjesztett értelmezése is megfigyelhető a 

házasságban. Ebben az esetben a folyó átlépése nem csupán a kapcsolat egy fontos 

állomásának megtételét jelenti, hanem egy új minőségű életszakaszt. Az átkeléssel 

kapcsolatban hol a folyóhoz, hol az átkelni vágyó szubjektumhoz kapcsolódó attribútumok 

kerülnek kidolgozásra. Az átkelés nehézségét profilálja a széles folyó, magas part, a rajta 

átívelő keskeny palló, a folyó mélysége. A szubjektumhoz kötődően a hezitálást bizonyos 

mozgás (kerülgeti), a félelem explicit kinyilvánítása és megjelenítése fejezi ki, míg a 

bátorságot ugyanígy a veszély hangsúlyozása. 

Bár e jelenet központi példányai a centrum-periféria elv alapján szerelmi 

kontextushoz kapcsolódnak, addig más tematikai kontextusban bizonyos szemantikai 

jegyek előtérbe kerülésével más jellegű metaforikus értelmezés válik lehetővé. Egy 

katonadalban például (20) eseményszerkezetéből csupán az átkelés veszélye marad meg. 

Az itt elhangzó válasz nem bátorságot, hanem elkeseredettséget üzen. 
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(20) Szélös az Isonzó vize, 

Kesköny a híd rajta. 

Ne menj arra, magyar baka, 

Mert leesöl rúlla. 

Ugye, babám, hadd essek az Isonzó vizébe! 

Úgyse lesz a háborúnak 

Tizennyócba vége! (Katonadalok:158/1) 

Gyakran az átkeléssel kapcsolatban a szubjektum bátorsága, a kockázatok vállalása, sőt a 

vakmerőség kerül előtérbe. Ez egyben a betyárok karakterisztikus jellemzője, így számos 

betyárdal témája az átkelés vagy átugratás a folyón. 

(21) Kecskeméten, Nagykőrösön 

Ménest vettem. 

Jókedvemben a Tiszának 

Nekivertem. 

Túlsó parton állt a vásár, 

Várt a kupec: 

– Betyár fattyú, itt a bankó, 

Tovább mehetsz! (Betyárdalok: 29) 

A ménes áthajtása a Tiszán meggondolatlanság, vakmerőség, amelynek jutalma a lovakért 

kapott pénz. A túlpart tehát a szerencsecsinálás helye, amelynek előfeltétele az átkelés, 

mint bátorságpróba. (22)-ben a vásár más szerepben jelenik meg: alkalmat ad a 

lótolvajlásra. Az átkelést követő vacsora és tehénlopás a betyárélet szintén pozitív 

értékminősítésű eseményei, amelyek a jólétet jelentik. A tehenekért ismét pénz a jutalom. 

Bár a folkloristák bujdosóénekek közé sorolják ezt a dalt, az első négy strófa egyértelműen 

betyárénekből való kölcsönzés. 

(22) Fehérvári utca sáros szokott lönni, 

Annak közepébe vásár szokott lönni. 
 

Majd én is fölülök valaki lovára, 

Akijön rátöszöm magam a Dunára. 
 

Amidőn magamat a Dunán áttöszöm, 

Banádi pusztában vacsorámat öszöm. 
 

Majd visszagyüjőre hajtok hat tehenet, 

Kiért az mészáros ad bankót öleget. 
 

Istenöm, országom, hol lösz megállásom? 

Erdőn-e vagy mezőn vagy a pusztaságon? 
 

Hogyha erdőn lészön: mögösznek a vadak, 

Majd elénekölnek szép szólló madarak. (Bujdosóénekek: 10) 
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Alább szintén a lopás és a vacsora jelenik meg két fő eseményként. A zavaros Maros 

átugrása a veszélyt jelzi. Megjegyzem, hogy egyes folklórértelmezések szerint a 

metaforizáció egy másik szintjén szerelmi aktusról van szó, melyben a ló a férfi, a Maros a 

nő szerepét tölti be, az elszaladt ménes pedig az aktus megtörténtét. 

(23) – Lóra, csikós, lóra, elszaladt a ménes, 

Elszaladt a ménes! 

Csak egyedül maradt a pányván a nyerges. 
 

– Nyergeljétök föl hát ezt a darupirost! 

Ezt a darupirost! 

Hadd ugratom átal a zavaros Marost! 
 

Ha játalugratom, magam is átmegyek, 

Magam is átmegyek; 

Bánáti gulyásnál jó vacsorát eszek. 
 

– Igyál, egyél, pajtás, ez a jó áldomás; 

Ez a jó áldomás! 

Már te innen többé nem hajtol el marhát! 
 

– Hajtottam öleget: kilencvenkilencet; 

Borgyút és tehenet, 

Kiér a mészáros bankót ád öleget. (Betyárénekek: 28) 
 

Az átkelés−vakmerőség és túlpart−jólét metaforikus asszociációpárjai lehetnek az alapjai 

azoknak a pásztordaloknak és halászénekeknek, amelyekben a túlpart még további 

speciális jelentést kap: a csikós-, gulyás-, kanász-, juhász-, halászlegény személyes 

életterét. Olyan, fiatal férfihoz kötődő foglalkozások ezek, amelyek magányos, de 

független életformát is jelentenek egyben, s ennek fontos része a közösség lakóhelyétől 

való eltávolodás. 

(24) Tiszán innen, Dunán túl, 

Túl a Tiszán van egy csikós nyájastul. 

Kis pej lova ki van kötve 

Szűrkötéllel, pakróc nélkül, gazdástul. 
 

Tiszán innen, Dunán túl, 

Túl a Tiszán van egy gulás nyájastul. 

Legelteti a guláját, 

Odavárja a babáját gyepágyra. 
 

Tiszán innen, Dunán túl, 

Túl a Tiszán van egy juhász nyájastul. 

Ott főzik a jó paprikást, 

Meg is eszik kis vellával, fakalánnyal bográcsbul. 
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Tiszán innen, Dunán túl, 

Túl a Tiszán van egy kanász nyájastul. 

Ott sütik a jó malacot 

Cserfahéjon, bükkfa nyárson, ihajja. (Pásztordalok: 4) 
 

A Tiszán túli terület több metaforikus jelentést hordoz: a folyó a közösségtől, a falutól 

választja el, amely gyakran a térbeli kiindulópont is; a jólét képzete kapcsolódik hozzá, 

amely a bőséges és finom ételeket jelenti (3−4. versszak), valamint a szerető várását (2. 

versszak). Ezeken kívül (25)-ben a Sárga-hátú aranyhalat fogok én, illetve Százhúsz darab 

gulyát legeltetek én az öntudat, a független egzisztenciális biztonság kifejeződéseként 

értelmezhető. 

(25) Túl a Tiszán halászlegény vagyok én, 

Sárga-hátú aranyhalat fogok én. 

Kiesik az aranyhal a ritka hálómbul; 

Én a babám ölelő két karjábul. 
 

Túl a Tiszán gulyáslegény vagyok én, 

Százhúsz darab gulyát legeltetek én. 

Gyere, babám, fordítsd meg a gulyám elejét, 

Le ne egye bazsarózsa levelét! (Halászdalok: 7) 
 

Zárásként két olyan népdal következik, amelyek ismét szerelmi alaphelyzethez köthetők, 

de bizonyos vonatkozásokban a betyárdalokat és a pásztordalokat idézik. (25)-höz 

hasonlóan a szövegkezdő túl a Tiszán helyjelölés a Tisza elválasztó funkcióját profilálja, a 

folyó más fogalmi tartománya nincsen kidolgozva, az átkelés pedig egyáltalán nem jelenik 

meg. A figyelem a túlpartra irányul: (26−27)-ben a profilálódó tárgy a csárda, mely a 

(22−23)-ban megjelenő evés-ivás és szerelmi együttlét helyszíne. E terület és tevékenység 

azonban tiltott (ebben a vonatkozásban is a betyárdalok lopásaival kapcsolható össze): 

titkos szeretőt jelöl a „törvényes” mellett. (27)-ben a tömör nyelvi megformálás miatt az 

értelmezés nem világos: itt inkább az égő csárda és a haragudó szerető állítható 

párhuzamba, de a folyó elválasztó funkciójának szerelmi vonatkozása itt is megvan. 

(26) Túl a Tiszán, faluvégen, 

Van egy csárda magába; 

Odavár az én galambom 

Ebédre, vacsorára. 
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– Ne várj, rózsám, ne várj, 

Nem mehetek mindenkor; 

Van nekem egy kis angyalom, 

Ki rám vigyáz illyenkor. (Szerelmi dalok: 182/5−6) 
 

 (27) Túl a Tiszán kigyúlladt egy csárda. 

– Ne mönj arra, mer mögcsap a lángja! 

– Nem félök én annak a lángjátú, 

Jobban félök rúzsám haragjátú. (Szerelmi dalok: 43/4) 

Befejezésül két gondolattal egészítem ki a fenti elemzést. Először, hogy e fogalmi 

tartományban egyetlen kivétellel (11) minden korpuszban tulajdonnévvel fejeződik ki a 

folyó. Ennek okát két körülményben látom: bizonyos folyóink, így a Tisza, a Maros, az Olt 

kiemelten fontos referenciapontok a tájékozódásban, így a természeti jelenet 

megjelenítésében is – míg például az ERDŐ esetében inkább sematikus szerkezete kap 

profilt, egyedisége nem. A tulajdonnév-használat összekapcsolható a szerelmi kontextus 

személyes jellegével is. A FOLYÓ két szubjektum személyes területét választja szét, 

metaforikus értelemben kapcsolatát, sorsát egyesíti vagy akadályozza meg. Hasonló 

egyesítő tárgyak más szövegekben is találhatók, például a ROZMARINGBOKOR vagy a 

KORONAFA. Ezt a nagy jelentőségű szerepet jelzi a tulajdonnév. 

A másik megjegyzés a konvencionális túl a Tiszán, túl az Óton szövegkezdő 

formulával kapcsolatos. Sajátos helyzete révén mindjárt a strófa elején a tér sematikus 

szerkezetét hívja elő, melyben a tér a folyó által kettéosztott, s egyik partjáról tekintünk a 

másikra. E kettéosztottság az alapja számos metaforikus értelmezésnek, melyben a 

kiindulópont által jelölt tér valós, aktuális, legtöbbször jelen idejű, a túlpart pedig ehhez 

képest valami más: fiktív, vágyakban elképzelt, mitikus, titkos, szabad, veszélyes, stb. 

egyszóval az aktuális élet kereteinek kitágításaként értelmezhető. 

3.3.2.2. A FOLYÓPART PERIFÉRIKUS HELYSZÍN 

Az eddig elemzett fogalmi tartományban a folyópart kritikus helyszínként jelent meg. 

Olyan átmeneti helyként, mely az átkelést, a próbatételt megelőző pillanatnak, a döntés 

megtételének helyszíne. Gyakran azonban éppen a folyópart válik prominens helyszínné, 

míg a folyó háttérben marad. A folyópart metaforikus jelentésárnyalataiban közös jegy az 

átmenet folyó és szárazföld között: a folyóhoz való közelség, a szárazföld szempontjából 

pedig periférikus terület. A centrum-perifériához kapcsolódó konvencionális pozitív-

negatív értékminősítéshez igazodva a part periférikus, veszélyes, negatív minősítésű 
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helyszín. A 13 előfordulásból a szerelmi téma mellett a katonasággal kapcsolatos 

értelmezés is figyelemre méltó, mely két 48-as dalban, egy katonadalban és egy 

betyárdalban érhető tetten. 

Az átkelés témájához kapcsolódik az alábbi dal, melyben a Tisza partja azért veszélyes 

hely, mert a folyóba eshet, aki ott tartózkodik. A part fő profilja tehát az, hogy veszélyes, 

és ez megelőzi az átkelést. 

(28) Tisza mellett lovagolni nem merek, 

 lovagolni nem merek. 

Attól félek, félrecsúszik a nyereg, 

 s én a Tiszába esek: 

Tisza vize habjai közt elveszek 

 s tiéd, babám, nem leszek. 
 

Még ma éjjel átugratok a Tiszán, 

 s felkeresem a babám. 

Bent lakik a, bent lakik a városban, 

 a harmadik utcában. 

Kék nefelejcs, csipkerózsa, rezeda 

 nyílik az ablakában. (Szerelmi dalok: 133) 
 

A FOLYÓPART egyik jellemző profilja a szerelem beteljesülése, amely azonban valamilyen 

negatív értelmezésben kerül előtérbe. 

(29) Tisza partján mandulafa virágzik, 

A virágja vízbe hull és elázik. 

Terem még a mandulafa mandulát; 

Szép Balogon nevelik a szebb leányt. 
 

Tisza partján jegenyefa virágzik; 

A virágja vízbe hull és elázik. 

Terem még a jegenyefa jegenyét; 

Szép Balogon nevelik a szebb legényt. (Szerelmi dalok: 100) 
 

(29)-ben mindkét strófa harmadik-negyedik pozitív tartalmú sorát két olyan sor előzi meg, 

mely negatív eseményt ábrázol: a vízbe hulló virág elvész, meghal. (30)-ban az átkelést 

követő szerelmi együttlét negatív színezetét a kapcsolat titkos jellege adja (erre utal a sár 

említése és a hajnal jár utánna idézet is). A periférikus hely itt tehát rejtett kapcsolatot 

jelez. 

(30) Széles a Duna, magas a partja. 

Nincs olyan legény, ki átugorja. 

Átugorja Béla, nem sáros csizmája; 

Az ám a legény! 
 



203 

 

Leteszi kucsmáját a Duna mellé, 

Meghajtja magát Hajnalka mellé. 

Hajnal jár utánna, kedvet tart utánna. 

Ez ám a leány! (Szerelmi dalok: 101) 

 

A következő dalban a helyszín jelentése nincsen kibontva; a lényegében statikus jelenet 

diszharmonikus jellegét főként a két szubjektum ellenkező irányba néző tekintete adja, 

valamint az általuk szemlélt objektumok eltérő jellege: a legény folyó vize erotikus 

vonatkozású, térben közeli, míg a csillag távoli, megfoghatatlan, nem földi. Mindez az 

együttlét vagy kapcsolat két nézőpontból való szemlélését jeleníti meg. A folyópart e 

szerelmi jelenet háttereként profilálódik. 

(31) Tisza szélin egy nagy nyárfa tüvibe 

Barna leány ül a legény ölibe. 

Legény nézi folyó vize nagy habját, 

Leány nézi az ragyogós csillagját. (Szerelmi dalok: 216) 

Szintén a szerelemi témakörben egy másik gyakori téma az alvás a parton. Ennek egyik 

kifejtett oka az áradás lehetősége, amely váratlanul éri a gyanútlan ott alvót. 

(32) Tisza partján nem jó mélyen alunni, 

Mer a Tisza gyakran ki szokott csapni. 

Én is oda lefeküdtem, aludtam. 

A babámtól örökre elmaradtam, maradtam. (Szerelmi dalok: 386) 

Az alvás járuléka lehet az álom, méghozzá rossz álom, amely elhagyást, szakítást vetít 

előre. 

(33) Tisza szélén elaludtam. 

Jaj, de szomorút álmodtam: 

Megálmodtam azt az egyet, 

Hogy a rózsám mást is szeret. 

Addig, rózsám, el nem hagylak, 

Míg a tóba halak laknak. 

Abba pedig mindig laknak, 

Így hát, babám, el nem hagylak. (Szerelmi dalok: 321/1−2) 

E jelentéskörben a part és az elválás összefonódását figyelhetjük meg (34)-ben is, 

viszonylag nagy metaforikus áttétellel. Az elválást a nap végét jelző lemenő nap képe is 

jelzi. 
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(34) Lement a nap a maga járásán. 

Sárgarigó szól a Tisza partján; 

Sárgarigó meg a fülemile. 

Szép vagy, rózsám! Hogy váljak el tőled? (Szerelmi dalok: 391/1) 

A rossz álomra rabénekben is találunk példát, itt nem szerelmi vonatkozású, hanem az 

aktuális élethelyzet felnagyítását mutatja. 

(35) Tisza partján elaludtam, 

Jaj, de iszonyút álmodtam! 

Nap és csillag háromféle; 

Jaj, de elzártak előle! 

Nemhogy napot láttam volna, 

Világosságot sem soha: 

A sötétség örvényében 

Laktam az alsó tömlöcben. (Rabénekek: 15/1−2) 

A FOLYÓPART másik metaforikus jelentése a katonaszolgálathoz, katonaélethez 

kapcsolódik. (36)-ban a szomorúfűzfa, a megkötött ló, a fékszár, a pántlika mind a 

szolgálat kényszerűségét és a szubjektum negatív viszonyulását fejezi ki. (37)-ben a 

folyópart a katona sírját is jelentheti. 

(36) Duna partján van egy szomorufűzfa. 

Kis pej lovam oda vagyon akasztva. 

Háromszínű pántlika a fékszára; 

Gróf Radeczki ajándékozta rája. 
 

Meguntam én gróf Radeczkit szolgálni, 

Azt a fényes, hosszú kardot hurcolni. 

Nem maradtam őfelsége huszárja, 

Inkább lettem zöld erdőnek betyárja. (Betyárdalok: 2) 
 

 (37) Donec partján van egy szomorúfűzfa, 

Magyar honvéd halva fekszik alatta. 

Bajtársai szuronyosan ássák a sírját, 

Odahaza magyar lányok siratják. (Katonadalok: 162) 

A katonaélet és a folyópart periférikus jellege közötti kapcsolat a katonáknak a társadalom 

normális életvitelétől való eltávolodásában fogható meg. A katonáknak a társadalom 

peremére szorult állapotát, az otthonról távolra kerülést, esetleges halált jelenítik meg e 

népdalok. 

Megfigyelhető, hogy gyakran a part tárgyi attribútuma valamely fa: mandulafa, 

jegenyefa, szomorúfűzfa, nyárfa. Szemantikai funkciójuk eltérő: (37)-ben fejfát, (36)-ban 

az állat kikötéséhez szükséges karót, (31)-ben a szerelmeseket védő ernyőt, (29)-ben 

virágzó-termő élőlényt jelent. Minden esetben azonban a parton egyedüli objektum, 



205 

 

vertikálisan kiemelkedik a tájból, és az ábrázolt esemény előterében lévő főszereplővel 

kerül szoros viszonyba: a sírt jelzi, a lovat hozzá kötik ki, a szerelmesek alatta ülnek, az ő 

virága hullik a vízbe. Mint élő és vertikálisan „álló” tárgy a természet részét képező 

szubjektumot idéz, mozgás nem, de gondolati-érzelmi attitűd tulajdonítható neki. 

3.3.2.3. A FOLYÓVÍZIVÁS SZERELMI VÁGYÓDÁS/ELVÁLÁS 

A FOLYÓhoz kapcsolódó következő fogalmi tartomány egy eseményben foglalható össze. 

A vízivás konceptualizációja a népdalokban dominánsan két dimenzió mentén 

értelmezendő: egyrészt térbeli aspektusában, azaz fizikai térben, helyváltoztatással lezajló 

cselekményként, másrészt pedig a cselekményt végző szubjektumhoz köthető 

motivációban. A motiváció fogalom használata szándékos, mert igen sokrétű (biológiai, 

szellemi, érzelmi) az a kapcsolat, amely az ivás alatt és után a szubjektumot és a folyót 

összeköti. A motiváció azt is jelenti, hogy a kapcsolat egyenlőtlen: a szubjektumot 

valamilyen vonzódás, a folyót pedig vonzó erő jellemzi, ilyenformán egyfajta erődinamikai 

kölcsönhatás keretében is értelmezhető. 

 Az iváshoz fűződő hétköznapi konceptus szerint a cselekmény megindítója a 

szubjektum szomjúsága, tehát biológiai szükséglete. Egyike ez a legalapvetőbb biológiai 

szükségleteknek, melynek kielégítése ismétlést, rendszerességet kíván. Bár a víz a 

legelemibb italunk, a folyóvíz nem jellemző ivóhelye a népi közösségeknek: inkább 

kútból, állóvízből ittak. 

 A folyóból ivás lényegi térbeli aspektusa a következőkben foglalható össze: a 

szomjúság által motivált szubjektum megközelíti a helyzetében statikus folyót, majd az 

ivás cselekvésében a víz a testébe kerül, tehát birtokba veszi azt. Végül az ivás helyétől 

eltávolodik, s magával viszi a birtokba vett vizet. Az ivás előtt negatív, míg alatta és utána 

pozitív állapot jellemzi a szubjektumot. Ez a negatív állapot készteti mozgásra, 

erőfeszítésre a személyt. A vázolt térbeli sematikus cselekvésszerkezet lehet egyik alapja a 

metaforikus áttételnek. A másik pillére a szomjúság és annak dinamikus alakulása. 

Az ivás elsőként a boldog, szabad, gondtalan élet kontextusában profilálódik: 

(38) Hej, páva, hej, páva, 

Császárné pávája! 

Ha én páva volnék, 

Jobb reggel fölkelnék. 
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Folyóvízre mennék; 

Folyóvizet innám, 

Szárnyam csattogtatnám, 

Tollam hullogatnám. 

 

Szép leányok szednék, 

Bokrétába kötnék; 

Az én kedvesemnek 

Kalapjára tennék. (Szerelmi dalok: 20) 
 

A konstruált jelenet eseményszerkezete dinamikus: a figyelem előterében egy fiktív jelenet 

áll, melyben a páva mint irigyelt madár helyébe képzeli magát a megnyilatkozó, s egy nap 

indulását képzeli el. A felkelés után azonnal a szomjúság kielégítése következik, majd a 

kedve szerint való mozgás (szárnycsattogtatás). A szabad mozgás lehetősége (járok, 

átugratom, enyim…útja) és a vágyak szabad kielégítése jelenik meg az alábbi betyárdalban 

is – az ivóvizet a kút adja: 

(39) Fakó paripámon járok. 

Átugratom, hol van árok. 

Enyim egész világ útja. 

Szomjazom – van csordakútja! (Betyárdalok: 16/1) 

Az ivás tehát a legalapvetőbb vágy, szükséglet. Az ivás és evés gyakran párban jelenik 

meg, mint a jó, bőséges élet alapvető és elegendő feltétele. Az ideális ital a friss, tiszta 

folyóvíz, az ételeknél pedig párja a tiszta búza. 

(40) A szegedi tábla búza 

Véggel van az országútra. 

Még a fejét ki sem hányta, 

Már két galamb körüljárta. 

Bárcsak én azt megfoghatnám, 

Kalickába bezárhatnám! 

Tiszta búzával tartanám, 

Folyóvízzel itatgatnám; 

Kedves galambomnak adnám. (Szerelmi dalok: 14) 

A madár jóltartása metaforikusan jeleníti meg a szerelmese kedvében járó férfit. Hasonló a 

következő népdalban az etetés és itatás és a közös, megelégedett élet metonimikus 

kapcsolata. Az első két sorban az anyagi jólét feltételeinek hiánya fogalmazódik meg 

implicit módon az idézett kérdésben. Az erre adott feltételes módú válasz a közös élet 
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egyszerű alapfeltételeit pozitív értékminősítésben vetíti elénk: a tiszta és szép jelzők azok 

egyszerű, de elégséges voltát jelzik. 

(41) Ez a kislány mind azt mondja: vegyem el! 

De nem kérdi, hogy én mivel tartom el. 

Eltartanám tiszta búzakenyérrel, 

Havasalji szép, tiszta folyóvízzel. (Szerelmi dalok 184) 

A szerelem és az itatás gyakran összekapcsolódik, mint ahogy alább kifejtetten egyesül az 

itatás és a csók: 

(42) Gerlice a búzát 

A párjának hordja, 

Mint a lyány a legényt, 

Csókjában itatja. (Szerelmi dalok: 119/4) 

Ezzel szemben az ivókút csak nagy áttétellel jeleníti meg a szerelmi együttlétet, a vágy 

teljesülését a (43)-as pásztordalban. Az első két sorban az ivókút metonimikusan előrevetíti 

az ivást, a csillag pedig mintegy reflektorként irányítja rá vizuálisan a tekintetet. A múlt 

idejű szövegkezdő ige (feljött) egy térbeli prominens helyhez, egyben időponthoz való 

elérkezést jelent. A második két sorban a juhász közeledik a szerelme felé. A csillag és a 

juhász mozgása is közeledés, mégsem azonosítható a kettő. A természeti jelenet azonban 

egy esemény, a szerelmi együttlét közeledtét jeleníti meg. 

(43) Feljött már a csillag 

Az ivókút felé; 

A juhász is ballag 

A galambja felé. (Pásztordalok: 38/1) 

Az itatás számos népdalban meghiúsul, ennek gyakori sémája a lovát itatni szándékozó 

legény és a befagyott tó (elutasító szerető): 

(44) Nincsen hideg, mégis befagyott a tó, 

Kibül iszik babám lova, a fakó. 

Ergye, pajtás, vágd föl néki a jeget, 

Hadd igyék a babám lova öleget! (Betyárdalok: 19/1) 

A fenti szövegekben az IVÁS fő szemantikai fókusza a vágy csillapítása és az ebből 

fakadó pozitív érzés. Ilyen alapon válhat a szerelmi együttlét metaforikus megjelenítőjévé 

is. Az erődinamikai viszonyok tekintetében két képlet rajzolódik ki: az inni vágyó 
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aktivitása szemben a vizet biztosító folyó, kút, tó passzivitásával, valamint az itatás 

cselekvésében az itató és „gondozottja” aktív−passzív viszonyában.  

A következő népdalpéldákban az IVÁS és a VÁGYÓDÁS, EMLÉKEZÉS kapcsolata 

jelenik meg. Mivel az érzelmek itt nem közvetlenül a cselekmény idejéhez, 

körülményeihez kapcsolódnak, a metaforikus áttétel nagyobb mértékű. (5)-ben és (45)-ben 

közös az ivás és a visszavágyás kapcsolata, de míg (5)-ben a vágy tárgya nem egyértelmű 

(lehet a Tisza, vagy ahhoz kapcsolódóan egy hely/falu, de egy személy is), (46)-ban a 

szerelmi társ. 

(45) Ki a Tisza vizét issza, 

Fáj is annak szíve vissza. 

Én is ittam már belőle, 

Fáj is az én szívem tőle. (Szerelmi dalok: 85/2) 

(46) Elment messze az én párom. 

Szerencsés útakon járjon; 

Csendes folyóvizet igyék, 

Ott is rólam gondolkozzék! 

Visszatérte könnyű legyen: 

Az ösvénye rózsa legyen; 

Puha moha a párnája, 

Rólam legyen álmodása! (Szerelmi dalok: 384) 

Meg kell jegyezni, hogy (46) első versszakában az ott távolra mutató deixis nem teszi 

egyértelművé, hogy a vándorlás helyére, az ivás helyére, vagy annak eseményére utal. ĺgy 

az igyék−gondolkozzék rímbeli párhuzamán túl azok egymásutánra következése sugallja a 

szemantikai kapcsolatot, pontosabban ok-okozati összefüggést. Az ivás eszerint valamely 

emlék felidézését indítja el. (47)-ben ez világosabban értelmezhető: 

(47) – Ha elmész is, járj békével, 

Rólam sem felejtkezzél el! 

– Ha elmész is, járj békével, 

Rólam sem felejtkezzél el! 

Ahol jársz is, csendesen járj: 

Csendes folyóvizet igyál! 

Ott is rólam gondolkozzál; 

Ott is rólam gondolkozzál! (Bujdosók: 24/3−4) 

(5)-ben az ivás folyamata jobban rekonstruálható: a cselekmény következtében az ivó 

személy valamely emlék hordozójává válik, párhuzamosan a víz mint fizikai matéria testbe 
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fogadásával. Ez a konceptus, miszerint egy fizikai anyag testbe kerülve érzelmi változást 

okoz, másutt is megjelenik. Alább az út pora a szívbe kerülve bánatot okoz. 

(48) Fúdd el, jó szél, fúdd el 

Hosszú útnak porát; 

Gyenge szívem búját 

Keskeny pallón átal. 

Fúdd bé füzes közé, 

– Ott az én édesem – 

Fúdd bé kebelébe, 

Hogy szálljon szívére! 

S ott haljon meg véle! 

Mégse haljon szegény, 

Hadd éljen kedvére; 

Hadd éljen kedvére! (Keservesek: 29/1−3) 

A vízivás azonban sokszor negatív érzelmi hatást és történést okoz: 

(49) A belegi kertek alatt 

Folyik a szerelem-patak. 

Aki abból egyet iszik, 

Babájától elbucsuzik 

Aki abból egyet iszik, 

Babájától elbucsuzik. 

Lám én abból egyet ittam, 

A babámtól elbucsuztam. (Szerelmi dalok: 251/4−5) 

Az első sor valós, tulajdonnévvel jelölt helyen horgonyozza le a jelenetet, a szerelem-patak 

azonban rögtön fiktív dimenzióba helyezi az eseményeket. A szakítás magyarázatát ez a 

fiktív esemény adja. A szemantikai szerkezetben rejtve marad az ivás és a búcsúzás közötti 

viszony részletezése, az alábbi szövegben is csak az avval magam elrontottam kifejezés 

utal a víz káros hatására. 

(50) Verd meg, Isten, azt az anyát, 

Aki tőlem tiltsa fiát; 

Verd meg, Isten, azt az anyát, 

Aki tőlem tiltsa fiát! 

Tőlem tiltsa, mástól tiltsa, 

Kinek a fenének tartsa? 

Tőlem tiltsa, mástól tiltsa, 

Kinek a fenének tartsa? 
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Hagyjuk el a mamájának, 

Keres ő leányt fiának; 

Hagyjuk el a mamájának, 

Keres ő leányt fiának! 

Szebbet s jobbat, mint én voltam, 

Mer én igen csendes voltam: 

Szebbet s jobbat, mint én voltam, 

Mer én igen csendes voltam. 

Mer én igen csendes voltam, 

Csendes folyóvízből ittam; 

Mer én igen csendes voltam, 

Csendes folyóvízből ittam. 

Csendes folyóvízből ittam, 

S avval magam elrontottam; 

Csendes folyóvízből ittam, 

S avval magam elrontottam. (Szerelmi dalok: 259: 1−7) 

Mindkét dalban közös, hogy a bajt előidéző eseménynek a megnyilatkozó én aktív 

közreműködője, tehát a magyarázatban saját magát okolja érte. 

3.3.2.4. A víz folyásának minősége: A FOLYÓ VÍZ ÉRZELEM 

A folyóvíz konceptualizációjának másik nagyobb tartománya a víz folyásának különböző 

minősége és az azokhoz kapcsolódó érzelmi tartalom. Ezen belül a folyó egészét jellemző 

mozgás a mederben történő hosszanti irányú folyás, mely a nyugalmi állapotot jellemzi, és 

az áradás, amely a vízszint megemelkedését, a gyorsabb folyást, de elsősorban a mederből 

oldalirányba történő kilépést jelenti. A másik minősítés inkább lokális jellegű 

megfigyelésen alapszik: ez a víz zavarossága (mely elsősorban azt jelenti, hogy a víz 

felkavarja a hordalékát és sárgás-barnás szín kap, de áradáskor keletkezik), csendessége, 

vagy befagyása. 

i. AZ ELFOLYÓ VÍZ SÍRÁS 

A folyás és az áradás a meder és a víz viszonyát jellemzi. Elsőként a víz hosszanti irányú 

folyásának metaforikus vetületét vizsgálom. Mint a bevezetőben jeleztem, a folyó folyása 

elsősorban az állandóság, folyásának iránya pedig a megváltoztathatatlan tapasztalatát adja 

a népi konceptusban. A folyó, de inkább patak lassú folydogálása a legkonvencionálisabb 
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megjelenítése a sírásnak, melyben az esemény időben való állandósága, a folyamat 

tartóssága lényegi elem: 

(51) Csendes patak folydogál, 

Szemem könnye csordogál. 

Szívem gyászba öltözik, 

Koporsóba költözik; 

Piros színem változik. (Szerelmi dalok: 87/1) 

Hasonlóan a folyamat időbeli állandóságán alapul a folyózúgás említése, mint a környezet 

dinamikájának egyetlen érzékelési forrása. Ez a nyelvi formában is kötött jelenet a 

bujdosókra és a tematikusan kapcsolódó szerelmi dalokra jellemző. 

(52) Hegyek közt lakásom, 

Senkim a világon; 

Csendes folyóvíznek 

Csak zúgását hallom. (Szerelmi dalok: 318/3) 

A hegyek mint nagyméretű tárgyak által határolt tér bár nagy, mégis zárt, nyomasztó, s ezt 

az ellentétet fejezi ki a második sor senkim a világon kapcsolata is. A magány a 

szubjektum hiányát jelenti, melyet a folyó részben élőlényként való ábrázolása pótol. A 

folyamatos mozgás és hang teszi lehetővé a folyó élőként azonosítását. 

Az időbeni állandóság mellett a másik meghatározó tapasztalat a folyásirány 

megváltoztathatatlansága. A visszafelé folyó Maros a soha be nem következhető irrealitás 

világában képzelhető el, s e váltást méri az elválás tettéhez a megnyilatkozó. 

(53) Könnyebb a Marosnak 

Visszafelé folyni, 

Mint nekem, te rózsám, 

Tőled elszakadni. (Szerelmi dalok: 376/2) 

A folyás egyirányúságát kissé más aspektusba helyezik a következő népdalok. A folyást 

jelző le és el igekötők a stabil referenciális kiindulóponthoz képest a víz eltávolodását 

helyezik a figyelem előterébe. Nem annyira a mozgás irányának globális tapasztalata, 

hanem az anyag eltávolodása és soha vissza nem térése kerül fókuszba. A térbeli 

folyamatok ilyenformán szoros párhuzamot (kontinuumot) mutatnak az idő dimenziójával: 

a térbeli kiindulópont az örökös jelen időpont, a tőle térben eltávolodó víz pedig a múlt idő 

tengelyén való mozgást jelenti. 

(3) Lefelé folyik a Tisza, 

Nem folyik a többé vissza. 

Rajtam van a rúzsám csókja, 

Ha sajnálja, vegye vissza. (Pásztordalok: 11) 
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A mondásként is élő első két sorban a lefelé−vissza valós−valótlan alapú szembehelyezése 

az idő dimenziójában történik: a tapasztalat örök, annak ellentéte soha nem következik be. 

A harmadik-negyedik sor ugyanerre a sémára építkezik: itt az odaadás−visszavétel mint 

térbeli és egyben időbeli folyamat zárja ki egymást az üzenet szerint. A felszólítás tehát 

ironikus. Ugyanez a strófa specifikusabb értelmezést kap a második versszakban az alábbi 

dalban: 

(54) Lefelé folyik a Tisza, 

Nem folyik az többé vissza. 

Rajtam van a babám csókja; 

Ha sajnálja, vegye vissza! 

Nem azért adta ő ide, 

Hogy ő tőlem visszavegye, 

Hanem azért adta ide: 

Szeretője legyek érte! (Szerelmi dalok: 211) 

A csók odaadásával kapcsolatban, sorrendben a következő körülmények profilálódnak: 

visszavenni nem lehet (1−4. sor), a csók szándéka megalapozott volt, örök elköteleződést 

jelentett (5−6. sor), végül mintegy váltságként szolgált egy következő eseményhez (7−8. 

sor). Az utolsó sor a megnyilatkozó testi önátadását implikálja. Ezen értelmezés fényében a 

lefelé folyó Tisza, a megtörtént események visszafordíthatatlansága a szexuális együttlétre 

is kihat: a csók tulajdonképpen metonimikusan áll helyette. A csóknál jóval nagyobb súlyú 

szerelmi együttlét szintén nem tehető semmissé, s ez, feltételezve a megnyilatkozó 

személyében a lányt, szégyent is jelent. 

 A térben eltávolodó víz tehát gyakran SZERELMESEK ELVÁLÁSÁT, vagy SZAKÍTÁST 

jelent. Az eltávolodás referenciapontja nem csak az én lehet, hanem áthelyeződhet 

máshová is, mint például egy városra: 

(55) Szeged alatt folyik el a Tisza. 

Kedves rózsám, ne várj többé vissza: 

Vagy a Tisza, vagy a széles Duna 

Megemészt már engem nemsokára. (Szerelmi dalok: 55/3) 

A szakítással rokon, annak egyik változata AZ ELFOLYÓ (VAGY FOLYÓ) VÍZ és a HŰTLENSÉG, 

ÉRZELMI INSTABILITÁS kapcsolata. 

(4) Kapum előtt foly el a víz, 

Kapum előtt foly el a víz. 

Gyenge babbám, bennem ne bízz! 

Gyenge babbám, bennem ne bízz! 
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Ha bízol es, csak keveset, 

Ha bízol es, csak keveset, 

Mer én téged nem szeretlek, 

Mer én téged nem szeretlek. (Szerelmi dalok: 241/1−2) 

(56) Magas hegyről foly le a víz, 

Magas hegyről foly le a víz. 

Rózsám, többet bennem ne bízz; 

Rózsám, többet bennem ne bízz. (Szerelmi dalok: 222/1) 

Érdekes módon, ha azt vizsgáljuk, hogy a megnyilatkozó a szakító/elváló vagy az 

elhagyott fél, akkor mindkét eset nagyjából egyenlő arányú. Hasonlóan a le- vagy elfolyó 

víz referenciapontja is változó: akár az elváló fél, akár az elhagyott fél kiindulópontja 

érvényesül, az elfolyó víz az előbbi változó érzelmeit, valamint a megtörtént események 

múltba távolodását képezi le. A folyó tehát az egyik értelmezési sík mentén közös terület, a 

kapcsolat metaforikus megjelenítője, a másik értelmezés szerint inkább az eltávolodó 

félhez köthető, az ő érzelmeit jeleníti meg. A szövegekben az elhagyott fél állandó 

szereplő, a másik azonban csak egy részükben jelenik meg. Mi a természeti jelenet 

funkciója? Lényeges megfigyelés az, hogy minden esetben szövegkezdő helyzetű, s a 

jelenetben nem (56), vagy implicite (3, 4) szerepel E/1 személyű szubjektum. 

(56) Magas hegyről foly le a víz 

(3) Lefelé folyik a Tisza, 

Nem folyik az többé vissza. 

(4) Kapum előtt foly el a víz 

A természeti jelenet szövegkezdő pozíciója az érzelmi üzenet háttérben maradása mellett a 

természeti tárgy profiljának, ez esetben a folyás tapasztalatának kiemelkedését 

eredményezi a szemantikai szerkezetben. Mint arról a referenciapont-szerkezet vizsgálata 

kapcsán szólok, a hely és az E/1 személyű kiindulópont is referenciapontként funkcionál, 

akár explicit (kapum előtt) akár implicit (lefelé). A szemantikai szerkezet fontos része a 

folyó és a referenciapontja közötti dinamikus-stabil viszony, melyben a stabil entitás 

különböző mértékben kidolgozott.  

A másik megfigyelés az, hogy a szövegekben a természeti tapasztalat mindig az 

elhagyott társ figyelmének előterébe kerülve konstruálódik: vagy a másik fél rámutatása 

által (55, 4, 56), vagy pedig saját reflexió által (4, 54). 

 Az ELFOLYÁS fogalmi tartománya más tartományokkal együtt is profilálódhat. (57)-

ben a folyó víz és az ivás együttesen jelenik meg: 
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(57) A belegi kertek alatt 

Folyik a szerelem-patak. 

Aki abból egyet iszik, 

Babájától elbucsuzik. 

Aki abból egyet iszik, 

Babájától elbucsuzik. 

Lám én abból egyet ittam, 

A babámtól elbucsuztam. (Szerelmi dalok: 251/4−5) 

A jellemzően sematikus jelenet kidolgozottabb formája is előfordul. Alább a FOLYÓ 

szerkezetében is profilálódik (közepében), a hajlékony nádszálak és a szél mozgásuk által a 

gyenge antagonista−erős agonista erődinamikai viszonyt ábrázolják. A szél önmagában 

emlékezést idéz (→3.4.2.), a figyelem előterében viszont a prominens helyen növő 

nádszálak állnak, melyekre két természeti erő is hat: a szél és a folyó. A nádszálak 

hajlékonysága a kényszerű elválással, a kapcsolat szétszakításával hozható összefüggésbe. 

(58) Házam előtt a Tisza folydogál; 

Közepében felnőtt három nádszál, 

Hajtogatja a szélnek fujása. 

Eszembe jut rózsám búcsúzása. 

Minek menjek már én a templomba, 

Ha rózsámat nem látom a karba? 

Katonának vitték más országra, 

Ott hervasztják el a kaszárnyába. (Szerelmi dalok: 364) 

A kidolgozottság másik szélsőséges esete a következő szöveg, melyben a folyó csupán 

villanásszerűen szerepel, egyetlen fogalmi tartománya sem kap profilt, s az elhagyás 

tematikus kontextusa alapján csak feltételezhető a folyással vagy az ivással való kapcsolat. 

Az ilyen típusú népdalok esetében az intertextualitás hatása erőteljesen érvényesül, az 

értelmezés a szövegek egymás mellé rendezésével egészül ki. 

(59) A kapusi kanális, kanális, 

Elhagyott a babám is, babám is. 

Ha elhagyott, hagyjon is, hagyjon is, 

Megélek én magam is, magam is. (Szerelmi dalok: 346/1) 

ii. A VÍZ SZABAD FOLYÁSA SZABAD ÉRZELEM 

A folyó mozgásával kapcsolatban jelentős konceptualizációs tartomány a víz szabad 

mozgása és az élet egyéb területein való cselekvési lehetőségek szabadsága közötti 

párhuzam. A szabad folyás azt jelenti, hogy semmilyen tárgy nem akadályozza a víz útját 
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(ennek szélsőséges esete az áradás, amely a folyómedret is akadályként jeleníti meg), s 

ebben a víz romboló és építő ereje meghatározó. Ez a konceptualizációs tartomány a 

népdalok azon körébe sorolható, amely egy természeti tárgyba való átlényegülésben, annak 

vágyában a megnyilatkozó élethelyzetének, cselekvési lehetőségeinek kitágítását jeleníti 

meg. E természeti tárgyakat a szabad mozgás (madár, páva, folyó) és valamely vágyott 

térbeli elhelyezkedés (fa, erdő) jellemzi. 

(60) Ha folyóvíz vónék, 

Bánatot nem tudnék; 

Hegyek, vőgyek között 

Zengedezve járnék. 

Ahol kitírülnék, 

Porondot hajtanék; 

Kaszálórétekbe 

Virágot növelnék. 

Leányok leszednék, 

Bokrétába kötnék, 

S az ő édesiknek 

Kalapjikba tennék. (Szerelmi dalok: 179) 

(61) Hogyha folyó lennék, 

Bánatot se tudnék, 

Hegyek, völgyek között 

Gyenge martot ásnék. 

Kaszálóréteken 

Virágot gyűjtenék, 

Az én édesemnek 

Szép bokrétát tennék. (Szerelmi dalok: 180) 

A bevezetőben említett népi konceptualizációhoz kapcsolódóan (60)-ban és (61)-ben a 

folyó erejének kettős hatású együttese figyelemre méltó. A fizikai rombolás (kitírülnék, 

porondot hajtanék, gyenge martot ásnék) és az építés (virágot növelnék, virágot gyűjtenék) 

közös jegye a környező természeten való uralkodás. Mindezt egyfajta érzelmektől való 

megszabadulás, gondtalan tudatlanság kíséri (bánatot nem tudnék, zengedezve járnék). A 

folyó tehát egyfelől szubjektumot, másfelől annak érzelmeit képezi le. 

Hasonló felszabadulás, az érzelmi kontrol megszűnése jelenik meg az ÁRADÁSban. 

Ebben a konceptusban a folyó és a meder konfliktusa, feszültsége profilálódik: a medrében 

nyugvó folyó csak látszólagosan van nyugalmi állapotban, valójában folyamatosan tesz 

erőfeszítést önmaga kontrollálására. Az erődinamikai kölcsönhatásban a folyó agonista, az 
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antagonista azonban nemcsak a meder, hanem valamiképpen maga a folyó is, hasonlóan az 

érzelmekkel való küzdelemhez. Az áradás akkor következik be, amikor a folyó kifárad. Az 

érzelmi kontextus itt a bánat. 

(62) Úgy nyugszik a szívem gyászba, 

Mint a Maros az árkába, 

De még az is, ha kifárad, 

A mezőkre ki-kiárad. (Keservesek: 7/3) 

Hasonlóan, e konceptualizációs körbe illeszthető a víz befagyása, amely szintén negatív 

érzelmekhez kapcsolódik: az érzelmek megnyugvását jelenti. A folyó vizének befagyása 

ritka természeti tapasztalat, mely a bánat elmúlásának, az érzelmi nyugalom 

helyreállásának valószínűtlenségét jelzi. 

(63) A nyári folyóvíz 

Télre megaluszik, 

De az én bús szívem 

Soha meg nem nyugszik. (Szerelmi dalok: 318/4) 

(64) Hegyek-völgyek között van az én lakásom; 

Csendes folyóvíznek csak zúgását hallom. 

A csendes folyóvíz télen megaluszik, 

De az én bánatom soha meg nem nyugszik. (Keservesek: 44) 

Az ÁRADÁS másik érzelmi kontextusa a szerelem, ahol pozitív érzelmek kiszabadulásáról 

van szó, mint pl. a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű dalban. Az áradó vízben fürdő pár 

esetében az érzelmek megjelenítésén túl a Tisza egyesítő szerepet is betölt. 

(65) Kiöntött a Tisza vize; 

Szőke kislány fürdik benne. 

Én is megfürödtem benne, 

Rám is ragadt a szerelme. (Szerelmi dalok: 85/1) 

Ezzel párhuzamosan itt is megjelenik a FAGYOTT VÍZ, mint ÉRZELMI KIHŰLÉS 

megjelenítője. 

(66) Mi dolog az, hogy a Tisza befagyott? 

Hogy engemet az én rózsám elhagyott? 

Szokása a Tiszának a befagyás. 

A legénynek a szerető-elhagyás: (Szerelmi dalok: 347/1) 

A folyó mozgása, ereje az érzelmek intenzitását képezi le. Az áradás az érzelmek szabadon 

engedését, a szubjektum önkontrolljának megszűnését jelenti. Míg azonban a negatív 

érzelmek tekintetében a fagyott víz megnyugvást, addig a pozitív érzelmek esetében 

szakítást, elhagyást jelent. 
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iii. A ZAVAROS VÍZ HARAG/ELUTASÍTÁS 

Az ÁRADÁS jellegzetes velejárója a zavaros víz, amely a hordalék felkavarásából adódik. 

Ez a tapasztalat inkább lokális jellegű. Azt értem ezalatt, hogy a vizuális perceptuális 

megjelenítésben nem a folyó egésze, hanem csupán a víz ábrázolódik nem túl tág 

perspektívában. Ez a jelenség kizárólag a Tiszához valamint a Maroshoz köthető. A 

zavaros Tisza viszonylag kis metaforikus áttétellel az áradó, veszélyes folyót idézi, mely 

emberek halálát okozza. 

(67) Édesanyám, mért szültél a világra, 

Mért nem vettél a zavaros Tiszába? 

Tisza vize vitt volna a Dunába. 

Most nem lennék senki megunt babája. (Szerelmi dalok: 325) 

A zavaros jelző mellett gyakori attribútum a zajos; ezek ellentéte a tiszta, csendes, higgad 

jellemzők. A víz itt már elsősorban a másik fél érzelmeit jelenti. 

(68) Zavaros a Maros, 

Nem akar higgadni. 

Hej, haragos a babám, 

Nem akar békélni. 

Meghiggad a Maros, 

Nem lesz mindig zajos. 

Hej, megbékél a babám, 

Nem lesz az haragos! (Szerelmi dalok: 375/4−5) 

A víz önmagában jelenít meg egy állapotot, amely párhuzamban áll az érzelmi állapottal. 

A természeti (1−2. és 5−6. sor) és az érzelmi (3−4. és 7−8. sor) dimenzió kapcsolata a 

tapasztalati analógián túl az idővonatkozásban, az átmenetiségben rejlik. 

Másutt a zavaros víz összekapcsolódik az itatás tevékenységével. Ez esetben az 

itatás meghiúsul a víz zavarossága miatt, vagyis a szerelmi együttlét a női fél 

hajlandóságának hiánya miatt. 

(69) Zavaros a Tisza vize, nem tiszta. 

Ráhajtottam kis pej lovam, nem issza. 

Ha nem issza, ráhajtom a széles Dunára, 

Mégsem leszek senki megunt babája. (Szerelmi dalok: 360/1) 

A víz állapota (69)-ben megváltozott érzelmet, eltávolodást jelent a lány részéről, mire az 

elutasított férfi más itatási (udvarlási) lehetőséget keres, amelyből bőven akad a széles 

Dunán. Esetenként azonban nem egyértelmű a zavarosság értelme. (70)-ben a jelző által 
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előfeltételezett negatív kontextus a szerelmi társ távoli lokalizációjában érhető tetten, 

melynek jelölője a távolramutató deixis. A megnyilatkozó én és a távol elhelyezkedő társ, 

valamint a kettő közötti közvetítő felkérése a kapcsolat akadályozottságát jelzi. 

(70) Szőke vize a zavaros Tiszának, 

Mondd meg annak a szép barna kisjánnak, 

Hogy az egész Tisza vize mentiben, 

Nincsen ollyan barna kisján sehol sem! (Szerelmi dalok: 270/1) 

A ZAVAROS VÍZ az ÁRADÁS konceptusához kapcsolódik, amely a folyón veszélyes 

körülményeket teremt. A szövegekben a ZAVAROS VÍZ, mint halált okozó, VESZÉLYES HELY 

a legkisebb metaforikus potenciált tartalmazza. Nagyobb az áttétel a zavaros folyó mint 

elutasító érzelmek megjelenítésében, valamint a specifikus érzelmeket nem adó, a 

kapcsolat egészére vonatkozó ábrázolásban. 

3.3.3. Összefoglalás 

A fenti elemzések alapján a FOLYÓ szemantikai szerepével kapcsolatban általánosságban 

elmondható, hogy a változatos funkciók hol a folyó térbeli struktúrájához kapcsolódnak, 

hol leglényegibb elemével, a folyóvízzel hozhatók összefüggésbe, hol pedig inkább egy 

folyóhoz kapcsolódó eseményen keresztül közelíthetők meg. Az egyes tartományok eltérő 

hangsúllyal szerepelnek, s eltérő mértékű metaforikus potenciált is jelentenek. E 

képzeletbeli tengely egyik végpontjára tehetők többek között azok a katonadalok, 

melyekben a FOLYÓ (idegen) területet jelöl metonimikusan, s funkciója elsősorban térbeli 

referenciapont. Ettől tágabb asszociációs körrel bír a bujdosóénekekben mint az egyetlen 

dinamikus mozgás, hanghatás tapasztalata, mely esetenként a bujdosó számára a hiányzó 

társ, szubjektum helyettesítőjeként profilálódik. Mindazonáltal a folyó 

konceptualizációjának fő vonulata, s egyben a metaforikus potenciál legmagasabb szintje a 

szerelmi kontextusban bontakozik ki. Az elemzés meghatározó fonala a profilok rokonsági 

kapcsolatának bemutatása is volt. A FOLYÓ fogalmi tartományait és azok metaforikus 

jelentését a következő ábra szemlélteti: 
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24. ábra 

A FOLYÓ jelentéshálózatának rekonstrukciója 

   MEGTÖRTÉNT ESEMÉNY 

  ELFOLYÁS ELMÚLÓ SZERELEM 

   HŰTLENSÉG 

   SÍRÁS 

    
   SZABAD CSELEKVÉS 

  ÁRADÁS ÉRZELMI FÜGGETLENSÉG 

   SZABAD ÉRZELEM 

    
 A FOLYÁS ÉRZELMI 

VÁLTOZÁS 

BEFAGYÁS ÉRZELMI KIHŰLÉS 

   NYUGALMI ÁLLAPOT 

    

   HARAG 

  ZAVAROS VÍZ ELUTASÍTÁS 

   - 

   VALÓSÁG/VÁGY 

   FÉRFI/NŐ 

 (MENTÁLIS) 

ELVÁLASZTÓ, HATÁR 

 ÉLETSZAKASZ 

   JÓLÉT 

    

 A FOLYÓVÍZIVÁS 

VÁGYÓDÁS 

    VÁGYÓDÁS SZERELMI VÁGY 

   EMLÉKEZÉS 

   ELVÁLÁS 

    

   VESZÉLYES HELY 

 A FOLYÓPART 

PERIFÉRIKUS HELY 

 TILTOTT SZERELEM 

ELVÁLÁS 

   KÉNYSZERŰ KATONASÁG 

 

A FOLYÓ statikus, térbeli profilálódásával kapcsolatban elsőként az elválasztó funkciót 

vizsgáltam. Itt elsődleges szerepe a tér kettéosztása, melyben mintegy határvonalként 

jelenik meg a folyó. A konstruálásban lényeges szempont a nézőpontszerkezet elrendezése, 

melynek alapján beszélhetünk a folyón innenső és túlsó, vagyis a kiindulóponttól távol eső 

területről. Ez a fizikai közel−távol dichotómia válik számos metaforizációs viszony 

alapjává: a népdalok egy részében valódi tér − fiktív tér elkülönülését jelzi. Gyakori 

kapcsolódó esemény a (leggyakrabban) férfihoz kötődő átkelés fontolgatása, melynek célja 

a túlparton lévő kedves elérése, melyben a szubjektum érzelmeit a fizikai nehézségek, 

veszélyek ábrázolása szolgálja. A folyó attribútumai a széles meder, magas part, keskeny 

palló. Az átkelés megtörténhet képzeletben, mentális úton is. Az innenső terület tehát itt 

FOLYÓ 
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inkább az aktív férfihoz, a túlpart pedig a várakozó (passzív) lányhoz kötődik. Az átkelés 

pedig a kapcsolatban való elköteleződést jelenti, mely tágabb értelmezésben tehát a folyó 

egy életszakasz határát is jelölheti. Az átkelés, mint próbatétel olyanfajta bátorságot kíván 

a férfi részéről, amely a betyárdalokban akár vakmerőségként is visszaköszön. Itt a túlpart 

a szerelem, a jólét és a szerencsecsinálás területeként jelenik meg, ahol jellemző 

tevékenység a lólopás és a vacsorázás. A betyárdalokban a túlpart speciális funkciót is 

kaphat: a társadalomtól eltávolodott, független, stabil egzisztenciájú pásztor életterét. 

A következő fogalmi tartományban a FOLYÓPART funkcionális jelentőségét 

vizsgáltam. Általánosságban periférikus helyként jelenik meg, így negatív értékminősítést 

kap. Ennek egyik oka az áradás okozta közvetlen fizikai veszély, mely a gyanútlanul ott 

alvót érheti, s mely a szerelmesek elválását eredményezheti. A part számos, eltérő 

tematikus kontextusban előfordul: rossz álom, kényszerű katonaság, diszharmonikus 

szerelmi együttlét, elválás, halál megjelenítésének helyszíneként. Közös bennük, hogy egy 

vertikális, egyedülálló tárgy szerepel a jelenetekben, mely az előtérben lévő főszereplővel 

mutat szoros kapcsolatot. 

A FOLYÓVÍZ elsőként legelemibb szükségletünk, az ivás tárgyaként profilálódik. E 

jelenet sematikus mélyszerkezetében a FOLYÓ passzív, az ivó személy aktív szerepet tölt 

be. Ez utóbbit a szomjúság mint motiváció jellemzi, így válik a szerelmi vágy 

metaforizációjának alapjává. Az IVÁS, ITATÁS ennek megfelelően számos szövegben a 

szerelmi vágy kielégítéseként, akár csókként, vagy erotikus aktusként ábrázolódik. A 

másik értelmezési kör az emlékezésé: az ivó személy itt a víz mint fizikai tárgy 

hordozójává válik, ez metaforikusan emlékként képeződik le. A harmadik jelentésben az 

ivás és az elválás kapcsolódik össze: a víz negatív változást okoz a szubjektumban. 

A víz mozgása kisebb-nagyobb horderejű érzelmi változásokkal hozható 

összefüggésbe. A mozgásban a helyváltoztatás iránya (úgymint egyirányúság, a medren 

belül vagy abból való kilépés), jellege (lokális vagy az egész folyót érintő, globálisabb), 

valamint ereje a meghatározó konceptualizációs tartományok. Az elfolyó víz a 

kiindulóponthoz képesti eltávolodás stabil-dinamikus viszonyát hangsúlyozza, ilyenformán 

metaforikus értelmezési körei az elmúló, visszafordíthatatlan idővel hozhatók 

összefüggésbe: a szerelmi kapcsolat eseményei visszafordíthatatlanok, az érzelmek 

változnak, így szakítást vagy instabil (megbízhatatlan) érzelmeket jelölhet. Ez a természeti 

tapasztalat mindig a kárvallott fél figyelmének előterébe kerülve konstruálódik: vagy a 

másik fél rámutatásának eredményeképpen, vagy pedig önreflexió által. A szabadon folyó 
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víz, valamint az áradás az élethelyzet cselekvési lehetőségeinek korlátaira irányítja a 

figyelmet: a meder egyfajta szűk keretként jelenik meg. Figyelemreméltó módon e 

profilhoz kapcsolódóan egyszerre van jelen a fizikai rombolás és építés, mint a 

környezeten való kontrol, uralkodás lehetősége. A FOLYÓ az érzelmek leképezéseként 

konstruálódik: az ÁRADÓ VÍZ az érzelmi kontrol megszűnését, a FAGYOTT VÍZ pedig kihűlt 

vagy megnyugodott érzelmeket jelent (ilyenformán negatív és pozitív minősítést is 

kaphat). Végül a ZAVAROS VÍZ az áradó, hordalékát felkavaró folyót idézi, ilyenformán a 

kapcsolat lokális problémáit, főként a másik fél negatív hozzáállását (háborgó érzelmeket, 

haragot, neheztelést) jelenít meg. 

A különböző változatos, speciális értelmezési lehetőségek közepette kirajzolódik 

egy olyan egységes fogalmi kép, melyben az összes tartomány koherens hálózatot alkot. Ez 

a következőkben foglalható össze. A FOLYÓ leggyakrabban a szerelmi kapcsolatot, annak 

egyik résztvevőjét, valamint az ő érzelmeit jeleníti meg. E három komponens 

megfigyelésem szerint leginkább együtt van jelen, szétválasztásuk nem lehetséges. 

Emellett a jelenet része egy másik szubjektum is, mely kiindulópontként funkcionál: a 

szemantikai tartalom legfőbb eleme e szubjektum és a folyó viszonya. A viszony térbeli 

elhelyezkedésben és tevékenységekben (pl. itatás, átugratás, fürdés) jelenik meg, ahol a 

szubjektum általánosságban aktív, a folyó passzív szerepet tölt be. A fogalmi 

tartományokban tetten érhető a pozitív és negatív értelmezési potenciál kettőssége, 

együttese: így például az ivás a kapcsolatot erősítheti és szétválaszthatja, a folyó szabad 

mozgása rombol (földet) és épít (virágot növeszt), a befagyott víz a pozitív érzelmek 

kihűlését és a háborgó érzelmek lecsendesedését egyaránt leképezheti. 

Lényeges megfigyelés az, hogy a jellemző mozgások és szerkezeti jellemzők, 

melyek profilálják az entitást, igen gyakran szövegkezdő helyzetben, ráadásul 

állítmányként jelennek meg: Széles a Tisza, Túl a Tiszán, Tisza partján lovagolni nem 

merek, Kiöntött a Tisza vize, Zavaros a Tisza vize, nem tiszta, Lefelé folyik a Tisza. Egy-

egy meghatározó térbeli dimenzionális jellemző, mely tömören, metaforikus leképezésben 

tartalmazza a szemantikai üzenet egy lényegi elemét, már a szöveg legelején figyelmi 

fókuszba kerül. ĺgy a széles attribútum a FOLYÓ AKADÁLYként való megjelenítését vetíti 

előre, a túl inherensen tartalmazza a tér megosztottságát, a kiöntött a normális fizikai 

keretek közül való kilépést implikálja, a zavaros a vízre irányítja a tekintetet, a lefelé pedig 

mozgást és irányt, valamint eltávolodást jelez. Mindez hangsúlyozza, hogy a FOLYÓ térbeli 

profilálódása egyértelműen erőteljes, a szemantikai vonatkozása pedig jelentős. 
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A tulajdonnév-használat gyakorisága egyrészt arra utal, hogy bizonyos folyók mint 

természeti tárgyak fontos referenciapontok a népi konceptualizációban, másrészt gyakran a 

szubjektummal való azonosításra vagy annak jellemzően emberi tulajdonságainak (pl. 

érzelmeinek) megjelenítésére szolgál. 

3.4. Az időjárási elemek fogalmi profilálódása 

3.4.1. Bevezetés 

A fogalmi profilálódást tovább vizsgálva számos, az ERDŐtől és a FOLYÓtól eltérő jellegű 

fogalmi entitás szerepel a népdalok természeti jeleneteiben. Ezen belül markáns és 

viszonylag behatárolható csoportot alkotnak az időjárási körülmények megjelenítésére 

szolgáló időjárási elemek, amelyeknek fogalmi konceptualizációjával alább foglalkozom. 

A fogalmi profilálódás elsősorban térbeli aspektusai és a szemantikai tartalom közötti 

összefüggés empirikus vizsgálatához továbbra is hozzátartozik az, hogy statikus és 

dinamikus szempontok együttesen jelenjenek meg: az időjárás körülményeinek 

megjelenítése összetett reprezentációként értelmeződik, az egyes időjárási jelenségek egy 

dinamikusan egymásra épülő folyamat részeként foghatók fel. A vizsgálat előzetes 

kérdésfelvetései a következők:  

 Milyen gyakori az időjárás megjelenítése a természeti jelenetekben?  

 Mely időjárási elemek/jelenségek a leggyakoribbak? 

 Az egyes elemek/jelenségek hogyan profilálódnak a tér dimenziójában, s ez 

milyen szemantikai relevanciákat rejt?  

A fejezet keretein belül a szerelmi dalok szövegeire fókuszálva a két leggyakoribb, de 

profilálási jellemzőiben igen eltérő időjárási jelenség bemutatására kerül sor: a SZÉL és a 

FELHŐ fogalmi profiljainak funkcionális áttekintésére. A vizsgált szövegkorpusz jelen 

esetben kizárólag a szerelmi dalokra korlátozódik, mivel ez a népdalcsoport önmagában 

bemutatja a fogalmi profilok változatosságát, sokféleségét. Az alábbiakban a szerelmi 

dalokban az időjárási elemek előfordulási arányát célzó vizsgálat összefoglaló eredményét 

ismertetem. Az áttekintés 445 szerelmi dalon; összesen 1181 strófán történt. Az időjárási 

elemek ezen belül 94 népdalban, hozzávetőlegesen 102 jelenetben fordultak elő, a 

jelenetek mintegy 20%-ában. 
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25. ábra 

Az időjárási elemek előfordulási aránya a szerelmi dalokban 

Szél/ 

szellő 

Eső/ 

zivatar 

Felhő/ 

borús ég 

Napsütés/ 

derűs ég 
Harmat Szivárvány Hó Jég Vihar 

összes 

időjárási 

elem 

összes 

természeti 

jelenet 

27 

népdal; 

29 

jelenet 

20 

népdal; 

22 

jelenet 

19 

népdal; 

20 

jelenet 

13 

népdal; 

14 

jelenet 

5 

népdal; 

6 jelenet 

4 

népdal; 

4 

jelenet 

4 

népdal; 

4 

jelenet 

2 

népdal; 

2 

jelenet 

1 

népdal; 

1 

jelenet 

94  

népdal 

102 jelenet 

319 népdal 

493 

természeti 

jelenet 

28.4% 21.5°% 19.6% 13.7% 5.9% 3.9% 3.9% 2% 1% jelenetek 

arányában 

20.7% 

népdalok 

arányában 

72% 

A magyar népdalok szerelmi dalokként meghatározott csoportjában a természeti jelenet 

igen gyakori reprezentációs mód: a dalok mintegy 72%-ban szerepel. Az időjárási elemek 

e jelenetek egyötödében találhatók meg, tehát gyakorinak mondható. Az időjárás-

reprezentáció magját képező, mintegy helyi fókuszként működő, meghatározó időjárási 

elemek közös jellemzője, hogy többnyire könnyen hozzáférhető alapkategóriák: szél, eső, 

felhő, hó, jég, szivárvány, vihar. A leggyakoribb reprezentációk a szél, az eső ill. zivatar, a 

felhő és a borús ég, valamint a napsütés vagy derűs égbolt. Néhány esetben nem 

egyértelmű (csak valószínűsíthető), hogy pontosan mely jelenségről van szó, mint a 

következő népdalban:  

(1) Szomorú az idő, 

Meg akar változni. 

Talán a rózsámtól 

Kelletik elválni? (Szerelmi dalok: 374/1) 

A szomorú idő megállapítás egy közeljövőben bekövetkezendő változás sejtelmének 

megjelenítése, a változás az elválással párhuzamos. A szomorú idő értelmezése homályos: 

jelenthet esőt, borús eget, jellegzetes őszi időt széllel, hulló levelekkel. Az is érzékelhető, 

hogy a jelenetben visszafogottabb fizikai erőhatások érvényesülnek. A vihar, a zivatar, a 

nagyobb erejű szél ilyen alapon kizárható. A szomorú jelző olyan attribútum, mely nem 

csupán tapasztalati, hanem a tapasztalati élmény által keltett általános érzelmi benyomáson 

alapul. Megjegyzendő, hogy ez esetben az idő másik értelmezési lehetősége is felvetődik: 

jelenthet esetleg időszakot, napszakot is (a népdalokban gyakori az átmeneti évszakok, 

napszakok reprezentációja). Hasonlóan nem egyértelmű a szöveg elemzésénél az időjárási 

elem metaforikus hatókörének értelmezése. A második sor akar igéje például már 

szubjektumra utal (akit a nézőpont jelöl ki), hiszen csupán az emberi tevékenységek 

mögött rejlik többnyire akarat. Ebben a szövegben az 1–2. sor és a 3–4. sor természeti 

reprezentációja ill. emberi-érzelmi reprezentációja között érdekes párhuzamok és 
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oppozíciók fedezhetők fel: a szándék, akarat a természetben érvényesül, míg a kelletik 

igében implikált tehetetlenség éppen az emberhez kapcsolódik, mely ellentmond az 

általános emberi tapasztalatoknak. Ráadásul a tehetetlenség a természeti akarathoz való 

függőségben jelenik meg. Ezt mind a reprezentáció sorrendisége, mind a tényszerű 

megállapítás − bizonytalan kérdés szembenállása sugallja. Az erőviszonyok ilyen furcsa 

megfordulása újabb metaforikus értelmezési szinthez vezet. 

3.4.2. A SZÉL konceptualizációja 

A szél definíciója szerint „a levegő mozgása, áramlása, illetve az így mozgó levegő” (Eőry 

2007: 1453). Bár e meghatározás nem implikálja, a hétköznapi tapasztalat szerint azonban 

főként horizontális irányú mozgás értendő a konceptualizáció szerint. Mivelhogy a levegő 

nem látható, a szél hatásmechanizmusában, azaz a tárgyakra ható erejében érzékelhető: a 

nézőpont alapját képező kiindulópont origójában elhelyezkedő én számára ez, ha a tárgy 

rajta kívül esik, akkor vizualitáson alapul (a szél hatása itt mozgatás), ha pedig ő maga a 

tárgy, akkor tapintáson keresztül jelentkezik. Az előbbi sematikusan úgy ábrázolható, hogy 

egy tárgy egyik helyzetből egy másikba kerül, tehát térbeli pozíciója megváltozik. Ez a 

változás az, amely a különböző metaforizációs lehetőségek alapját képezi. A változást 

pedig egy, a szóban forgó tárgyon kívül eső külső ok, erőhatás váltja ki, melyben a tárgy 

tehetetlensége profilálódik, vagyis az erőhatásra semmiféle ellenreakciót nem produkál. A 

térbeli pozícióváltás valamilyen szituációváltással: esemény bekövetkeztével és/vagy 

érzelmi alapállás megváltozásával állítható párhuzamba. A pozícióváltás ismétlődhet (ezt 

nevezem „megmozgatásnak”), vagy egyszeri is lehet, ezáltal végleges (melyet az 

„elmozdítás” fogalmával jelöltem). A szél tapintáson keresztüli érzékelése kapcsán szintén 

a mozgás-változás kerül a figyelem előterébe, de itt a levegő mozgásáról van szó, s inkább 

maga a történés alapvető (mely egyben az idő folyásának tapasztalati élménye). 

 A szél gyakori jelzői az átmeneti évszakok: tavaszi szél, őszi szél. E kettő között a 

mozgásbeli jellemzők határozott eltérése tapasztalható: a tavaszi szél jellemzően nagy erejű 

horizontális mozgást feltételez, áradást okoz, azaz nagy tömegeket mozgat. Metaforikus 

jelentésben a mozgatás érzelmi változást idéz elő, a tág perspektíva pedig a párválasztás, 

keresgélés (utat száraszt [2/1]), lehetőségeinek térbeli kontextusát teremti meg. Az őszi 

szél ezzel ellentétben vertikális irányú (Felülről fúj az őszi szél [127/1]), levelet fúj le a 

fáról, mozgatási tevékenysége az elválasztás. Metaforikus értelmezése az elválás és néha a 

felejtés. 
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(2)Őszi szél fúj a hegyekről. 

Megbocsáss már mindenekről! 

Édes rózsám ablakába 

De sokat álltam hiába! (Szerelmi dalok: 123/1) 

(3)Szél fújja le, szél fújja le a fáról a levelet; 

Szőke kislány, szőke kislány, felejtsd el a nevemet; 

Ne tarts engem, ne tarts engem abb’ az árva szívedbe! 

Öleltelek, csókoltalak mostanáig kedvemre. (Szerelmi dalok: 253/3) 

A hegyekről fújó szél kapcsán megemlíthető, hogy „a néphit szerint a szél egy nagy 

hegyen (vagy a világvégén az égen) levő lyukból fúj” (MNL 1982). Talán ez a feltételezés 

állhat a kép mögött. Bizonyos viszont, hogy a szél, és ezzel együtt a változás egy, az 

ember/közösség számára ismeretlen helyről érkezik. 

 A mozgással összefüggésben kétféle jelenségről beszélhetünk: vagy egy tárgy 

elmozdításáról, vagy pedig helyben történő megmozgatásáról. Az elmozdítás időben 

állandósult folyamata jelenik meg referenciapontok láncreakciójában (szél → víz → 

malom) a következő szövegben, ahol a SZÉL ereje profilálódik, valamint absztrakt 

értelemben az ok-okozati összefüggés. 

(4)Szél hajtja a habot, 

Víz a vízimalmot. 

Szerelem csinálja 

Az atyafiságot. (Szerelmi dalok: 88/4) 

A következő párhuzamok találhatók: szél−szerelem, víz−(szerelmi aktus), 

vízimalom−atyafiság. A forgószél ereje ezzel szemben veszedelmes, kárt tesz, elragad:  

(5)Jaj, de félek, hogyha forgószél támad! 

− Te forgószél, el ne vidd a babámat! 

Süss le rá, te fényes nap, süss le ragyogva; 

Te meg, madár, szállj föléje dalolva! (Szerelmi dalok: 75/2) 

Sajátos a szél metaforikus szerepe, mint hírvivőé:  

(6)Mit a világ rólam beszél,  

Mind elfújja aztat a szél: (Szerelmi dalok: 281) 

 A másik mozgásforma a megmozgatás, mely az adott tárgy fizikai (térbeli) 

mozgási szabadságát jelenti, metaforikus értelemben azonban a szabadság más 

dimenzióban is megjelenik – akár pozitív, akár negatív aspektusban. A pozitív kontextus a 

leányélet örömtelisége. 
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Szárnya, szárnya, szárnya a fecskének. 

Jobb a lánynak, mint a menyecskének. 

Mert a lánynak béfonják a haját, 

Fújja a szél selyempántlikáját. (Szerelmi dalok: 117/2) 

Mivel a nézőpont az utóbbi állapotból értelmezendő, vagyis a menyecskééből, ezáltal 

inkább a leányélet örömének elvesztése, mint annak örömei kerülnek előtérbe. De hasonló 

szabadság a kapcsolat felbomlása utáni magányos állapotot is jelezheti:  

(7) Pántlikás kalapom 

Fújdogálja a szél. 

Köszönöm, galambom, 

Hogy eddig szerettél. (Szerelmi dalok: 306/1) 

(8) Nem messze van, nem messze van a szeretőm lakása; 

Ide látszik, ide látszik annak a rózsafája. 

Fújja a szél körös-körül a sok szegfűt, rezedát; 

Nem taposom, nem taposom a szeretőm udvarát. (Szerelmi dalok: 253/3) 

(9)-ben az udvar zárt terület, melynek kapcsán a kint−bent térviszony-oppozíció is előtérbe 

kerül: a kiindulópont külső. Érdekes, hogy a pántlika mozgása pozitív és negatív értékű is 

lehet, vagyis az érzelmi szabadság, a szerelmi/kapcsolati kötöttségtől való mentesség 

pozitív és negatív kontextusban is megjelenhet. A különbség attól függ, hogy ez az állapot 

a kötött állapot előtt vagy után jelentkezik. Számos népdal bizonyítja, hogy a szerelmi 

viszony állapotába kerülés az ember életében olyan határvonalat jelent, amelynek átlépése 

visszafordíthatatlan folyamat, vagyis ennek megtörténtével többé nem lehetséges az előző 

pozitív állapotba való visszakerülés. A szerelmi viszony története két irányba mutathat: 

vagy kiteljesedés, vagy pedig szakítás felé. 

 A mozgatás valamely mentális folyamat bekövetkeztére is utalhat. A levél 

mozgatása kellemetlen zajt eredményez, mely a rossz sejtelem megjelenítése:  

(9) Felülről fúj az őszi szél; 

Zörög a fán a falevél. 

− Ugyan, babám, hova lettél? 

Már két este el nem jöttél. (Szerelmi dalok: 127/1) 

A szél-szellő a levegő „élő” változata, az élet feltétele, az élő tárgyat körülvevő tér. 

(10) Sárga vagyok, nem ér a szél, 
Mind ősszel a nyírfalevél. 
Nyírfalevél hideg miatt, 
Én mög a szerelöm miatt. (Szerelmi dalok: 157/2) 
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(11) A szép gúnya szellő nélkül, 

A szép gúnya szellő nélkül, 

Az én szívem a téd nélkül; 

Az én szívem a téd nélkül. (Szerelmi dalok: 222/4) 

A szélnek az akusztikum fogalmi tartományában való profilálódása nagy erejű horizontális 

mozgásra utal, ezáltal horizontálisan kitágított tér képzetét eredményezi. A zúgás – 

zuhogás − jajszó hármas élménye a hallás percepciójának előtérbe kerülését, sőt annak 

kizárólagosságát jelenti. Ez azért lényeges, mert, mint fentebb kifejtettem, a szél alapvető 

érzékelési formája a látás, másodsorban a tapintás. 

(12) Nem hallok egyebet, 

Csak a szél zúgását, 

Meghallom cethalnak 

Vízbe zuhogását. 

Meghallom cethalnak 

Vízbe zuhogását 

Kedves galambomnak 

Keserves jajszavát. (Szerelmi dalok: 35/1–2) 

Mindezek összegzéseként elmondható, hogy a szél térbeli profilálódása erőteljes, ezen 

belül legprominensebb a tárgyakra való hatása: a mozgatás és az elmozdítás. Főként 

horizontális, ritkán vertikális irányú mozgás jellemzi, időnként forrása, irányultsága 

definiált, valamint az a tárgy, amelyre hat. Az elmozdítás-mozgatás metaforizációs 

alapsémája A MOZGÁS VÁLTOZÁS, melynek kontextusban megkonstruált lehetőségei az 

elválás, a hír (elsősorban negatív), a szóbeszéd, az emlékezés ill. az érzelmi állapot 

(változása). 

 Arra a kérdésre, hogy a szél mint időjárási jelenség alapvetően pozitív vagy negatív 

kontextusban jelenik-e meg a népdalokban, a fenti példákban már érzékeltettem, hogy a 

kontextus alakulásának függvényében lehet választ adni. A már idézett két, hasonló 

jelenetet tartalmazó szövegben, mint arról szó volt, a szél által fújdogált pántlikát ábrázoló 

jelenet valamilyen szerelmi kapcsolati kötöttségtől mentes állapotot fejez ki. 

(13) Szárnya, szárnya, szárnya a fecskének. 

Jobb a lánynak, mint a menyecskének. 

Mert a lánynak béfonják a haját, 

Fújja a szél selyempántlikáját. (Szerelmi dalok: 117/2) 

(14) Pántlikás kalapom 

Fújdogálja a szél. 

Köszönöm, galambom, 

Hogy eddig szerettél. (Szerelmi dalok: 306/1) 
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Látható, hogy a szél egy adott elemi jelenetben profilálódik, tehát rendelkezik egy szűkebb 

kontextussal, valamint e jelenet szintén beágyazódik egy tágabb, metaforikus jelentéssel 

bővülő kontextusba. Ez a jelenség fölveti a metafora hatókörének kérdését. A második 

szövegben az első két sorban a pántlika, a fújdogálja kicsinyítő forma, s a játékos mozgás 

együttese adja a jelenet pozitív hatását. Ezzel ellentétben a búcsú az elválást, mint negatív 

kontextust idézi. A jelenet első pozitív metaforikus értelmezését (szabadság) tehát a 

második rész negatívvá fordítja át (elválás). Hasonló figyelhető meg a Nem messze van, 

nem messze van kezdetű népdalban is. Ezzel szemben (14)-ben az Univerzális tapasztalati 

térben konstruálódik: a lányság pozitív állapotával szemben ellentétként, tehát negatív 

minősítésben jelenik meg a menyecskéé. A két szövegben jelentős eltérés az is, hogy a 

természeti jelenet a szöveg mely részén: elején vagy végén található. (15)-ben a jelenet 

tágabb értelmezési keretet kínál, kevesebb támpontot ad, és a hozzá fűződő 

kontextualizáció nagyobb erőfeszítést kíván. Maga a képi séma az, amely elsősorban 

működteti az értelmezést. Ezzel szemben (14)-ben már pontosan kifejtett kontextusba 

ágyazottan jelenik meg ugyanaz a jelenet.  

 Mindezek figyelembevételével a szél fogalmi tartományai és a hozzájuk 

kapcsolódó értékminősítések vizsgálata csupán megközelítőleges eredményt hozhat. 

Mindazonáltal egy ilyen összesítés igen szemléletes és módszertani szempontból érdekes 

lehet a jellemzőbb fogalmi együttállások bemutatására. 

26. ábra 

A SZÉL profilált fogalmi tartományai és kapcsolódó értékminősítéseik 

 Pozitív értékminősítésű 
reprezentáció 

Negatív értékminősítésű 
reprezentáció 

MOZGÁS 
profil 

fúj, lenget (kis erejű 
ismétlődő megmozgatás) 
érint (kis erejű mozgás) 

áraszt (nagy erejű 
horizontális mozgás) 

szárít 

körbefúj, lenget 
eltávolít, szállít (nagy erejű 

horizontális mozgás-
mozgatás és elválasztás) 

lefúj, elválaszt 
fúj (vertikális irányú 

mozgás) 
egyéb 

profilok 
 

zaj, zörget, 
megfoghatatlan 

attribútumok tavasz ősz 

Bár található olyan mozgásbeli profil, mely mind pozitív, mind negatív értékminősítésű 

jelenetben is szerepelhet, kimutatható az, hogy egyes mozgásformák jellemzően bizonyos 

kontextusban jelennek meg. Ugyanígy, bár az ábra ezt nem jelzi, az évszakok és egy-egy 
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mozgásforma között is szoros kapcsolat van: tavasz – áraszt és szárít; ősz – fúj (méghozzá 

vertikális irányban). A negatív megjelenítés egyébként gyakoribb és változatosabb is. 

3.4.3. A FELHŐ konceptualizációja 

A FELHŐ és a BORULT ÉG hasonló időjárási jelenség két eltérő megjelenési formája. 

Elsőként a felhő, majd a borult ég profilálódásának elemzése következik. A FELHŐ 

profilálódása a mozgás, az alak, s a szín tartományaiban a legerőteljesebb. A mozgást 

céltalanság jellemzi a bolyong fogalomban. 

(15) Bolyong elmém, mint a felhő, 

Hull a könnyem, mint az eső: (Szerelmi dalok: 2/1) 

Ezzel szemben célirányos, közeledő mozgást jelöl a jön ige. A közelgő felhő közelgő 

változást ábrázol, méghozzá negatív irányú változást. 

(16) Szerettelek sok ideig,  

Kevés híja, esztendeig, 

De mit tehetek én arról, 

Hogy bús felleg jön amarról. (Szerelmi dalok: 305/4) 

(17) Szöged felől, Szöged felől gyün egy fekete felhő. 

– Siess kislány, siess, kislány, mert mögver egy nagy eső! 

– Nem sietök olyan nagyon; fáj a szívem, sajog nagyon.  

Most tudom mán, miér sajog: a szeretőm elhagyott. (Szerelmi dalok: 322) 

A felhő dimenzionális reprezentációja a kerek forma, melyet alább a kerekedik dinamikus 

attribútum hoz a figyelem előterébe. 

(18) Amott kerekedik egy fekete felhő, 

Abba tollászkodik egy fekete holló. 

Várj meg, holló, várj meg! Hadd üzenjek tőled 

Apámnak, anyámnak, jegybeli mátkámnak! (Szerelmi dalok: 30/1) 

Először a lokalizáció művelete távolra mutató térdeixissel (amott), majd a dimenzionális 

jellemző reprezentálása következik (kerekedik). 

A felhő – borult ég között átmenetet képez a nagyobb kiterjedésű, sűrű felhő (a terhes 

jelentése ’teli, sűrű’). 

(19) Terhes felhő béburítja az eget, 

Eltiltották tőlem a szeretőmet. 

Bárcsak addig el ne tiltották volna, 

Még az Isten másikat rendelt volna! (Szerelmi dalok: 227) 
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Mind a felhő, mind a borús ég gyakori jelzője a fekete szín, amely helyett időnként 

szubjektív megjelölés áll (komor, gyászos). 

(20) Nekem a legtisztább estve 

Fekete színre van festve, 

Komor felettem az ég is, 

Elhagyott a reménység is. (Szerelmi dalok: 305/2) 

 

(21) Gyászba borult fölöttem az ég is; 

Elhagyott a régi kedvesem is. (Szerelmi dalok: 56/2) 

A felhő időnként valamely kommunikációs cselekvési szándék eszköze. Eszerint áldás: 

Bánatnak fellege téged elkerüljen (296: 4), átok: Boruljanak rád a sűrű fellegek (444: 2). 

A borús ég − derűs ég ellentéte a szöveg szemantikai szerkezetének alapját képező 

ellentétpárjainak mintája: szembe jön − kikerül; kerülj ki − fel van jegyezve. A közelre 

mutató térdeixis és a kerek jelző közeli viszonyt reprezentál (nem távolságtartással, hanem 

„ismerősként” referált entitás az ég). Az időjárás változékonysága van fókuszban (rossz − 

jó időbeni egymásutánisága). A megnyilatkozó mentális alapállapota először elutasított, 

majd a nézőpont felcserélődik, elutasítóvá válik. Ez játékos, sőt ironikus hatást 

eredményez. 

(22) Sej, ez a kerek ég, ha beborul, kiderül. 

Szembe jön rám a szeretőm, kikerül. 

Kerülj hát ki, barna babám, örökre! 

Sok szép szavaid fel van nálam jegyezve. 

Sej, ez a kerek ég, ha beborul, kiderül. 

Házunk előtt van egy lóca, rá ne ülj! 

Ha ráülsz is, úgy vigyázz, hogy le ne ess! 

Voltál szeretőm, de mán nekem nem kellesz. (Szerelmi dalok: 411) 

 Összegezve, jellemzően a FELHŐ/BORÚS ÉG lokalizációja a kiindulóponthoz képest 

definiálódik, amely a megnyilatkozó tér- és időbeli origójával azonosítható (felettem, 

amott, jön). A referenciális kiindulópont áttevődhet más szubjektumra: Bánatnak fellege 

téged elkerüljen (296: 4), ritkán látszólagosan más objektumra: Mit tehetek már én arról, / 

Hogy a nap alulról borúl? (326: 1). A vizsgált elemet viszonylag nagy távolság jellemzi a 

nézőponthoz képest. Hatása vertikális, az alatta tartózkodóra hat (fenyegető eső vagy eső 

formájában). A felhő → eső ok-okozati és temporális kapcsolat metaforikus implikációi: 

időbeli egymásutániság (jövőre vonatkozó predikció), fenyegetés → baj, rossz sejtelem → 

bizonyosság. A felhő közeledő mozgása a fenyegetés, sejtelem metaforikus ábrázolása. 



231 

 

Sajátos eset, amikor a felhő beborít. Ez olyan korábbi példákkal állítható párhuzamba, 

mint Nem hallok egyebet, / Csak a szél zúgását; Hej, esik előttem az eső: a felhő itt is a 

külvilágtól elzáró fal azáltal, hogy tompítja, lehetetlenné teszi annak érzékelését. 

A FELHŐ és a BORULT ÉG hasonló kontextuális jellemzőik mellett megjelenésükben is 

különbségeket mutatnak:  

27. ábra 

A FELHŐ és a BORULT ÉG profilált fogalmi tartományai és kapcsolódó értékminősítéseik 

 FELHŐ BORULT ÉG 

dimenzionális 
jellemzők 

kerek, lezárt entitás, 
tömege sűrű (terhes, 
fekete), lokális hatású 

többnyire kupolaszerű forma, 
határa nem jelölt, ebből 

következően tág horizontot 
eredményez 

néha kerek, lezárt 

mozgási 
jellemzők 

mozgásra hajlamos 
(célzottan egy személy 
fölé), mely jellemzően 

horizontális irányú, ritkán 
vertikális 

nem jellemző 

időbeli vetület változékony tartósabb állapot 

3.4.4. Összegzés 

A két gyakori időjárási elem vizsgálatában szerzett tapasztalatok szerint az időjárási 

jelenségek különböző dimenzionális és térben történő mozgási jellemzői eltérő tematikai 

kontextusokhoz kapcsolhatók. A vizsgált időjárási jelenségek, a SZÉL és a FELHŐ/BORULT 

ÉG profilálódásának tartományai a nézőponthoz való viszonyulás, a perspektíva hatóköre, 

az entitást jellemző mozgás, annak minősége, irányultsága; erőforrásként való 

megjelenése. Ez utóbbi az erődinamikai vizsgálatokkal kiegészülve adhat teljes képet. 

Jellegzetesnek mondható az egyes elemekhez fűződő perceptuális tapasztalat is. A SZÉL 

alapvetően erőforrásként és tárgyak mozgatójaként konceptualizálódik, míg a FELHŐt 

vizuális percepció, alak, méret és szín határozza meg. Az egyes fogalmi tartományok más 

és más tematikai kontextussal, metaforizációs lehetőségekkel hozhatók összefüggésbe. Így 

például a tavaszi szél erőteljes horizontális mozgást, sőt elmozdítást konceptualizál, míg az 

őszi szél vertikális irányú, mozgatási tevékenysége az elválasztás. Az elmozdítás-mozgatás 

A MOZGÁS VÁLTOZÁS fogalmi metaforán alapul, amelynek aktuálisan konstruált lehetőségei 

az érzelmi állapot változása, az emlékezés, a hír, a szóbeszéd. 
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3.5. A viszonyok fogalmi konstruálása: az erődinamikai 

kölcsönhatások 

3.5.1. Bevezetés 

A fogalmi profilok részletes elemzése rámutat a fogalmi profilok és a szemantikai funkciók 

összefüggéseire. A fogalmak szemantikai szerkezete azonban a más entitásokkal való 

kapcsolat elemzésével válik teljessé. Alapvető kérdés az, hogy a népdalok szövegvilágában 

hogyan konceptualizálódik az ember és a természet viszonya, milyen erőviszonyok és 

kölcsönhatások érvényesülnek a jelenetekben, és ezek milyen metaforikus (érzelmeket 

érintő) jelentés-összefüggésekre adnak lehetőséget. Az erődinamikai kölcsönhatások a 

jelenetek eseményszerkezetének leírására adnak lehetőséget. A természeti jelenetekben 

kifejezett érzelmi konfliktusok erődinamikai megjelenítése az ÉRZELEM TERMÉSZETI ERŐ és 

az ÉRZELEM ELLENSÉG metaforákon alapszik. A fejezetben a kérdéskör három szeletét 

vizsgálom: elsőként azt, hogy általánosságban milyen erőegyensúlyban mutatja az ember 

és a természet kapcsolatát a szövegtípus; másodjára azt, hogy a természeti jelenetekben 

mely természeti tárgyak képviselnek jellemzően erőt (agonistaként) és ellenerőt 

(antagonistaként), és ez milyen konceptualizációt feltételez; harmadjára pedig a 

legjellemzőbb szerelmi konfliktushelyzetet: a szerelem akadályozottságát vizsgálom mint 

erődinamikai kölcsönhatást, annak a kognitív metaforákkal kapcsolatos konstruálási 

formáit. A vizsgált fogalmak egy része a korábban elemzettekkel átfedést mutat, így 

látható, hogyan egészíti ki egymást a két szempont. 

3.5.2. Az erődinamikai modell 

A lírai népdalok természeti jelenete tehát valamely érzelmi állapot metaforikus 

reprezentációja. Kövecses (2003, 2008) az érzelmekre vonatkozó kutatásaiban arra jut, 

hogy ezek tulajdonképpen olyan események, melyek hatások és ellenhatások viszonyában 

képeződnek le, és sematikus eseménystruktúrájuk a következő (Kövecses 2008: 391): 

ok → érzelem megjelenése → kifejezés, reakció 

Ez a képlet egybevág a lakoff-i eseménystruktúra-metaforával, annak is AZ OKOK 

ERŐHATÁSOK (CAUSES ARE FORCES) leképeződésével. A fenti esemény két egymást követő 

lépésből áll, ennek megfelelően két erődinamikai kölcsönhatásban érvényesül (Kövecses 

2008: 383), melyeket mind ok-okozati, mind időbeli sorrendiség jellemez: 
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(1) egy ok egy érzelmet vált ki 

(2) az érzelem valamilyen reakciót vált ki 

A két kölcsönhatásban az ok (1) illetve az érzelem (2) funkcionál erőhatásként, ellenhatás 

pedig adott esetben a jelen állapot megőrzésére való törekvés, a szellemi-fizikai kontroll 

lehet. Kövecses−Benczes (2010) rámutat: a metaforikus ábrázolásban gyakori az 

erőhatások természeti erőforrásként való megjelenítése. „A TERMÉSZETI ERŐ metafora 

képviseli talán a legpontosabban az érzelmekről alkotott naiv elképzelésünket, vagyis azt, 

hogy nem tudunk nekik ellenállni, csak megtapasztalni – hasonlóképpen egy olyan 

tárgyhoz, amely a hatalmas erő útjába kerül” (Kövecses−Benczes 2010: 139). A 

megállíthatatlan erő célja ekkor valamilyen hatás előidézése (jellemzően térbeli 

elmozdítás), míg a fizikai tárgy állapotát kívánja megőrizni. Az ÉRZELEM céltartományában 

ennek megfelelően az érzelem valamilyen reakcióra ösztönzi a Racionális ént, amely 

ugyanúgy szeretne viselkedni, mint addig. A kölcsönhatás következményeként a 

TERMÉSZETI ERŐ illetve az érzelem hatása érvényesül. Ebben a konstrukcióban a másik fél 

passzívan reagál. Hasonló AZ ÉRZELEM ELLENFÉL metafora, amelynél azonban mindkettő 

aktív szerepet tölt be: a Racionális én törekvése ellenállni az érzelemnek, s a kimenetele a 

kontroll megőrzése vagy elveszítése. 

Az érzelmek tehát leírhatók az erődinamikai kölcsönhatások függvényében. 

Eszerint egy erőt kifejtő entitás (agonista) a figyelmi fókuszba kerül, s az interakció fő 

témája az lesz, hogy sikerül-e érvényesítenie eredeti célját, vagy egy másik entitás 

(antagonista) hatást gyakorol rá, s legyőzi/megakadályozza azt. Talmy (2000) 

erődinamikai modellje nemcsak fizikai interakciók, hanem a metaforikus kiterjesztés által 

pszichológiai és szociális (pszichoszociális) erőviszonyok sematikus megjelenítését is 

lehetővé teszi a nyelvi reprezentáció és a kogníció együttes vizsgálatával: „Összességében 

az erődinamika úgy jelentkezik, mint egy alapvető fogalmi rendszer, amely konceptuális 

anyagokat strukturál az erőkifejtés kölcsönhatásának vonatkozásában, számos nyelvi 

tartományban: a fizikai, a pszichológiai, a szociális, az inferenciális, a diskurzus, és 

mentális modell referenciális és fogalmi tartományaiban
52

 (Talmy 2000: 410). Ez a modell 

az előtér–háttér elkülönülések szemléltetésére is alkalmas, mivel egyes esetekben az 

antagonista, vagy maga a tevékenység kerülhet előtérbe. 

                                                 
52

 „Overall, force dynamics thus emerges as a fundamental notional system that structures conceptual 

material pertaining to force interaction in a common way across a linguistic range: the physical, 

psychological, social, inferential, discourse, and mental-model domains of reference and conception.” 
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Az agonistának belső késztetése (intrinsic force tendency) van állandó vagy akár 

átmeneti erőkifejtésre, ez lehet törekvés akcióra (mozgásra) vagy inakcióra (nyugalomra) 

(Talmy 2000: 414). Az erődinamikai képlet lehet változatlan (steady-state pattern), azaz 

egyfajta erőviszonyt mutató. Ennek speciális (másodlagos) esete az, amikor az antagonista 

szándékosan nem avatkozik be.  

28. ábra 

Az erődinamikai viszonyok megvalósulási lehetőségei (Talmy 2000: 415 alapján) 

 

 

(a) A labda a szél hatására gurult (tovább). 

(b) A viskó az erős szélfúvás ellenére állt. 

(c) A labda a merev fű ellenére gurult. 

(d) A fatörzs ott feküdt a lejtőn a párkány miatt. 

Az erőviszonyokban változás is bekövetkezhet, melynek az a fizikai erődinamikai tétel 

képezi alapját, hogy „egy tárgy természetes törekvése mindaddig megmarad, míg egy 

nyugalmi vagy mozgó állapotban lévő, nálánál erősebb tárggyal összeütközésbe nem 

kerül”
53

 (Talmy 2000: 419). A váltás bekövetkezhet összeütközés nyomán (ld. a és b), 

vagy ha az antagonista hatása megszűnik, azaz „elengedi” az agonistát (ld. c és d). 

 

                                                 
53

„an object has a natural force tendency and will manifest it unless overcome by either steady or onset 

impingement with a more forceful object from outside.” 

 

a. okozás b. ellenállás 

c. ellenállás legyőzése d. gátlás 
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29. ábra 

A váltás modellezése az erődinamikai viszonyokban 

 

Szintén változás következhet be a viszonyokban akkor, ha a kölcsönhatásban már 

jelenlévő agonista vagy antagonista erőkifejtésében tapasztalható módosulás: megerősödik 

vagy meggyengül. Az erődinamikai modell pszichikai erőviszonyokra (pl. a belső vívódás 

esete, melyben agonista és antagonista egy személy megosztásában jelentkezik) és a 

diskurzus kommunikációs erőviszonyainak elemzésére is kiterjeszthető. Az erődinamika 

jóval általánosabb keretet és árnyaltabb rendszert ad, mint a hagyományos ok-okozati 

összefüggések vizsgálata (causation), mert 

 az okozás (causing) mellett az elengedést (letting) is tartalmazza; 

 nem csak prototipikus eseteket tárgyal; 

 az akció mellett nyugalmi állapot okozását is tartalmazza; 

 a gyengébb antagonista eseteit is tárgyalja; 

 nemcsak az okozás eseteire, hanem a megelőzésre, ill. akadályozásra is kiterjed; 

 az előtérbe helyezés műveletével az antagonista is kerülhet alanyi pozícióba 

(Talmy 2000: 428−430). 

Az erődinamikai kölcsönhatások vizsgálati lehetősége sok irányba mutat. A jelen 

fejezetben kijelölt alkalmazási terület – a térrel összefüggésben – elsősorban az 
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eseményszerkezet leírása, különös tekintettel a természeti jellegre. Ennek megfelelően a 

következő főbb kérdésfelvetésekre keresem a választ: 

 Hogyan oszlanak meg a természet és az ember közötti erőviszonyok? Melyik 

”uralkodik” egyiken vagy másikon? 

 Mely természeti elemek a leggyakoribb/legerősebb vagy leggyengébb erőforrások 

(agonisták illetve antagonisták)? 

 Az egyes érzelmei helyzetek milyen erődinamikai kölcsönhatással jellemezhetők, 

s ennek metaforikus ábrázolásában milyen szerep jut a természetnek? 

A harmadik kérdésfelvetés azt a meglátást implikálja, hogy a magyar népdalokban az 

ember nem a természet részeként, valamennyire integrált formában, hanem attól 

elkülönülve, valamilyen természetre irányuló intencióval jelenik meg. Ez a feszültség 

magában az érzelmi helyzetben is megjelenik, hiszen az érzelmek jellemzően akkor 

tematizálódnak, ha valamilyen akadály, probléma lép föl. A népdalok jeleneteinek 

helyszíne vagy a falu, vagy a természet, vagy a falut körülvevő kultivált természeti 

környezet: szántó, gyümölcsös. Míg a falura közeli, szűk perspektívából történő 

ábrázolásmód, addig a természeti környezetre jóval változatosabb, és gyakrabban tág 

horizontú megjelenítés jellemző. Úgy tűnik, hogy falu szűk teréből a feszültségeket az 

ember ”kiviszi” a természetbe: ez az érzelmek megélésének igazi helyszíne. 

3.5.3. Erődinamikai kölcsönhatások a népdalban 

3.5.3.1. Az erő-ellenerő viszony értelmezése a természeti jelenetekben 

Elsőként azt érdemes világossá tenni, hogy mi tekinthető erődinamikai kölcsönhatásnak a 

népdalokban. A természeti térben megvalósuló mozgások az erdődinamikai 

kölcsönhatások prototipikus formái. Ami a metaforikus természeti dimenzióban 

mozgásként, mozgatásként, vagy a mozgás akadályozásaként jelenik meg, az az érzelmi 

dimenzióban ok-okozatként, várható fejleményként értelmezhető. A jellemző természetbeli 

erődinamikai kölcsönhatásokat számba véve, ilyen a folyó mozgása és áradása, a sűrű erdő 

vagy a hó, mely akadályozza a járást, a szél, amely megmozgatja a tárgyakat, a nap melege 

hatására lekonyuló virág, stb. Ennek megfelelően elemezhetők a következő népdal 

erődinamikai viszonyai.  
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(1) Ha folyóvíz vónék, 

Bánatot nem tudnék; 

Hegyek, vőgyek között 

Zengedezve járnék. 

Ahol kitírülnék, 

Porondot hajtanék; 

Kaszálórétekbe 

Virágot növelnék. 

Leányok leszednék, 

Bokrétába kötnék, 

S az ő édesiknek 

Kalapjikba tennék. (Szerelmi dalok: 179) 

A folyó profiljainak megismerése kapcsán rámutattam: itt olyan természeti tárgyként 

jelenik meg, melynek mozgása akadálytalan, tehát az erőviszonyok értelmében erős 

antagonista, a medre és a part pedig, melyen rombolást-építést végez, gyenge antagonista. 

A Vágy mentális terébe helyezett metaforikus eseménysor azt implikálja, hogy az aktuális 

valós helyzetet ennek ellentéte jellemzi: korlátot, akadályozottságot. A második sorban 

nyilvánvalóvá válik, hogy a folyó szabad mozgása az érzelmi dimenzióban a bánat hiányát 

jelenti. A fizikai akadály tehát valamilyen negatív élménynek felel meg. 

A természet és az ember kerül kölcsönhatásba alább: 

(2) Tele van az erdő hóval; 

Sok bajom van a fakóval: 

Söpped jobbra, söpped balra; 

Mikor érünk az udvarra? 
 

Valahun egy varjú károg; 

Ide s tova botorkálok. 

Sír a lovam, sírok magam; 

Az haragnak napja ma van. 
 

A szellők mi hangot hoznak, 

Talán bizon harangoznak? (Bujdosók: 8) 

 

Az ember szándéka az előre haladás, igaz, ez a szándék viszonylag gyenge. A fizikai 

akadályként a hó profilálódik, de a referenciapont-szerkezet elemzésekor hangsúlyozom, 

hogy már a metaforikus szinten is nyilvánvalóvá válik: ez a külső ok csupán látszólagos, 

valójában a belső ok (a vezető akaratgyengesége, végső soron elkeseredettsége) hátráltatja 

a mozgást. A szubjektum gyenge erejével szemben a természet itt erős antagonistaként 

érvényesül. Mi jellemzi a szubjektum és a természet viszonyát az alábbi szövegben? 
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(3) Fújja a szél a nyárfa levelét. 

Azt gondolom, hogy az is ellenség; 

A fűszál is felállott ellenem; 

Bujdosóvá tett már a szerelem. (Bujdosók: 17/2) 

Az első sorban a nyírfa levelének nyugalmi helyzetét változtatja meg a szél: a szél−levél 

viszonya tehát erős antagonista – gyenge agonista. Az az anaforikus deixis utalhat a szélre 

és a levélre is. Mivel azonban a későbbiekben a fűszál mellérendelő viszonyban kerül az 

anaforával referált entitásra, ezért a levél tűnik valószínűbb referensnek. Az a propozíció, 

miszerint a levél is ellenség, a fűszál is felállott ellene, azt a képzetet érvényesíti, hogy a 

természetszerűleg gyenge agonista az E/1 személyű megnyilatkozó számára erős 

antagonista. Ezáltal a saját erejét, mint agonista semmisíti meg. Az erődinamikai 

viszonyok tehát azt mutatják: a univerzális természeti tapasztalatokban gyökereznek 

jellemző erő-ellenerő viszonyok (pl. szél−levél, szél−nád), amelyek megalapozzák a 

népdalban aktuálisan kibontakozó természeti jelenetet. A 2−3. sorban a beszélő kerül 

agonistaként szembe a természeti antagonistával. A váltás a szerepeket is érinti: a levél 

gyenge (nyugalmi állapotát őrizni képtelen) agonistából erős (szinte támadó) antagonistává 

alakul át. Egyfelől a természetben jelenlévő törvényszerű viszonyok az ember−természet 

kapcsolatban megváltoznak, másfelől a természet és az ember viszonyát is jellemzi 

egyfajta erőegyensúly: itt a természet az erősebb. 

Ezzel szemben teljesen másféle erőt képviselnek a természeti tárgyak alább: 

(4) Amerre jár lovam lába, 

Búsul az erdő utána; 

Árnyékot borít reája: 

Elbujdosó katonára. 

 

Az az árnyék elfedezzen, 

Az az ösvény elvezessen! 

Szíved mindent elfelejtsen. 

Hogy ne fájjon, emlékezzen! (Bujdosók: 3/11−12) 

(5) S ahol én elmenek, 

Még a fák es sírnak; 

Hol én elémenek, 

Még a fák es sírnak. 
 

Gyenge ágairól 

Ződ levelek hullnak; 

Gyenge ágairól 

Ződ levelek hullnak. 
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Hulljatok, hulljatok, 

Szép ződ leveleim; 

Hulljatok, hulljatok, 

Szép ződ leveleim! 
 

Rejtsetek el ingem; 

Rejtsetek el ingem, 

Met az én édesem 

Mást szeret, nem ingem. (Szerelmi dalok: 307/1−4) 

 

A természet viszonyulását jelzik a következő kifejezések: búsul az erdő utána, árnyékot 

borít reája, a fák es sírnak. A természet “szolidárisan” viszonyul a szubjektumhoz, 

valójában a szubjektum érzelmei kivetülnek a természeti dimenzióra.  

(6) Elmondhatom: Istenem! Istenem! 

Gyászba borult az egész életem; 

Gyászba borult felettem az ég is, 

Mert katona lettem, rózsám, én is.  (Katonadalok: 41) 

Itt tehát az erőviszonyokat úgy definiálhatjuk, hogy az ember van hatással a természetre, 

ezért erős agonista. Hasonló kapcsolatot jelenít meg a fenti szerelmi dal 3−4. versszaka is, 

ahol az én segítséget kér a természettől: Rejtsetek el ingem. Ez a segítségkérés, együttérzés 

kérése, a természeti entitások aposztrofikus megszólítása gyakori helyzet a népdalban. 

(7) Erdők, mezők, vad ligetek, 

Hadd bujdossam tibennetek; 

Hadd bujdossam a vadakkal, 

Sírjak a kis madarakkal. (Bujdosóénekek: 40/3) 

Míg a fenti két népdalban a természet aktívan válaszolt, addig itt passzív. A segítségkérés 

egy folyamatláncra irányul: a szubjektum hat a természeti tárgyra, hogy az végezzen el 

valamely cselekvést, amely az én helyzetét jobbítja. A következő szövegben az ok-okozati 

viszony képlete: én (agonista) → szél (antagonista) → szél (agonista) → por=bánat 

(antagonista). 

(8) Fúdd el, jó szél, fúdd el 

Hosszú útnak porát; 

Gyenge szívem búját 

Keskeny pallón átal. (Keservesek: 29/1) 

A művelet sikeressége a Vágy fiktív mentális terében teljesül. A szubjektum mint agonista 

egy nálánál erősebb agonistára hat, hogy elvégezzen egy olyan cselekvést, melyet ő nem 

tud. 
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A természet szolidaritása és a segítségkérés mégsem jelenti azt, hogy az ember valóban 

hatni tud, uralni képes a természetet. Ez leggyakrabban a foglalkozásokhoz köthető 

népdalokban és a betyárdalokban valósul meg.  

(9) Elmúlt a tél, újra zöldül a Ragyás. 

Hűtlen babám helyett megint akadt más. 

Vízen járok, nincsen zátony, nincsen part; 

Ladikomban ölelem a rózsámat. (Halászdalok: 10/2) 

A betyárdalokban a folyó vizsgálatában rámutattam, hogy ott a többi típustól eltérően a 

folyó nem képez akadályt. Azonban a természetben is vannak gyenge antagonisták, pl. a 

virág, amely azonban a kultivált természethez tartozik, ezért az ember gondozására szorul, 

és könnyű leszakítani. 

(10) Elhervad a virág, akit nem locsolnak; 

Elhervad az a jány, akit nem csókolnak. 

Én is elhervadok. Jaj, de beteg vagyok! 

Megcsókol a babám: mindjá meggyógyulok. (Szerelmi dalok: 208) 

(11) Piros rózsa, ha leszakítanálak! 

– Mit szólnál te, babám, ha elhagynálak? 

– Semmit, semmit, ha úgy hozta az idő: 

Nem voltál te, babám, 

nem is leszel igaz szívű szerető.  (Szerelmi dalok: 190/1) 

Az ember−természet erőviszonyának egyensúlyáról egyfelől akkor beszélhetünk, amikor a 

kettő harmóniában van: 

(12) Fekete föld termi a jó búzát, 

Sűrű erdő neveli a betyárt; 

Sűrű erdő neveli a betyárt, 

Kocsmárosné viseli a gondját. (Betyárdalok: 9) 

Másfelől akkor, amikor a természeti és a nem-természeti dimenzióban azonos kölcsönhatás 

érvényesül:  

(13) Az útszélén nagy körtefa. 

Meg vagyok én búval rakva. 

Hej! Én is árva, te is árva, 

Bújjunk egymás árnyékába! (Pásztordalok: 21/3) 

A körtefa fizikai terhe és az én (metaforikusan fizikai teherként konceptualizált) érzelmi 

terhe a körtefa – én egyenlő szerepét, erődinamikai helyzetét jeleníti meg. 
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Az egyensúly esetére érdekes példa az ember és a természeti tárgy párhuzamos 

sorsa: 

(14) Arra alá van egy fekete nyárfa. 

Betyárlegény furulyázik alatta. 

Olyan szépen fújja a furulyáját, 

Oda várja búbánatos babáját. 

 

Arra alá kifaragták azt a fát, 

Kire szegény betyárlegényt akasztják. 

Fújja a szél fekete, göndör haját, 

Veri össze rézsarkantyús csizmáját. (Betyárdalok: 50/1−2) 

 
 

A nyírfa és a betyár viszonya az első versszakban harmonikus, egyensúlyban van: 

Erődinamikai kölcsönhatás nem jön létre közöttük. A nyárfa védettséget biztosít az alatta 

ülő számára. A második versszakban a nyárfa bitóvá válik: mind a betyár, mind a nyárfa 

erőszak áldozata lesz, ezért mindkettő gyenge antagonista. 

 Összegezve a fejezet tapasztalatait: erődinamikai kölcsönhatás a szöveg különböző 

szintjein és szemantikai részterületein létrejöhet. Ennek fő kategóriája a jelenetek 

eseményszerkezetének, annak erőviszonyainak vizsgálata. Mivel a elemzés a természeti 

jellegű népdalokra irányul, emellett fontos vizsgálati szempont az ember és a természet 

erőviszonyainak definiálása. Legjellemzőbb a természet erejének felülkerekedése, s e 

hatalmi helyzetet jelzi a segítségkérés illokúciós aktusa is. Gyakori helyzet a szubjektum 

érzelmeinek kivetülése a természeti tárgyakra, mely a természetet együttérzőnek mutatja. 

Ez értelmezhető az ember hatásaként is a természetre, de harmonikus egyensúlyként is. 

Egyensúlyi viszonyt az jelent, amikor a természeti tárgy és a szubjektum harmóniában van 

egymással (ez viszonylag ritka), vagy azonos helyzetben, sorsban jelennek meg. 

3.5.3.2. Az erős agonisták és antagonisták a természetben 

Az alábbiakban a természeti jelenetekben azokat az agonista vagy antagonista funkcióban 

szereplő természeti entitásokat mutatom be a jellemzőbb agonista–antagonista 

dichotómiákban, amelyeket nagy erőkifejtés jellemez. A legerősebb természeti entitások a 

FOLYÓ, a SZÉL, a NAP és a MADÁR. 
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i. A FOLYÓ mint erőforrás 

A FOLYÓ (→3.3.) az egyik legállandóbb és megbízhatóbb erőhatást fejti ki: folyásának 

állandósága és iránya megváltoztathatatlan. Többnyire nem erejének mértéke kerül 

előtérbe, hanem az állandó mozgásban levés, amely nem időszakhoz kötött, hanem az 

ember számára az egész élete folyamán szünet nélkül tapasztalható. Talán ez az egyetlen 

természeti tárgy, amely ennyire megbízható: nyáron nem szárad ki, télen ritkán fagy be 

(ellentétben a tóval). A népi konceptualizációban megjelenik térbeli kettőssége: egyszerre 

statikus (medre állandó, helyhez kötött) és dinamikus (részei lineáris mozgásban vannak). 

Így jelenthet állandóságot és elmúlást egyszerre. A folyó dinamikus jellegét fejezi ki az 

alábbi népdal: 

(15) Úgy nyugszik a szívem gyászba, 

Mint a Maros az árkába, 

De még az is, ha kifárad, 

A mezőkre ki-kiárad. (Keservesek: 7/3) 

E konceptus szerint a víz örök agonista, mely a mederrel, illetve parttal kerül erődinamikai 

kölcsönhatásba: a víz célja a kontrollálatlan mozgás, a meder pedig ezt szabályozza, 

mérsékli. Mindez a FOLYÓ ÉRZELEM és az ÉRZELEM ELLENSÉG metaforára épül. A 

céltartományban az érzelem a gyász, a konfliktus pedig belső harcként jelenik meg. Ezen 

túl az erőegyensúlyban váltás következik be: a meder először erős antagonistaként 

kontrollálja a víz mozgását (ez a nyugalmi állapot), majd kifáradva átengedi az erős 

agonistává váló vizet. 

 A víz folyásirányba történő mozgása ezzel szemben megállíthatatlan: az egyetlen 

erős antagonista a téli hideg, mely megfagyasztja a vizet. A folyó vizének megállása egy 

nagyon erős agonista legyőzését szemlélteti − ehhez mérhető az én bánatának nagysága, 

mely nem nyugodhat meg. 

(16) Hegyek-völgyek között van az én lakásom; 

Csendes folyóvíznek csak zúgását hallom. 

A csendes folyóvíz télen megaluszik, 

De az én bánatom soha meg nem nyugszik. (Keservesek: 44) 

A FOLYÓ statikus jellegéhez kapcsolódó funkció a térben horizontális irányú válaszvonal, 

határvonal (→3.1.2.). Ez a fizikai elválasztó elem és a két oldalán lévő fizikai terület 

metaforizálódhat: a szerelmi tematikájú népdalokban olyan akadályt jelenít meg, mely a 

szerelmi beteljesüléstől választ el. A folyó medre tehát határvonalat képez két állapot: 
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vágyakozás és egyesülés között. Amikor valaki át akar kelni rajta, akkor ebben a 

funkcióban erős antagonistaként jelenik meg. 

(17) Mély a Tiszának a széle, 

De még mélyebb a közepe. 

Barna legény kerülgeti, 

Átal akar rajta menni. 

Átal akar rajta menni 

Tearózsát szakítani. 

Tearózsa, ne illatozz! 

Reám, babám, ne várakozz! 

Mert ha reám várakozol, 

Akkor meg nem házasodol. 

Gyenge vagy a házasságra, 

Nem illik a csók a szádra.  (Szerelmi dalok: 406) 

Az első versszak első két sorában a folyó mélységének jelzésével az antagonista ereje kerül 

előtérbe, majd az agonista gyengesége (kerülgeti). A tearózsa illata olyan vonzó erő, mely 

az agonista szándékát motiválja és adott esetben a cselekvés (átkelés) sikerességét segítheti 

(minél intenzívebb az illat, a vonzódás, annál nagyobb lehet az átkelni készülő legény 

bátorsága, ereje). A Tearózsa, ne illatozz! / Reám, babám, ne várakozz! felszólítás az 

agonista elgyengülését, meghátrálását, a motiváció megszakadását jelzi, az eredeti szándék 

elhagyását. Ebben a jelenetben, mint a legtöbb szerelmi akadályt megjelenítő 

alaphelyzetben, hármas viszony jelenik meg: a tearózsa (leány), a legény, és a folyó 

kapcsolata. A szerelmi próba lényege: a tearózsa illata, vagyis a leány iránt érzett 

vonzódás, vagy pedig a folyó veszélyességétől való félelem az erősebb. Metaforikus 

értelmezésben tulajdonképpen pszichikai, mégpedig intraperszonális vívódásnak lehetünk 

tanúi, melyben a szerelmi kapcsolat egy bizonyos határának átlépésétől való félelem és az 

érzelmi vonzalom kerül ellentétbe – utóbbi agonista, előbbi pedig antagonista szerepben. 

Éppen ezért lehetséges az, hogy csak egy szűk csoport, a betyárok képesek vakmerően 

átugratni a lóval a folyón.  

Egy másik antagonista-szerep a víz minőségének zavarossága, mely a lóitatást 

akadályozza. 

(18) Zavaros a Tisza vize, nem tiszta; 

Rávezetem fakó lovam, nem issza. 

Hogy is inná, mikor olyan zavaros? 

Nem vagyok én a rózsámmal szabados. (Betyárdalok: 23) 
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A zavaros víz más szövegekben haragot jelent; egyes folkloristák szerint a lóitatás a 

szerelmi aktus természeti megjelenítése, melyben a folyó a leány, a ló pedig a férfi 

megfelelője (Bernáth 1987). Eszerint a lóitatás meghiúsulásában a leány ellenállása a 

döntő. 

ii. A SZÉL mint erőforrás 

A folyó mellett erős agonista a SZÉL is. A szél funkciója a fizikai elmozdításon (például 

folyók árasztása, levél elfújása) és mozgatáson (levél mozgatása) túl a hírvivés is. A SZÉL 

hatása a nagy erejű fizikai mozgatástól kezdve az enyhe szellő érintéséig változatos 

fokozatisággal jelenik meg. Itt a BÁNATtal mint antagonistával való kölcsönhatásait 

mutatjuk be. 

(19) Fúdd el, jó szél, fúdd el 

Hosszú útnak porát; 

Gyenge szívem búját 

Keskeny pallón átal. 

 

Fúdd bé füzes közé, 

– Ott az én édesem – 

Fúdd bé kebelébe, 

Hogy szálljon szívére! 

 

S ott haljon meg véle! 

Mégse haljon szegény, 

Hadd éljen kedvére; 

Hadd éljen kedvére! (Keservesek: 29/1−3) 

Az a perceptuálisan érzékelhető tapasztalati jelenet, ahogy a szél az út porát fújja, egy 

újabb fiktív jelenet elindítója. A PORnak kis testtömege folytán kicsi a tehetetlensége, s ez 

arra enged következtetni, hogy gyenge antagonista. Azonban az út pora már olyan nagy 

mennyiség, amelyet lehetetlen maradéktalanul elfújni: így válik erős antagonistává, 

amelyhez képest még erősebb a BÁNAT. A POR mennyiségét a BÁNAT mértéke lépi túl. 

(20) Annyi a szívemnek búja, 

Mint az országútnak pora. 

Azt a szél még el-elfújja, 

De bánatom megmarassza. (Keservesek: 43) 

A mennyiségen/méreten túl a BÁNAT másik jellemző reprezentációja valamilyen súlyos 

tárgy, melyet valóban nehéz elmozdítani. Az alábbi szövegben mindkettő megjelenik: a 

pohárból kifogyhatatlan mennyiségű folyadék és a súlyos kővár metaforájában. 
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(21) Búval terített asztal  

Bánattal teli pohara.  

Én azt éjjel-nappal iszom, 

Soha ki nem fogyaszthatom. 

Odaadnám valakinek, 

A bánat nem kell senkinek. 

A bánatot felosztották, 

Nekem legbővebben szabták. 

Bánat, bánat, teljes bánat, 

Ne rakj szívemre kővárat! 

Ha raksz is, csak tolluból rakj, 

Kit a szél is könnyen fújhat. (Keservesek: 47) 

A széllel kölcsönhatásba kerülő egyetlen erős antagonista tehát a BÁNAT; ez az egyetlen 

tárgy, melyet fizikailag elmozdítani képtelen. Az alábbi szövegben az elkeseredett (bánat 

terhét vivő) ember száll szembe a széllel, s győzi le. Látható azonban, hogy ez a győzelem 

kétes eredményű, hiszen nem az emberi erőfeszítés, hanem a bánat súlya teszi képessé arra, 

hogy megbirkózzék vele. 

(22) Úgy elmegyek ott lefelé, 

Fújhat a szél visszafelé! 

Úgy elmegyek, meglássátok, 

Soha hírem sem halljátok! (Bujdosók: 3/4) 

iii. A NAP mint erőforrás 

A NAP a FOLYÓtól és a SZÉLtől eltérően olyan agonista, mely nem mozgásával, hanem 

fényével és hőerejével hat. A NAP–EMBER viszony a nap fényének folyamatos és 

akadálytalan eljuttatásán alapul, mely az életöröm, boldogság metaforikus reprezentálása. 

Ebben a képletben egy erős antagonista léphet fel, a FELHŐ, amely a napsütést akadályozza, 

a kapcsolatot megszakítja:  

(23) Komor fölöttem az ég is, 

Elhagyott a reménység is. 

A nap is gyászt vont magára, 

Nem süt rám piros sugára. (Keservesek: 27/3) 

A nap mellett a hold és a csillagok is megjelenhetnek fényforrásként, illetve ezek hiánya 

vagy akadályoztatása kerül előtérbe, főleg a bujdosó- és rabénekeknél. 

(24) Ó, szegény bujdosó legény, 

Idegen földrül jövevény! 

Szennyes, szakadozott ingben, 

Fejér, rojtos köpönyegben. 
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Ő meghúzta szegény magát, 

Hol őt még a nap sem süti; 

Nap sem süti világossan, 

Még a hold is homályossan. 

– Napom, napom, fényes napom, 

Süss még egyszer világosson, 

Nem mindenkor homályosson, 

Hogy hazámot ne sirassam! (Bujdosók: 2/1−3) 

Az égre utaló beborul–kiderül váltás az akadály elhárulását, a felhő eltávozását jelzi, 

vagyis a szerelmi bánat időszaka után egy örömteli periódus eljöttét sejteti. 

(25) Sej, ez a kerek ég, ha beborul, kiderül. 

Szembe jön rám a szeretőm, kikerül. 

Kerülj hát ki, barna babám, örökre! 

Sok szép szavaid fel van nálam jegyezve. 

Sej, ez a kerek ég ha beborul, kiderül. 

 Házunk előtt van egy lóca, rá ne ülj! 

Ha ráülsz is, úgy vigyázz, hogy le ne ess! 

Voltál szeretőm, de mán nekem nem kellesz. (Szerelmi dalok: 411) 

iv. A MADÁR mint erőforrás 

A szövegtípus leggyakoribb állata a MADÁR, amely a térben való szabad mozgásával 

reprezentálódik. Alapvetően két szerepben jelenik meg: vagy a szerelmi vágy tárgya, vagy 

pedig kapcsolatteremtő a vágyakozó és szerettei között (nemcsak szerelmi kontextusban, 

hanem akár katona és otthoni családja, vagy rab és édesanyja között). A MADÁR 

mozgásában nem annyira az erő, hanem inkább a gyorsaság, kiszámíthatatlanság, kis 

mérete révén a bárhova eljutás képessége, és főként a vertikális helyváltoztatás képessége 

meghatározó. A madár tehát mozgási jellemzői által az ember számára elérhetetlen fizikai 

terekre is el tud jutni − olyan vágyakat betöltve, amelyre az ember önmagában képtelen. 

(26) Az én galambomnak dombon van a háza; 

Két keréken fordul csikorgós kapuja, 

Az ablakja alatt két szép koronafa, 

Kire a galambom neve van ráírva. 

Ha én madár volnék: oda fészket raknék, 

Ott minden hajnalban szépen énekelnék; 

Az én galambomnak elébe repülnék, 

Piros orcájára egypár csókot vinnék. (Szerelmi dalok: 22) 
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Már kontextusban fürge és ügyes mozgása révén profilálódik, s ez az ember számára 

kiszámíthatatlanná és elérhetetlenné teszi. Ennek tudható be, hogy az ember elsősorban 

szóval, azaz a mentális ráhatás eszközével próbál hatni rá, azonban a madár ellenálló, 

öntörvényű lény: erős pszichikai antagonistaként jelenik meg. 

(27) Gyere be, gyere be, gyönyörű kis madár! 

Csináltattam neked aranyból kalickát, 

Aranyból kalickát, ezüstből ajtaját, 

Ezüstből ajtaját, gyémántbul válluját. 

Nem szoktam, nem szoktam kalickában lakni, 

Csak szoktam, csak szoktam zöld erdőben lakni, 

Zöld erdőben lakni, zöld ágakra szállni, 

Fenyőmagot enni, gyöngyharmatot inni. (Szerelmi dalok: 6) 

Az agonista célja mozgásában korlátozni a madarat: megfogni vagy kalitkába csalogatni, 

így a madár antagonistaként jelenik meg. A birtoklás az érzelmi hódítás egyik 

metaforizációja. A fenti szövegben a kalicka gazdagságának leírása egyben az agonista 

erejét, hatalmát hangsúlyozza, melynek része a sikeres erőhatás a múltban: a kalitka 

csináltatása, az anyagi gazdagság, a királyi pompa. 

A madár másik jellemző szerepe az üzenetvivő, azaz küldönc szerep. Itt is, az 

üzenetet küldeni szándékozó agonista megszólítással hívja fel a madár figyelmét, majd 

kéréssel fordul hozzá. Ebben a helyzetben a madár reakciója tipikusan nem 

reprezentálódik, ezáltal az agonista tevékenysége, elsősorban vágya kerül előtérbe. A 

cselekmény sikeressége nyitva marad, mivel fiktív jelenetről van szó; a madár, mint 

antagonista a vágyak beteljesülését akadályoztató összetett problémák tárgyiasult 

megjelenítője. 

(28) Megállj, megállj, te küs madár. 

Beteg szüvem mer rég hogy vár! 

Beteg vagyok szerelmembe: 

Enyhítsd lelkem keservembe! 

 

Ládd a kerek erdőt amott, 

Alatta a küs fojlomot; 

Fojlomon túl van egy falu, 

Azzal, kiért emészt a bú. 

 

Abban lakik a nagy utcán; 

Gólyafészek van a házán, 

Léces küs kert ablakj’ alatt; 

Mos meszelték bé a falat. 
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Vidd oda a küs cédulát; 

Repdesd körül az ablakját! 

De ha kérdi, hogy hogy vagyok, 

Érte is hogy mennyit sírok: 

 

Visszasiess egyszeribe. 

Szállj le egyenest ölömbe! 

Megölellek, megcsókollak, 

Hűségedért jól is tartlak. (Szerelmi dalok: 31) 

v. Összegzés 

A teljesség igénye nélkül kiválasztott négy természeti erőforrás eltérő típusú erőket és 

kölcsönhatásokat jelenít meg. A FOLYÓ állandó mozgása révén örök fizikai erőforrás, 

mozgása egyirányú, így a kiterjesztett idő (a múlt és jövő) ábrázolására gyakori természeti 

elem. A mozgására az is jellemző, hogy időszakosan, áradáskor, ekkor kontrollálatlan; ez a 

tulajdonsága az érzelmek uralhatatlanságával áll párhuzamban. A másik funkciója az 

elválasztó-elhatároló szerep, melyben erős antagonista. A SZÉL, hasonlóan a FOLYÓhoz, 

egyirányú mozgású természeti erő; nagy erejű, de időszakosan jelentkezik, szerepe a 

szállítás. Lehet erős és gyenge agonista is. A SZÉLlel szemben gyakori és erős antagonista a 

BÁNAT és annak természeti reprezentációja, amely méretében, mennyiségében, súlyában 

profilálódik elsősorban. Itt a SZÉL, bár jelentős erőforrás, egy még erősebb antagonistával 

kerül szembe. Megjegyzendő, hogy olykor nem világos: a szél−bánat kapcsolatban melyik 

milyen szerepben van. A NAP fény- és hőátadó szerepe szintén fizikai kapcsolaton alapul 

közte és az ember között. Itt a leggyakoribb antagonista a FELHŐ, vagy nagyobb kiterjedésű 

felhőtakaró, amely a fénnyel való kapcsolatot szakítja meg. Az erődinamikai kölcsönhatás 

tehát nem fizikai erőviszonyokon, hanem hődinamikán alapszik. A NAP passzív erőforrás, 

aki mellett egy másik agonista, az EMBER is részt vesz a hármas viszonyban, akinek célja 

az eredeti állapot visszaállítása, így a FELHŐ, mint elválasztó tárgy eltávolítása (melyet 

ugyancsak passzívan, a várakozás eszközével tesz). Végül az EMBER−MADÁR viszonyban 

az utóbbi a szerelem tárgyaként mind fizikai, mind pszichikai vonatkozásban erős 

antagonistaként jelenik meg. 

Zárásul az előzőkben a teljesség igénye nélkül bemutatott, az erődinamika 

szempontjából legelterjedtebb természeti tárgyakat és a hozzájuk kapcsolódó 

agonista−antagonista párokat összegzem jelölve azt is, hogy melyik bizonyul erősnek (+) 

vagy gyengének (–). 
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29. ábra 

A gyakoribb agonista−antagonista kölcsönhatások 

természeti tárgy agonista antagonista 

FOLYÓ FOLYÓ + 

EMBER – 

MEDER – 

FOLYÓ + 

SZÉL SZÉL + 

SZÉL – 

POR –/+ 

KŐ + 

NAP NAP, EMBER – FELHŐ + 

MADÁR EMBER – MADÁR + 

3.5.3.3. A SZERELMI AKADÁLY mint erődinamikai kölcsönhatás 

A két személy bensőséges kapcsolatát jelentő szerelem leggyakrabban akkor tematizálódik, 

ha nem harmonikus, vagyis valamiféle probléma jelentkezik. Ez a probléma valamilyen 

SZERELMI AKADÁLYt jelent, amely antagonistaként áll szemben a pár egyik vagy mindkét 

tagjával (az agonistákkal). Az alábbiakban ennek az erődinamikai kölcsönhatásnak az 

egyes fogalmi metaforákhoz kapcsolódó megvalósulási formáit keresem. A vizsgálat célja 

annak bemutatása, hogy egyetlen típusú erődinamikai képlet milyen sokféle reprezentációs 

környezetben jöhet létre. 

Az akadály pontos jelentése az Értelmező szótár szerint a következő: „a szabad 

mozgás, előrejutás útjában álló tárgy” és „fejlődést, valamilyen célra irányuló 

tevékenységet gátló körülmény”, rokon értelmű szavai a gát, torlasz, kordon, korlát, 

valamint a metaforikus értelmezésben a nehézség, buktató, erőpróba. (Eőry 2007 

megfelelő címszava) Maga a szó is jelzi, hogy az elvont fogalom elsősorban térben 

metaforizálódik. A szerelem dinamikus állapot, amelyben a résztvevők állandóan, s 

valamilyen cél érdekében cselekszenek, és ennek függvényében viszonyuk is folyamatosan 

változik. Az e szándékok, tettek útjában álló nehézségek, akadályozó tényezők 

konceptualizációja a helyzet(típus) függvényében változik. Ennek megfelelően egyes 

fogalmi metaforák bizonyos típusú helyzetek konceptualizációjára alkalmasak. Fontos 

megjegyezni azt, hogy a szerelmi konfliktust vagy negatív érzelmi állapotot jelölő 

metaforák (pl. KÖZELGŐ FELHŐ, BORÚS ÉG, SZÁRADÓ NÖVÉNY) nem akadályok, így nem 

részei a vizsgálatnak. A tematikai sokszínűséget érzékeltetik a szerelmi dalok tartalmi 

csoportjai is: madárka; szerelmi üzenetek; a szerelem kertje és virága; a kedves 

szépségének a dicsérete; szerelembe esve; a szerelem szívfájdalom; a szerelem múlandó; 

ne szeressen senki mélyen; a legény- és leányélet; a házasság; látogatás; találka; udvarlás; 

tiltott szerelem; anyai tilalom; titkolt szerelem; irigység és pletyka; szerelmi bánat; 

elhidegülés; szakítás; hűtlen elhagyás; szemrehányás; fájdalmas (végleges) búcsú; 



250 

 

elutasítás; kikosarazás; szeretetlenség; szegénység és szerelem; szerelmi átok (Ortutay–

Katona 1975: 665−666). Többjük megnevezése konfliktust jelez. 

 A SZERELEM konceptualizációja számos fogalmi metaforához kapcsolódik. A 

fogalmi metaforaelmélet szerint (Lakoff–Johnson 1980) fogalmi rendszerünk néhány, 

tapasztalaton alapuló fogalom köré szerveződik, melyben az absztraktabb fogalmakat 

(ilyen a szerelem is) konkrétabb, tapasztalatibb fogalmak által képezzük le, és a két 

tartomány között strukturális megfelelések vannak. Az alábbi felsorolás a teljesség igénye 

nélkül szemlélteti a legismertebbeket (Kövecses 1986 és 2005 alapján): 

A SZERELEM UTAZÁS 

A SZERELEM FIZIKAI EGYSÉG 

A SZERELEM KÖTELÉK (KÖZELSÉG) 

A SZERELEMBE ESÉS FIZIKAI ESÉS 

A SZERELEM TARTÁLYBAN LÉVŐ FOLYADÉK 

A SZERELEM FIZIKAI ERŐ 

A SZERELEM TERMÉSZETI ERŐ (ÁRADÁS, SZÉL, VIHAR) 

A SZERELEM TŰZ 

A SZERELEM ŐRÜLET 

A SZERELEM BETEGSÉG 

A SZERELEM (SZEXUÁLIS VÁGY) ÉHSÉG 

A SZERELEM VARÁZSLAT 

A SZERELEM GYÖNYÖR 

A SZERELEM ÜZLET 

A SZERELEM HÁBORÚ 

A SZERELEM JÁTÉK 

A SZERELEM EGY ELREJTETT TÁRGY 

A SZERELEM EGY ÜLDÖZŐ ÁLLAT 

A SZERELEM ELLENSÉG 

A SZERELEM EGY BETEG SZEMÉLY 

A SZERELMESEK GALAMBOK 

A SZERELEM TÁRGYA ISTENSÉG 

A SZERELEM TÁRGYA EGY ÉRTÉKES TÁRGY 

A metaforák egy részében jól látható az erődinamikai kölcsönhatásként való 

konceptualizáció.  A hasonló típusú forrástartományok – pl. ÁLLAPOT, TEVÉKENYSÉG, vagy 

FIZIKAI TÁRGY – egymás mellé helyezése jól szemlélteti a konceptualizáció 

ambivalenciáját: a SZERELEM egyszerre HÁBORÚ és JÁTÉK, ELREJTETT TÁRGY és ÜLDÖZŐ 

ÁLLAT, ŐRÜLET, BETEGSÉG, vagy GYÖNYÖR és VARÁZSLAT; de akár FIZIKAI-TERMÉSZETI 

ERŐ vagy BETEG SZEMÉLY. Minden metafora a fogalom összetett és ellentmondásos 

tapasztalatokon alapuló konceptualizációja, mely jellemzőinek egy-egy csoportjára 

fókuszál. 

 A vizsgált népdalok erődinamikai jelenetei jellemzően néhány konceptuális 

sémához kötődnek, amelyekben a fizikai térbeli viszony meghatározó (egy metaforikus 
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jeleneten belül egyszerre több séma is érvényesülhet). Az alábbiakban két témakörön belül 

felvázolt erődinamikai szerepekkel foglalkozom: 

1. A SZERELEM EGYSÉG/KÖZELSÉG: a felek célja az egységben/közelségben maradás, 

folyamatos kapcsolattartás 

2. A SZERELEM ÚT: az egyik fél célja eljutni a másikhoz 

i. A SZERELEM FIZIKAI EGYSÉG/KÖZELSÉG 

Az egyik konceptus szerint a két résztvevő egyetlen fizikai tárgyat alkot, vagy egymás 

közelében helyezkedik el. A kettősség vagy valaminek a fele az egység megbontását 

jelenti, ahol képzeletbeli vonal választja el az összetartozókat. Az egységben a felek külön 

nem jelennek meg, az egység megbomlása közben pedig a két fél passzív agonista. A 

szétválasztó erős antagonista definiálatlan külső erő. 

(29) Nem nagy summa egy almát ketté vágni. 

Mit nekem a szeretőmtől elválni! 

Fordítom az ujjamon a gyűrűmet; 

Visszaveszem a régi szeretőmet. (Szerelmi dalok: 347/1) 

A rozmaring a két fél összetartozását, egységét jelképezi, és a pár a növényen keresztül 

fizikai érintés által is egyesül: 

(30) Amoda le van egy erdő, jaj, de nagyon messze van! 

Közepibe, közepibe két rozmaringbokor van. 

Egyik hajlik vállamra, másik a babáméra; 

Így hát, kedves kisangyalom, tiéd leszek valaha. (Szerelmi dalok: 366/3) 

Az KÖZELSÉG tágan értelmezve perceptuális kapcsolatot jelent: ennek formái egymás 

érintése, látása, hallása, az egymáshoz való beszéd. 

(31) Mit ér nékem barlahidi határ, 

Ha nincs benne, kiért a szívem fáj?! 

Más falusi határ felé nézek,  

Ott van, akit igazán szeretek. (Szerelmi dalok: 245) 

 

(32) Elkiáltom magamat  

Felső faluvégen 

Hadd hallja meg a galambom 

Alsó faluvégen! 

 

Ha hallja is, ha nem is, 

Nem tehetek róla! 

Gyenge, ékes szavaimmal 

Nem mehetek oda. (Szerelmi dalok: 128) 
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A bujdosókban és rabénekekben jellemző elem a levél küldése: s a távolság áthidalásában 

a segítőtárs a madár, akadály pedig több fizikai képződmény lehet (erdő, folyó, vagy 

ablak). 

(33) Megállj, megállj, te küs madár. 

Beteg szüvem mer rég hogy vár! 

Beteg vagyok szerelmembe: 

Enyhítsd lelkem keservembe! 

 

Ládd a kerek erdőt amott, 

Alatta a küs fojlamot; 

Foljamon túl van egy falu, 

Azzal, kiér emészt a bú. 

 

Abban lakik a nagy utcán; 

Gólyafészek van a házán, 

Léces küs kert ablakj’ alatt; 

Mos meszelték bé a falat. 

 

Vidd oda a küs cédulát; 

Repdesd körül az ablakját! 

De ha kérdi, hogy hogy vagyok, 

Érte is hogy mennyit sírok: 

 

Visszasiess egyszeribe. 

Szállj egyenest ölömbe! 

Megölellek, megcsókollak, 

Hűségedért jól is tartlak. (Szerelmi dalok: 31) 

Magát a levélírást is akadályozhatja a levélíró állapota: jellemzője a bénulás, a látás 

elhomályosulása. Ekkor az erődinamikai kölcsönhatásban az érzelem (agonista) kerül 

szembe a testtel (antagonista). 

A térbeli elválasztás akadálya lehet az IDŐ is. Az idő gyakran valamely természeti 

folyamathoz kapcsolódik. Az A csitári hegyek alatt régen leesett a hó kezdetű, ismert 

népdalban (Szerelmi dalok: 366/1) a régen, hallottam mind arra következtetnek, hogy a két 

fél között jelentős térbeli távolság van, és jó ideje nem találkoztak. A térbeli távolság 

mellett tehát az idő elválasztó szerepe is a metafora része. Másutt az idő valójában a 

valóság−fikció távolságát érzékelteti.  

(34) Mondd meg édös rózsám, 

Hogy mikor jössz hozzám? 

Télbe, karácsonba, 

Küskarácson napján? 
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– Látod ama högyön 

Azt a száraz nyárfát? 

Mikor a kiződül, 

Akkor mönyök hezzád. 

 

– Még megéröd, rózsám, 

Béződül az én fám. 

Bezzeg akkor tésis 

Visszajőnél hezzám. (Szerelmi dalok: 329) 

Az antagonista a jelenet szintjén a természeti folyamatok rendje, ideje, valójában valamely 

külső akadály, amely nincsen jelölve. 

 A FIZIKAI EGYSÉG/KÖZELSÉG ideális megvalósulása az egyetlen tárgyként 

megvalósuló egység, valamint a fizikai érintés általi közelség. A FIZIKAI TÁVOLSÁG mint 

AKADÁLY elhárítását vagy a perceptuális kapcsolat teszi lehetővé (a látás, hallás, 

egymáshoz való beszéd), vagy pedig az egyik fél üzenetet küld a másiknak pl. egy madár 

segítségével. Ez utóbbit azonban gátolhatják egyes természeti tárgyak (erdő, folyó), vagy a 

levélíró fizikai állapota: bénult keze, vagy homályos látása. A levélírót jellemző 

intraperszonális kapcsolatban ilyenkor még egy konfliktus realizálódik: az érzelem 

agonista, a test pedig antagonista szerepben tűnhet fel. A térbeli távolság együtt járhat az 

IDŐvel, amely természeti folyamatokhoz kötődik (fa kizöldülése, évszakok váltakozása). 

30. ábra 

Az agonista−antagonista kölcsönhatások és erősítők/gyengítők a SZERELEM FIZIKAI EGYSÉG/KÖZELSÉG 

metaforikus reprezentációiban 

agonista: antagonista: 

1. SZUBJEKTUM FIZIKAI TÁVOLSÁG/ IDŐ 

↑ ↑ 

gyengítők: erősítők: erősítők: gyengítők: 

∙ perceptuális 

kapcsolatot gátló 

természeti tárgyak 

(erdő, folyó) 

∙ természeti tárgyak 

∙ madár ∙ perceptuális 

kapcsolat 

 

 

∙ üzenet 

 

 

 

 

∙ fizikai állapot 

  

ii. A SZERELEM ÚT 

Egyes népdalokban nem annyira a távolság mértéke hangsúlyozott, hanem inkább az egyik 

résztvevő akadályozottsága abban, hogy eljusson a másikhoz. Ez az alaphelyzet A 

SZERELEM UTAZÁS metaforára vezethető vissza, illetve közelebbről A CÉLOK/TERVEK 

ÚTICÉLOK metafora megnyilvánulása. Arra, hogy a FIZIKAI KÖZELSÉGnek a 
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céltartományban mi felel meg, a kifejtettség hiányában többnyire csak homályosan 

következtethetünk. Ilyen cél lehet például egy egyszeri szerelmi együttlét, egy találkozás, 

hosszú távollétet követő együttlét, vagy a másik fél hajlandóságának elnyerése, az udvarlás 

jogának megszerzése. A szövegek egy csoportjában a másokhoz vezető út elzárása a fő 

motívum, amely az akadályozó tárgy okozóját implikálja. 

(35) Egy ösvenyen jártam hozzád, 

Azt is elkertelte anyád. 

Se nem tüssel, se nem fával, 

Csak az irigyek szavával. (Szerelmi dalok: 221/9) 

Az okozók vagy az anya, vagy pedig egy T/3 személlyel utalt csoport: az irigyek. Maga az 

AKADÁLY funkcióban az irigy vagy tiltó szó szerepel. A térbeli és a fogalmi jelenet tehát 

integrálódik. 

Az ÚT jellegzetes epizódja az ÁTKELÉS, ahol két természeti tárgy az antagonista: a 

FOLYÓ vagy az ÁROK. Az árok A SZERELEMBE ESÉS FIZIKAI ESÉS metaforához (is) 

kapcsolható. Ennek ellenére az ÁROK kontextusba ágyazott szemantikai vizsgálata azt 

mutatja, hogy más jelentésekben is használatos. A fenti metaforához legközelibb 

értelmezés szerint az árokba esés az érzelmi állapot kötöttségeit, visszafordíthatatlanságát, 

egyszóval negatív aspektusát jeleníti meg. (Nem az aktuális helyzet szükségszerűen 

negatív, bár az alábbi dalban a búbánat rabja metafora erre utal.) Ennek a csapdaszerű 

állapotnak gyakran kiegészítője a bénultság, a normális életvitelre való képtelenség. 

(36) Árok, árok, keskeny árok, 

Árok, árok, keskeny árok; 

Nem reméltem, hogy így járok, 

Nem reméltem, hogy így járok. 

 

Beleestem, benne vagyok, 

Beleestem, benne vagyok; 

A búbánat rabja vagyok; 

A búbánat rabja vagyok. 

 

Beleestem, benne vagyok, 

Beleestem, benne vagyok. 

Nem láthatok, nem hallhatok, 

Nem láthatok, nem hallhatok. 

 

Kit a szerelem körülfog, 

Kit a szerelem körülfog, 

Nem kell annak semmi dolog, 

Nem kell annak semmi dolog. (Szerelmi dalok: 222/7−10) 
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Az ÁROK jellemző attribútumai saját dimenzionális jellemzői: széles és mély, amelyek 

külső és belső nézőpontból való szemléletként egyaránt értelmezhetők (→3.2.1.). Ezek 

szerepe az egyik oldalról a másikra való átjutás nehézségeinek, veszélyeinek térmetaforán 

alapuló szemléltetése. Hármas párhuzam figyelhető meg: az AKADÁLY térbeli jellemzői az 

átjutás nehézségét szemléltetik, amelyek a fogalmi dimenzióban a próba vagy döntés 

pszichikai súlyának mértékével arányosak. Ez a jelenet kiegészülhet a két oldalt összekötő 

pallóval, amely olyan keskeny, amilyen széles az ÁROK, ezzel hangsúlyozva a veszélyt.  

(37) Árok, árok, de mély árok, 

Meggondolnám, hogy így járok, 

Haja-haj! 

Szélyös árkon keskön palló. 

Igazán szeretni nem jó. 

Haja-haj, haja-haj! (Szerelemi dalok: 96/5) 

Az árok gyakran csak áthatolhatatlan határt jelent – az alábbi esetben vagyoni különbségek 

okán. Az árvacsalán implikálja azt, hogy vadvirágként jellemző élőhelye a kerten, mint 

szimbolikus zárt szerelmi téren kívül esik; az árva jelző a nevében behívja a magányosság 

képzetét is. 

(38) Árvacsanál terem az árokba. 

De szép legény jár a mi falunkba! 

Szemeimet rá se merem vetni: 

Szegény vagyok, nem hagyják szeretni. (Szerelmi dalok: 429/1) 

Végül az árok- vagy gödörásás az irigykedés, áskálódás metaforája is. 

(39) Kertünk alatt gödröt ásnak. 

Szebb szeretőm van, mint másnak. 

Bárcsak ilyen szép ne volna, 

Kevesebb irígyem volna! (Szerelmi dalok: 70/1) 

Az árokhoz nagyon hasonló jelentésű, még gyakoribb metaforikus jelenet a folyón való 

átkelés. Itt is jellemző attribútumok a széles folyó és a keskeny part ellentétpárok. A másik 

parton lévő személyhez való átjutás lehet az agonista pozitív erőpróbája és veszélyes, vagy 

hiábavaló próbálkozása is. 

(40) Széles a Tisza, keskeny a partja. 

Nincs olyan legény, ki át ne ussza. 

Ez a legény átalússza, ha babája ugy akarja. 

Ez ám a legény! (Párosítók: 19/1) 
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A jelenethez tartozhat az átkelő személy kerülgető mozzanata, amely fontolgatást, az 

elhatározást megelőző állapotot jelzi, erődinamikai értelemben az agonista és az 

antagonista elhúzódó, döntetlen párbaját.  

(41) Mély a Tiszának a széle, 

De még mélyebb a közepe. 

Barna legény kerülgeti, 

Átal akar rajta menni. 

 

Átal akar rajta menni 

Tearózsát szakítani. 

Tearózsa, ne illatozz! 

Reám, babám, ne várakozz! 

 

Mert ha reám várakozol, 

Akkor meg nem házasodol. 

Gyenge vagy a házasságra, 

Nem illik a csók a szádra. (Szerelmi dalok: 406) 

A másik motívum a túlsó parton elhelyezkedő társ hívása, a virág illatozása, vonzása, 

amely az agonistát erősíti. Az átkelés célja végső soron a virágot leszakítani, amely a 

BIRTOKLÁS konceptuális sémájába tartozó metafora. Még egy motivációs elem fedezhető 

fel: a második sor a közönség buzdításaként is érthető. Ez explicite megjelenik az alábbi 

dialogikus formában: az óvó-intő refrén balladaszerű feszültséget eredményez. 

(42) Szélös Tisza vize, 

Kesköny palló rajta. 

– Ne mönj rá, galambom, 

Mert leeső rúlla. 

 

Tisza-víz emíszt mög 

Vagy a szélös Duna; 

– Ne mönj rá, galambom, 

Beleeső rúlla! 

 

– Nem esök én bele  

A Tisza vizibe; 

Inkább esök, rúzsám, 

Véled szerelömbe. (Szerelmi dalok: 126/4−5) 

Az ÁTKELÉS erődinamikai képlete elsősorban gátlásként értelmezhető, és a következőkben 

összegezhető:  
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31. ábra 

Az agonista−antagonista kölcsönhatások és erősítők/gyengítők a SZERELEM ÚT metaforikus reprezentációiban 

agonista: antagonista: 

legény (szubjektum) folyó, árok (természeti tárgy) 

↑ ↑ 

erősítők: erősítők: 

szerelmi társ, virág, illat dimenzionális tulajdonságok: széles folyó, 

mély víz, magas part, 

közönség keskeny palló 

Megjegyzendő, hogy itt az antagonista passzív entitásként ábrázolódik (úgy, mint az érvek 

a döntéshelyzetben), melynek hátterében nem áll szubjektum. 

 A két konceptuális séma vizsgálatában látható, hogy az erődinamikai képlet nem 

kétpólusú: mind az agonistához, mind az antagonistához erősítők és gyengítők 

kapcsolódnak. Ezek a motiváló és demotiváló tényezők a két entitáson kívül és belül is 

elhelyezkedhetnek. 

3.5.4. Összegzés 

Erődinamikai kölcsönhatás a szemantikai szövegvizsgálat számos szintjén létrejöhet. Itt 

elsősorban a jelenetek eseményszerkezetének erőviszonyait vizsgálom, amely természeti 

tárgyak viszonyában valósul meg. A természeti jellegű népdalokban felmerül az ember és a 

természet erőviszonyainak kérdése. Jellemző a természet erejének felülkerekedése, és 

ehhez társulhat a szubjektum segítségért való hozzáfordulása is. A népdalok egy 

csoportjában elterjedt a szubjektum érzelmeinek kivetülése a természeti tárgyakra, mely a 

természetet együttérzőnek mutatja. Ez értelmezhető az ember természetre gyakorolt 

hatásaként és harmonikus egyensúlyként is. Egyensúlyi viszonyt az jelent, amikor a 

természeti tárgy és a szubjektum harmóniában van egymással, vagy azonos állapotban, 

sorshelyzetben jelennek meg. 

Ezt követően négy olyan természeti erőforrást mutattam be, melyek mind eltérő 

típusú erőket és kölcsönhatásokat jelenítenek meg. A FOLYÓ dinamikus jellemzője az 

állandó, egyirányú mozgású, így örök fizikai erőforrás, a kiterjesztett idő (a múlt és jövő) 

ábrázolására gyakori természeti elem. Az áradás időszakos eseményében a víz 

kontrollálatlansága az érzelmek uralhatatlanságával áll párhuzamban. Mindkét esetben a 

FOLYÓVÍZ−MEDER agonista−antagonista viszonyban van. A másik, statikus funkciója az 

elválasztó-elhatároló szerep, melyben erős antagonista. A SZÉL, hasonlóan a FOLYÓhoz, 

egyirányú mozgású természeti erő; nagy erejű, de időszakosan jelentkezik, szerepe a 



258 

 

szállítás. Lehet erős és gyenge agonista is. A SZÉLlel szemben erős antagonista a BÁNAT 

természeti reprezentációja (por, kő), amely méretében, mennyiségében, súlyában 

profilálódik elsősorban, és még a SZÉLnél is erősebb antagonista. A NAP fény- és hőátadó 

szerepe szintén fizikai kapcsolaton alapul a természeti tárgy és az ember között. A fény 

útját megszakítja a FELHŐ antagonista, ahol az erődinamikai kölcsönhatás nem fizikai 

erőviszonyokon, hanem hődinamikán alapszik. A NAP passzív erőforrás, aki mellett egy 

másik agonista, az EMBER is részt vesz a hármas viszonyban, akinek célja az eredeti állapot 

visszaállítása, a FELHŐ eltávolítása: ezt szintén passzívan várakozva teszi. Végül a 

negyedik természeti entitás, a MADÁR vizsgálata azt mutatja, hogy az EMBER−MADÁR 

viszonyban az utóbbi (mint a szerelem tárgya) mind fizikai, mind pszichikai értelemben 

erős antagonista. 

Végül egyfajta erődinamikai képlet megvalósulási formáit vizsgáltam. A SZERELMI 

AKADÁLY a Talmy-féle alapsémák közül a gátlás esete, és reprezentációjában meghatározó 

a fizikai térbeli viszony. Ezen belül két fogalmi metaforához kapcsolódóan elemeztem az 

erődinamikai szerepeket: A SZERELEM EGYSÉG/KÖZELSÉG és A SZERELEM ÚT keretében. A 

FIZIKAI EGYSÉG/KÖZELSÉG tökéletesen egyetlen tárgyban vagy érintés által valósul meg. A 

FIZIKAI TÁVOLSÁG mellett az IDŐ is meghatározó lehet, amely természeti folyamatokhoz 

kapcsolódik. Az erődinamikai viszonyban a SZUBJEKTUM agonista, a FIZIKAI TÁVOLSÁG/IDŐ 

antagonista, s ebben a viszonyban mindkettőhöz járulnak gyengítő és erősítő tényezők, 

amelyek a két entitáson kívül és belül is elhelyezkedhetnek. A SZERELEM ÚT metaforát 

megjelenítő szövegekben az agonista szubjektum aktív, térben mozgó, jellemző helyzete az 

ÁTKELÉS, amelyben a profilált természeti tárgyak az ÁROK ás a FOLYÓ. A természeti 

tárgyak antagonista szerepet töltenek be, ahol dimenzionális tulajdonságaik, ill. 

attribútumaik (palló) erősítik őket, míg az agonista szerepben megjelenő szubjektum 

erősítői a szerelmi társ és a közösségi nyomást megjelenítő reprezentációk. Az esemény az 

erődinamikai kölcsönhatást több szinten megjeleníti: elsőként a haladó számára fizikai 

akadályként értelmezhető helyzet a szubjektumban belső konfliktust teremt: akarat és 

félelem kerül ellentétbe. A fogalmi-érzelmi (szerelmi) kontextusban ez valamely döntő 

lépés megtételének dilemmáját jelenti. 

3.6. A dolgok és viszonyok fogalmi konstruálásának általános jellemzői 

A fejezet célja a fogalmi konstruálás műveletének bemutatása volt a népdalokban a téri 

dimenzió szempontjából. A természeti jelenet fogalmi entitásai alapvetően statikus (ERDŐ) 
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vagy dinamikus (SZÉL) jellegűek, de vannak olyanok is, amelyeket mindkettő jellemez 

(FOLYÓ). Bár az elemzések módszertani elve a fogalmak irányából közelítve felvázolni 

azok fogalmi mátrixát és konvencionális metaforikus jelentéseit, a kapott fogalmi kép 

annak megértését célozza, hogy egy fogalom mely profilja milyen értelemben aktiválódik a 

szövegkonstruálás folyamán, és ebben milyen egyéb tényezők (attribútumok) játszanak 

szerepet. Továbbá az is kérdés volt, hogy melyek a konvencionálisabb jelentések, és ezek 

mely kontextusokban kerülnek előtérbe. A részletesen elemzett négy fogalom (ERDŐ, 

FOLYÓ, SZÉL, FELHŐ/BORULT ÉG) nem nyújt teljes képet a népdalok fogalmi hálójáról, de 

mintát ad a térszemantikai elemzés lehetőségeire. 

 A statikus ERDŐ előforduló profiljai, a HELY, a SZERKEZET, az ÉLŐ SZERVEZET, vagy 

az AKADÁLY azt mutatják, hogy számos szemantikai funkciót tölthet be egyetlen tárgy, sőt 

az egyes tartományokon belül is (pl. a HELY tartománya) további funkciók különülnek el. 

Hasonló állapítható meg a FOLYÓról is, ahol még gyakrabban fordul elő a térbeli 

referencialitás idővonatkozása. Azonban a határozottan elkülönülő entitások mellett a 

természeti jelenet például időjárási viszonyokat és ehhez kapcsolódó erőforrásokat is 

tartalmazhat. A SZÉL olyan dinamikus entitás, amely vizuálisan önmagában nem, csak 

hatásmechanizmusában észlelhető, ezért főleg erődinamikai kölcsönhatást teremt, 

amelyben erős agonista. Profiljai a mozgásának iránya és minősége alapján különülnek el, 

mind-mind más metaforikus szemantikai relevanciákat rejtve. A másik időjárási jelenség 

elemzése megmutatja: két, hasonlónak észlelt jelenség (a FELHŐ és a BORULT ÉG) 

különböző dimenzionális jegyei merőben eltérő metaforikus jelentést közvetítenek. 

 A természeti jelenetek tárgyai nem önmagukban, hanem más tárgyakhoz való 

viszonyukban jelennek meg, amelynek térbeli aspektusa az erődinamikai 

köcsönhatásokban nyilvánul meg. Ezek a viszonyok is érzelmet, legtöbb esetben érzelmi 

konfliktust képiesítenek. Mind a fogalmi mátrixok, mind pedig a tárgyak közötti 

erődinamikai kölcsönhatások arra utalnak, hogy az érzelmek megjelenítésében 

rendszerszerűség figyelhető meg: egyes tárgyak agonista, mások antagonista funkciót 

töltenek be, néhány azonban mindkettőt. Az egyes kognitív metaforákban leképezhető 

jelenetek (pl. A SZERELEM ÚT) olyan agonista−antagonista (én−FOLYÓ, ÁROK) viszonyon 

alapulnak, amelyekben a feleket erősítő (SZERELMI TÁRS) és gyengítő (MAGAS PART, 

SZÉLES MEDER, KESKENY PALLÓ) tényezők segítik vagy hátráltatják.  

A népdalok sokféleségében a természeti jelenet mint metaforikus referenciális forma 

funkciója úgy fogalmazható meg, hogy a konceptualizáló a mindennapi élet színteréből 
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kilépve, a közösségi tértől eltávolodva, a természetben éli meg az érzelmeket: bánatot, 

panaszt, vágyat, haragot, félelmet. A természetben megjelenített mentális folyamatok a 

megnyilatkozó én és a természeti tárgyak viszonyában képeződnek le. Ebben a természeti 

tárgyak funkciója számos: 

 az én−természeti entitások kapcsolatában az utóbbi legtöbbször AKADÁLY: pl. 

Erdő, erdő, sűrű erdő, / Jaj, de nehéz bejárni!; lehet SEGÍTŐ: Csácsogó madárka, / 

vidd el a levelem; ritkábban SZOLIDÁRIS TÁRS: Sirat engem a madár is, / Lehajlik 

értem az ág is. 

 az erőforrásként profilálódó természeti tárgyra alkalmilag áthelyezett nézőpont a 

cselekvési lehetőségek kitágítását jelenti: Hogyha folyó lennék, / Bánatot se tudnék 

illetve Hogyha én az erdőnek a szélső fája lehetnék, / A babámnak vállaira borulnék. 

 A természeti entitások és közöttük zajló erődinamikai kölcsönhatások 

törvényszerű folyamatokat jelenítenek meg, amelyek a személyes élethelyzet várható 

alakulásának (a) vagy éppen ellentétének (b) metaforái: (a) Elhervad a virág, akit 

nem locsolnak; / Elhervad az a jány, akit nem csókolnak. 

(b) Ha galamb lehetnék 

Vad erdőben sirnék; 

Ha szellő lehetnék, 

Messze elrepülnék 

De egyik sem vagyok, 

Szegény árva vagyok. 

Ha meg nem változik 

Búmban elhervadok. (Keservesek: 6) 



261 

 

4. A DOLGOZAT KÖVETKEZTETÉSEI, KITEKINTÉS 

A disszertáció célja a természeti jellegű magyar népdalok elemzésében a térbeli 

konstruálás és a gondolati-érzelmi szövegértelem közötti összefüggés bemutatása. A 

népdalokban konstruálódó szövegvilág elemei és térviszonyai dinamikus jelentésképzés 

keretében alakulnak, amelyet szerkezeti és műveleti jellemzők egyszerre határoznak meg. 

A térszemantikai elemzés több kognitív művelet szempontjából vizsgálja azokat a térrel 

összefüggő nyelvi jelenségeket, amelyeket koherens egységben szemlélve olyan 

tendenciák írhatók le, amelyek a népdal szövegtipológiai sajátosságainak tekinthetők. 

Általánosságban megállapítható: a térbeli struktúrák és viszonyok mind a 

jelentésképzés kognitív műveleteiben, mind pedig a fogalmi konstruálás 

módozataiban mentális, elsősorban érzelmi folyamatokat jelenítenek meg.  

 A népdalt diskurzusként értelmezve elsőként olyan alapvető konstruálási 

műveleteket vizsgáltam meg, amelyek a konceptualizálót kiindulópontnak tekintik: így a 

lehorgonyzást, a nézőpont/perspektíva szerveződését, a referenciaszerkezetekben való 

építkezést, és a mentális terek szerveződését.  

A lehorgonyzás művelete kapcsán a különböző fokozatú lehorgonyzás mind más és 

más szemantikai relevanciával bír. A gyakran szövegkezdő deixis elterjedtebb, távolra 

mutató fajtája egy olyan tárgyra irányítja a figyelmet, amely utána valamely fiktív 

jelenetet nyit meg; a deixis ezáltal mentálisan eltávolítja a beszélőt a fiktív jelenettől, 

amelyben valamely vágyott eseményt szemlél a folyamatosan fenntartott kiindulópontból. 

A közelre mutató deixis hasonlóan, aktuális valóságként mentálisan közel hozza azt a 

tárgyat, amely az érzelmi viszonyt leképezi. Mindkét esetben a perceptuális kapcsolat jelöli 

ki az aktuális valóság – fiktív valóság határait. A főnevek vizsgálatában négy formai 

lehetőséget vizsgáltam: a határozott névelős, a határozatlan névelős főnevet, a 

tulajdonnevet és névelő nélkül önmagában álló főnevet. A népdalban a határozott főnév 

nem feltétlenül jelenít meg az aktuális szövegvilágban könnyen hozzáférhető tárgyat: 

inkább a közösségi tapasztalatban ismert, konvencionális entitást jelöl, amelynek alapja a 

könnyű azonosíthatóság, nem pedig az egyediség. Az azonosíthatóság a tárgy sematikus 

jegyeit hívja elő. Ezzel szemben a határozatlan főnév nehezebb térbeli vagy mentális 

hozzáférést, újszerűséget implikál. A nominális szerkezetek a népdalokban gyakori, 

sajátos strófakezdő reprezentációk a ismétlődő vagy felsoroló formában. Ez az atemporális, 

térben lehorgonyzatlan fogalmi konstruálási mód úgy teremti meg a szövegvilág 

alapstruktúráját, hogy csupán a fogalom sematikus jegyei határozzák meg a mentális tér 
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jellegét. A figyelem előterébe kerülő tárgy nagy szemantikai potenciállal bír, a szöveg 

további részében olyan funkciót tölt be, amely a szöveg kezdetén nem anticipálható, így 

valódi jelentősége retrospektív olvasatban válik nyilvánvalóvá. A tulajdonnevek 

egyedisége korlátozottan érvényesül, így csak részben horgonyoznak le: a jelölt helyek 

olyan referenciapontok, amelyeknek a funkciója egy közösség életteréhez odatartozás 

jelölése. 

 A lehorgonyzással szorosan összefügg a nézőpont jelöltsége. A nézőpontvizsgálat a 

lineáris és a retrospektív értelmezés közötti különbségre, ugyanannak a nyelvi kifejezésnek 

közösségi és az egyéni nézőpontból való szemlélésének a lehetőségére irányítja a 

figyelmet. A szövegkezdő természeti jelenetek két nézőpontból szemlélhetők attól 

függően, hogy a tudatosság szubjektumát hová helyezi el a hallgató. A közösségi és a 

személyes nézőpont együttesen is érvényes lehet, mivel a megnyilatkozó a közösség 

részeként jelenik meg. Ez olyan nyelvi kifejezések által válik lehetségessé, mint például a 

több referenciapontot implikáló melléknevek. A két nézőpont viszonya a konstruálásban a 

következő: lineárisan az implicit, objektív, közösségi nézőpont, retrospektív értelmezésben 

pedig a személyes nézőpont értelmezhető. A megnyilatkozó azáltal, hogy egy közösségi 

igazságtételre mutat rá, majd párhuzamosan saját élethelyzetét mutatja meg, először a 

közösség részeként, majd attól elkülönülve profilálódik. A kettős értelmezés temporális 

meghatározottsága az alábbi észrevételekhez vezet: a konstruálás folyamán a 

megnyilatkozó szubjektum implicitből explicitté válik; a nézőpont, ezen belül a tudatosság 

szubjektuma közösségiből egyénivé válik; a közösségi nézőpontból szemlélt jelenet a 

szöveg egy későbbi pontján egyéni nézőpontból újraértelmeződik, ami az objektív 

konstruálás szubjektív retrospektív újrakonstruálását jelenti; a megnyilatkozó és az általa 

szemlélt referenciális jelenet távolsága fizikai és mentális értelemben csökken. Az 

aposztrophé funkciója a szövegvilág egymástól távoli, gyakran különböző mentális 

tereiben elhelyezkedő entitásait kapcsolatba hozni, amely a népdal indirekt, távolságtartó 

jellegét hidalja át. Az aposztrophén túl más, közelítő stratégiák is megfigyelhetők: az 

idézés, valamint a nézőpont részleges áthelyezése. A nézőponthoz kapcsolódóan végül a 

perspektívák kölcsönhatásának lehetőségeit mutattam be. A két perspektíva egymás 

mellé helyezését az a konceptuális kiindulópont jellemzi, hogy a megnyilatkozó 

megkérdőjelezhetetlennek fogadja el a természeti folyamatokat, s ennek alapján más 

folyamatok eredete és következménye megjósolható. A személyes várakozás és a 
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természeti törvényszerűségek konfliktusba kerülhetnek, amely a személyes sorssal 

szembeni negatív attitűdöt jelzi. 

 A következő fejezetben azt a belátást fogalmazom meg, hogy népdalok egy 

csoportjában a referenciapont-szerkezetekben történő építkezés alapvető szövegtipológiai 

jegyként fogalmazható meg. A referenciapontok szerveződésében kiemelt szerep jut az 

énnek, mely elsődleges referenciapontként funkcionál. A szöveg szemantikai 

szerkezetében egy fogalomhoz több referenciapont is vezethet, s minél sűrűbb a hálózat, 

szemantikailag annál prominensebb funkciót tölt be az adott tárgy. A hosszabb 

referenciapont-láncok valamely elérhetetlen dologhoz (főként a szerelmi társhoz) vezető 

hosszadalmas és nehézkes utat jelenítik meg a tér dimenziójában éppúgy, mint mentális 

síkon. A térben egymásra következő tárgyak által kirajzolt ösvényt a nézőpont folyamatos 

áthelyeződésével a hallgató térben és mentálisan követi végig. A hosszabb láncok 

lánc−típusú kapcsolódása ezt az utat képezi le, míg más dalokban a fészek−típusú 

kapcsolódás a prominens tárgyhoz való hozzáférést jeleníti meg. Ehhez hasonlóan a 

referenciapont-szerkezetek kapcsolódásának hiánya a valóság koherens részleteinek 

megszakadását ábrázolja. A referenciapontokban meghatározott figyelemirányítás olyan, 

„fordított logikaként” nevezhető szövegstruktúrát is felfed, amely az érzelmi helyzeteket 

meghatározó ok-okozati folyamatokat elsőként külső, természeti okban láttatják, majd csak 

később fedik fel valós, belső okukat. Maga a természeti jelenet is értelmezhető 

referenciapontként, mivel általában szövegkezdő helyzetű, megelőzi (ha van) a nem 

természeti jellegű referenciális tartalmat; a kettő között szemantikai és asszociatív 

kapcsolat van; fizikai percepción alapul, gyakran aktuális percepcióból indul ki, míg az 

érzelmi dimenzió elvontabb megközelítést igényel; végül metaforikus jellegű, amely 

önmagában referenciapont-szerkezetet implikál. 

Részben az első fejezet eredményeire épül a mentális terek vizsgálata. A népdal 

konstruálását az alábbi mentálistér−típusokkal jellemezhetjük: 
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32. ábra 

A népdalokban előforduló mentálistér−típusok és jellemzőik 

Mentálistér−típusok Jellemzőik 

Perceptuális tér közvetlen valóság, természeti jelleg, 

(elsősorban) vizuális percepció, a beszélő 

kiindulópontjának valamilyen mértékű 

jelöltsége, a tér elemeinek fizikai térbeli 

elhelyezkedése, 

Nem-közvetlen tér aposztrofikus megszólítás keretében nyílik 

meg 

Vágy tér lehet nyelvileg jelölt és jelöletlen, több 

episztemikus térben konstruálódhat 

Univerzális tapasztalati tér természeti törvényszerűségek 

megjelenítése, közösségi nézőpontból 

ábrázolt, időben lehorgonyzatlan 

események 

Személyes állapot tér korábbi tapasztalatokon alapuló, hosszan 

tartó állapotot jelenít meg 

Természeti tér természeti jelleg 

Nem-természeti tér nem természeti jelleg a természeti jellegű 

népdalokban 

A mentális terek definiálásában, hasonlóan a nézőpont meghatározásához, a szövegtípus 

jellegadó jegyeként értelmezhető az ambiguitás. Az értelmezési ingadozás főként a 

Perceptuális tér − Nem-közvetlen jelen tér, az Univerzális tapasztalati tér − Perceptuális 

tér, a Lehetséges tér − Előrevetített jövő tér, vagy a Perceptuális tér − Vágy tér 

viszonyában jelentkezik. Arra a kérdésre, hogy a különböző mentális tértípusok eseményei 

miért értelmezhetők közvetlen tapasztalatként is, illetve a Perceptuális tér hogyan jeleníthet 

meg nem-közvetlen tapasztalati eseményeket, több ok ad választ: ezek a lehorgonyzás 

gyakori bizonytalansága, a magyar nyelvben a jelen idejű ige sokrétű funkcionális 

alkalmazhatósága, a nézőpontszerkezetben az eseményeket “követő” közeli kiindulópont, 

valamint a dinamikus konstruálásban az egyes terek közötti transzparens átmenet. 

A mentális terek egymásba ágyazódásának jellegzetes formája az, amikor egy 

Perceptuális térben konstruálódó esemény valamely meghatározó eleme újabb teret nyit 

meg (Nem-közvetlen teret, Előrevetített jövő teret, vagy leginkább Vágy teret). Az új tér 

egyben a kiindulóponttól való eltávolodást jelenti, de az átmenet észrevétlen – transzparens 

– jellege mérsékeli ezt az eltávolodást. Ezzel párhuzamban azonban azáltal, hogy egy 

perceptuálisan érzékelt tárgyból bontakozik ki az újabb mentális tér, a vágyott jelenet 

“elérhetővé” válik, mentálisan közelebb kerül a diskurzus résztvevőihez. A vágy olyan 
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megjelenítése, hogy az aktuális tapasztalatból bontakozik ki, annak képzetét kelti, mintha 

az a valóság integrált része lenne. 

A fenti kognitív műveletek köré szerveződő modell a térszemantikai elemzés 

vázának tekinthető, amely a természeti jelenetek entitásait jellemző fogalmi konstruálás 

részletes vizsgálatával válik teljessé. A disszertáció második fejezetében először négy, 

különböző jellegű fogalmi entitás, az ERDŐ, FOLYÓ, SZÉL, és FELHŐ/BORULT ÉG 

jelentésszerkezetének rekonstrukcióját végzem el a népdalszövegeken, majd a fogalmi 

entitások egymáshoz való viszonyát elemzem az erődinamika keretében. A statikus és 

dinamikus jellegű fogalmak nem nyújtanak teljes képet a népdalok fogalmi hálójáról, de 

mintát adnak a térszemantikai elemzés lehetőségeire. A fogalmi konstruálás kérdései a 

következők: egy fogalom mely profilja milyen értelemben aktiválódik a szövegkonstruálás 

folyamán, ebben milyen egyéb tényezők (attribútumok) játszanak szerepet, ezek mely 

kontextusokban kerülnek előtérbe. Összességében elmondható, hogy az alkalmilag előtérbe 

kerülő szemantikai jegyek (profilok) olyan implicit konceptualizációt feltételeznek a 

fogalmak mögött, amely egységes hálózatot alkot a népdalokban. A formai jellemzők, 

attribútumok, és a szemantikai funkciók között következetes együttállások érvényesülnek: 

a kerek jelző például az ERDŐhöz kapcsolódva általában HELYként konceptualizálja az 

erdőt, a jelző pedig a zártságot profilálja. Metaforikus értelemben a zárt tér mintegy 

elhatárol egy darabot a tér többi részéből, ezáltal külön funkciót tulajdonít neki: így például 

a vágyott szerelmi találkozó színhelye lesz. Az ERDŐ főként HELYként, SZERKEZETként és 

ÉLŐ SZERVEZETként konceptualizálódik, s egyes tartományai közös halmazzal 

rendelkeznek. A FOLYÓ statikus és dinamikus jegyeiből fő metaforikus tartományok A 

FOLYÁS ÉRZELMI VÁLTOZÁS, A FOLYÓVÍZIVÁS VÁGYÓDÁS, A FOLYÓ ELVÁLASZTÓ, HATÁR, A 

FOLYÓPART PERIFÉRIKUS HELY. A HATÁRként való funkcionálásának szemantikai 

jelentősége az átkelés eseményében profilálódik: a folyón átkelő legény metaforikusan 

jeleníti meg a szerelmi kapcsolat egy lényeges mérföldkövén való túljutást, az 

elköteleződés irányába való döntés meghozását. Az ÁTKELÉS magába foglalja mindazt az 

érzelmi kontextust, ami az élethelyzettel kapcsolatos körülményeket jellemzi: félelem, 

kockázat, bátorság, lehetséges veszélyek előrevetítése, pozitív kimenetel megjelenítése. Ez 

az esemény a FOLYÓ funkcióját térbeli, időbeli és mentális határvonalként is kiemeli. A 

SZÉL mint erőforrás mozgása révén profilálódik. Vizsgálatában azt mutattam meg, hogy 

mozgásának iránya, valamint a tárgyakra gyakorolt hatása (elmozdítás, mozgatás) 

jelentősen eltérő tematikai kontextust feltételeznek. Hasonlóan, a FELHŐ/BORULT ÉG 
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hasonlóságuk ellenére különböző dimenzionális jegyeket és mozgásbeli jellemzőket 

mutatnak, amelyek más és más szemantikai relevanciával bírnak. Végül a fogalmi 

entitások egymás közötti kölcsönhatását az erődinamika erő−ellenerő viszonyában amely 

mind a térbeli dinamikus viszonyok, mind pedig az érzelmek ebben a kölcsönhatásban 

jeleníthetők meg. Az egyik gyakori helyzet, a SZERELMI AKADÁLY esetét vizsgálva látható, 

hogy a két fél mellett számos erősítő és gyengítő komponens is részt vesz a 

konfigurációban. 

A természeti tárgyak általánosságban a szubjektum számára olyan 

referenciapontok, amelyek alapján saját, személyes helyzetére következtetéseket vonhat le. 

A természeti jelenet metaforikája abban gyökerezik, hogy a szubjektum (konceptualizáló) 

kilép a mindennapi élet színteréből, s a természetben éli meg az érzelmeket. A 

természetben megjelenő mentális folyamatok a megnyilatkozó én és a természeti tárgyak 

viszonyában konstruálódnak. A természeti tárgyak szerepe az én−természeti entitások 

kapcsolatában AKADÁLY, SEGÍTŐ, ritkán SZOLIDÁRIS TÁRS. Több természeti tárgy erőforrás, 

amelyre az alkalmilag áthelyezett nézőpont a szubjektum cselekvési lehetőségeinek 

kitágítását jelenti. A természeti jelenetek sokszor törvényszerű folyamatokat jelenítenek 

meg, amelyek a személyes élethelyzet várható alakulásának vagy éppen ellentétének 

metaforái; a szubjektum számára olyan referenciapontok, amelyek alapján saját, személyes 

helyzetére következtetéseket vonhat le. Gyakori konceptualizációs helyzet a kiindulópont 

áthelyezése valamely természeti tárgyra, ezáltal az én cselekvési lehetőségei kitágulnak. 

A dolgozat részeredményeit összegezve, a népdalban a tér metaforikus 

potenciáljára összpontosítva több generikus jellemző vázolható fel, amelyek az egyes 

műveleteken átívelnek. Ezek a következők: 

 A fizikai tér strukturális és dinamikus jellemzői mentális folyamatokat jelenítenek 

meg; ez jellemző mind a konceptualizáló és referenciális jelenet viszonyára, mind 

pedig a fogalmi entitások térbeli konstruálódására: lokalizációs, dimenzionális, 

mozgási stb. jellemzőikre, valamint más entitásokkal való viszonyokra. 

 A térbeli reprezentáció, mint a szövegvilág konstruálásának alapvető összetevője, 

gyakori szövegkezdő helyzetben, s ez a konstruálás egész folyamatát meghatározza. 

 A térben megjelenített természeti tárgyak az egységes teret strukturálják: egyes 

tárgyak elkülönítenek (erdő, domb, kert), határolnak (folyó, árok, hegy), vagy 

összekötnek (út, palló, madár). Mind a fogalmi mátrixok, mind pedig a tárgyak 

közötti erődinamikai kölcsönhatások azt mutatják, hogy az érzelmek 
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megjelenítésében rendszerszerűség figyelhető meg az egyes tárgyak szemantikai 

funkciójában (profilok és agonista−antagonista szerep).  

 A térben legfőbb dichotomikus viszonyként a KÖZEL−TÁVOL ellentét jelenik meg, 

amely a konceptualizálóhoz mint referenciális központhoz viszonyul. 

a) A KÖZEL aktuális valóságot, MENTÁLIS KÖZELSÉGet jelenít meg. Nyelvi 

eszközei a közelre mutató deixis, egyes határozott főnevek, vagy a személyragos 

névmás. A KÖZELben konstruálódó mentális tér a Perceptuális tér. 

b) A TÁVOL legfőképpen VÁGYott, gyakran jövő vagy múlt idejű események 

színtere, így a konceptualizáló MENTÁLIS TÁVOLSÁGa jellemzi. Nyelvi eszközei a 

konceptualizálótól eltávolítanak: ilyenek a távolra mutató térdeixis, a 

referenciapontok láncolata, a határozatlan főnevek és a lehorgonyzatlan nominális 

szerkezetek. A TÁVOLban konstruálódó mentális terek fiktívek: ezek a Nem-

közvetlen tér, a Vágy tere, a Lehetséges jövő tere, és az Irrealitás tartománya. 

c) A távoli fiktív események főként vágyat képeznek le, s ezt a vonzódást a 

konceptualizáló kapcsolatteremtő, közelítő szándéka is megjeleníti. A 

TÁVOL−KÖZEL közötti fizikai kapcsolatot egy perceptuálisan érzékelhető fizikai 

tárgy biztosítja, így a két tér átmenete transzparens; a konceptualizáló és a távoli 

(fiktív térbeli) tárgyak kapcsolatának állandóságát biztosítja a deixis és az én mint 

állandó elsődleges vagy másodlagos referenciapont. A közelítés funkcióját 

egyrészről a referenciapont-szerkezeti láncok, másfelől az aposztrophé, a 

közvetítő entitás (pl. madár) alkalmazása, az idézés, vagy a nézőpont ideiglenes 

áthelyezése tölti be. 

A konstruálás folyamatát jellemző egyéb meglátások: 

 A népdalok egy csoportjában jellemző az ambiguitás, ill. az értelmezési potenciál 

erőteljessége, amely a szövegkezdő lehorgonyzás bizonytalanságából fakad, de a 

nézőpontszerkezetben, a referenciapont-szerkezetekben, s a mentális terekben is 

kimutatható. 

 A szövegértelmezésben gyakori a lineáris szemantikai struktúra retrospektív 

újraértelmezése, felülírása. Ez érvényesül a közösségi nézőpontból konstruált 

esemény egyéniből való újraértelmezésében, de a fordított logikaként nevezett 

konstruálási módban is: egyes természeti folyamatok okaként először külső 

események, majd belső folyamatok jelennek meg. 
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A dolgozatban bemutatott térszemantikai modell a népdalelemzés új perspektíváját nyitja 

meg. A kognitív nyelvészet kerete olyan konstruálási jellemzők megismerését teszi 

lehetővé, amelyek a szövegtípus leírásában eddig ismeretlen, ám meghatározó 

tényezőkként állapíthatók meg. A vizsgálat eredményei összhangban vannak a népdal lírai 

jellegével, úgymint közvetlenség, a procedurális megértési mód, valamint a népi 

sajátosságával, amelyet a közösségi jelleg többszintű érvényesülése, az implicit fogalmi 

háló, vagy a sematikus fogalmi konstruálás jellemez. Bár több kérdést sikerült 

megválaszolni, a kutatás kijelölt iránya tovább folytatandó. Ilyen a dolgozat témájához 

szorosabban kapcsolódó TÉR−IDŐ összefüggés részletesebb vizsgálata, a fogalmi 

konstruálás kiterjesztése más fogalmi entitásokra, vagy a természeti jellegű népdalokon túl 

más népdalok, folklór- és lírai szövegek kognitív térszemantikai leírása. 
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