


1. Bevezetés 

1.1. A téma körülhatárolása 

Elvont fogalmaknak a kutató anyanyelvváltozatától eltér  dialektusban való gy jtése nagy 

nehézségekkel jár. Err l tanúskodnak a tájszótárak vagy tájnyelvi atlaszok is, amelyek f ként 

a konkrét fogalmak megnevezésére használatos nyelvi adatokat rendszerezik. A 

nyelvjárásgy jt nek nagy figyelmet kell fordítania arra a problémára, hogy a saját 

nyelvjárásában körülhatárolható adott fogalom az adatközl  konceptuális rendszerében 

esetleg másként van jelen vagy teljesen hiányzik. Ennek okaként nem annyira a szegényes 

gondolkodásmódot (Murádin 2002), hanem sokkal inkább az eltér  motivációt 

feltételezhetjük.       

Absztrakt fogalmaink alapvet en kett s motiváltságúak: testi tapasztalataink (Lakoff–

Johnson 1999) és a körülöttünk lev  kulturális háttér (Kövecses 2005, Yu 2003, Sharifian et 

al, kézirat) határozza meg ket, amelyek által egy rendszerbe illeszkednek. Nyelvi szinten ez 

kifejezéseink metaforikus és metonimikus gazdagságában mutatkozik meg. A csángó ember 

például az „ember a ház talpa” kifejezés alatt azt érti, hogy a férfi szolgáltatja a biztos alapot 

családjának. E képszer  kifejezés testi motiváltsága abban rejlik, hogy a talp az egész embert 

megtartja. Ha a férj talp alakban konceptualizálódik, akkor a család, a házastársi kapcsolat a 

talpán álló ember képébe s r södik. A kifejezés kulturális meghatározottsága abban nyilvánul 

meg, hogy a csángók életében a férfiak feladatai alapvet en különböznek a n i szerepekt l, 

ami egy mai modern társadalomban például egészen másként alakul.      

Az, hogy ez a kett s motiváció az érzelmek fogalmainak kialakulásához mennyiben 

járul hozzá, sok vitát keltett. Az univerzalista irányzat kutatói szerint az érzelem els dlegesen 

egy emberi biológiai funkció, ami a világ népeiben egyformán van jelen (pl.: Ekman 1994, 

Izard 1994, Zajonc 1984). A kulturalisták ezzel ellentétben az érzelmet kultúr-szociális alapon 

differenciált fogalomként fogják fel (pl.: Wierzbicka 1994, Russel 1991). A két csoport tehát 

nem ért egyet abban, hogy az érzelmeket meghatározzák-e kognitív folyamatok. A 

disszertációban is alkalmazott kognitív nyelvészeti módszer a fentiekben leírtak alapján e két 

irányzatot összeolvasztva hozta létre az érzelmek „testbeágyazott kulturális modelljét” 

(Geeraerts–Grondelaers 1995, Kövecses 2000), amely szerint az univerzális fiziológiai 

hatásokat kiváltó érzelmeket különböz  korokban és kultúrákban eltér en lehet 

konceptualizálni, a kulturális különbségekre pedig a nyelvhasználat alapján fényt lehet 

deríteni.  



Disszertációm a ’szerelem’ fogalmát a Kárpátok keleti lejt in románajkúak között él , 

a magyar nyelv egyik legarchaikusabb, nyelvújítás el tti változatát rz  moldvai déli csángó 

népcsoport népdalaiban és mai nyelvhasználatában kutatja. A csángó nyelvjárások archaikus 

volta mögött a moldvai magyarok egész életvitelének és életfelfogásának középkorias jellege 

áll. A természet-közeli népekre jellemz  földm vel  és állattenyészt  életmód, az er s 

vallásosság és Istenbe vetett hit, ezzel együtt az si, mágikus hagyományok rzése színesíti és 

teszi egyedivé ezt a népcsoportot, amelynek továbbélése az értelmiségi réteg hiánya, valamint 

a románok asszimilációs törekvései által okozott identitásválság miatt veszélyben forog.  

  

1.2. A dolgozat célja 

Kutatásom f  elméleti célja kett s motiváltságú: a dialektológia és a kognitív nyelvészet 

kapcsolatát érinti. A kognitív nyelvészet szempontjából választ vár a tudományág napjainkban 

központi fontosságú elméleti kérdésére, hogy a kulturális és fogalomalkotási különbségek egy 

nyelv különböz  változatai között is kimutathatók-e. A kérdésr l átfogóan mindössze 

néhányan írtak eddig (Geeraerts 2005, Kövecses 2005), a sztenderden kívüli 

nyelvváltozatokat korábban elhanyagolták. Dialektusok kognitív nyelvészeti kutatását illet en 

csak néhány elszigetelt próbálkozásról számolhatunk be (pl.: Swanenberg 2000, Ben  2006), 

a kognitív dialektológia hagyománya tehát még nem alakult ki.  

A nyelvjárástan szempontjából a disszertációban alkalmazott kognitív nyelvészet 

funkcionális jellege meghaladja a hagyományos dialektológia módszertani fókuszát, ami a 

nyelvhasználat helyett a nyelvszerkezetre esik. Dolgozatom ezáltal a kognitív dialektológia 

kidolgozásához kíván hozzájárulni, és a bel le fakadó el nyöket mind a kognitív nyelvészet, 

mind a déli csángó nyelvjárás kutatásában gyümölcsöztetni. Az elméleti kett s célkit zésen 

kívül a disszertáció a következ  problémák megoldását t zi ki feladatául: 

1. A népdalok nyelvezetének kognitív nyelvészeti módszerek alapján való megfejtése.  

2. A ’szerelem’ népi modelljének felderítése a déli csángó népdalszövegek alapján. A 

fogalom konceptualizálásához szükséges kognitív metaforák, metonímiák, és az általuk 

létrehozott, természetesen kirajzolódó rendszer feltárása a népdalok nyelvezetének saját 

keretei között, a kutatói perspektívát lehet ség szerint kizárva a dalszövegek jelentésének 

felírásából.   

3. A ma él  csángó beszél k szerelemfelfogásának az el z  pontban meghatározott 

módszer alapján történ  tanulmányozása és összevetése a népdalelemzés eredményeivel.  



4. Az eredmények tesztelése kvantitatív módszerek alapján egy szinkrón 

összehasonlító vizsgálat keretében, a kutatást negyven érzelem és bels  tulajdonság fogalmára 

terjesztve ki.  

       

1.3. F  kutatási kérdések 

A) Hogyan tudnak bizonyos nyelvi jelek olyan figuratív jelentést leírni, amihez látszólag 

semmi közük sincs?  

B) A népköltési szövegek hatásossága ugyanazon technikák alapján jön-e létre, mint más 

költemények szövegei vagy van-e valamilyen egyedi sajátosságuk? 

C) A ’szerelem’ fogalmának konceptualizálása mögött milyen kognitív mechanizmusok 

állnak a déli csángó népdalokban és a mai csángó beszélt nyelvben? Milyen források jelenítik 

meg a ’szerelmesek’ és a ’szerelem’ céltartományokat? Vannak-e más konceptusok, amelyek 

fontos szerepet kapnak a modell(ek)ben? 

D) A ’szerelem’ érzelmi és testi oldala egyaránt hangsúlyos szerepet kap-e?  

E) Milyen a ’szerelem’ és ’házasság’ fogalmak viszonya a dalokban? 

F) A metaforák rendszerbe illeszkednek-e, és ha igen, milyen modelljei találhatók meg a 

szerelemnek?  

G) Megjelenik-e a ’romantikus szerelem’ fogalma a csángóknál? 

H) Vannak-e konceptualizációs különbségek a népdalok és a mai csángó nyelvjárás 

’szerelem’ fogalma között? Ha van ilyenr l szó, ez milyen következményekkel jár?  

I) Hagyományos dialektológiai kérd ív alapján gy jtött adatok alkalmasak-e kognitív 

nyelvészeti elemzésre? 

J) A kulturális és fogalomalkotási különbségek egy nyelv különböz  változatai között is 

kimutathatók-e és nemcsak nyelvek között, amire a legtöbb kognitív nyelvészeti kutatás 

irányul?  

K) Kvantitatív módszerekkel alátámaszthatók-e a kognitív metaforaelemzés eredményei? 

L) Hogy élnek a vizsgált magyarországi nyelvjárásban kognitívan motivált fogalmak a déli 

csángók konceptualizációjában? 

M) Melyek a déli csángók és a magyarországi nyelvjárást beszél k gondolkodásmódjának 

f bb irányelvei a vizsgált elvont fogalmak körében? Vannak-e jelent s eltérések a kett

között? 



1.4. Hipotézisek 

A disszertációban a következ , a f  kutatási kérdésekre irányuló hipotéziseket állítom fel: 

1. A moldvai csángó népdalok ’szerelem’ fogalma ugyanazon kognitív 

mechanizmusok alapján jött létre, mint amelyek bármely beszélt nyelv mögött is állnak. A 

népköltések els re nehezen érthet  nyelve azonban a tabukra jellemz  speciális elrejt

technikát is sejtet. 

2. A moldvai csángók szociológiai helyzete alapján arra következtetek, hogy 

népdalaikban a mez gazdasággal kapcsolatos konkrét képek fontos szerepet töltenek be a 

’szerelem’ fogalmának kialakulásában, f ként a ’szerelem’ tabu részének elfedése és az új élet 

szerzésének fókuszba állítása céljából (vö.: Martínez 2006, aki Shakespeare drámáiban 

ugyanezt bizonyította kognitív nyelvészeti módszerekkel; és néprajzi kutatások).   

3. Az amerikai angol nyelvet kutatók az EGYSÉG metaforát tradicionális, az ÜZLET

metaforát pedig új értékrendünk termékének látják (pl.: Stearns 1994). A déli csángó 

nyelvjárás és kultúra archaikus voltára alapozva náluk feltehet en az EGYSÉG metafora tölt be 

fontos szerepet a ’szerelem’ konceptualizációjában. Ezt a feltételezést olyan nyelvi jelekre is 

alapozom, mint a feleség, amely a csángó nyelvjárásban a házasok mindegyikét jelöli, 

nemcsak a n t, mint a magyar köznyelvben.  

4. A csángó világ mély vallásossága és a hagyományos, er s társadalmi kontrollszerep 

alapján feltételezem, hogy a morális dimenzió nagy jelent séget kap a szövegekben. A 

moldvai magyar moralitás minden bizonnyal a római katolikus normákra alapozódik, ami 

szerint a ’házasság’ és a ’szerelem’ fogalmak szerves egységet alkotnak.  

5. Mivel az interjúkban megkérdezett id sebb csángók életmódja alapjaiban nem 

módosult az évszázadok során, feltételezem, hogy a ’szerelem’-r l alkotott képük sem ment át 

nagy változásokon a népdalszövegek keletkezése óta.

6. A hagyományos dialektológiai kérd ívvel gy jtött adatok a kognitív nyelvészetben 

feltételezésem szerint jól hasznosíthatók, hisz ez a módszer a kognitív nyelvészet 

nyelvhasználati irányultságával összeegyeztethet . Az adatok kognitív megközelítése 

vélhet en túlmutat a tradicionális dialektológia nyelvszerkezet-orientáltságán.  

7. A kulturális és fogalomalkotási különbségek egy nyelv különböz  változatai között 

is kimutathatók az absztrakt fogalmakat illet en, nemcsak különböz  nyelvek között, mint 

ahogy ez utóbbit a kognitív nyelvészet f  irányvonala m veli. Ahogy fentebb írtam, a 

nyelvjárások közötti konceptualizációs különbségekr l elszórtan már olvashatunk a kognitív 



irodalomban (Geeraerts 2005, Kövecses 2005). Dolgozatom a kognitív dialektológia 

megteremtéséhez kíván ezzel hozzájárulni. 

8. A vizsgált magyarországi nyelvjárásba beágyazódott fogalmak közül a csángók 

konceptualizációjában valószín leg kevesebbet mondhatunk rögzültnek, és a fenti okok miatt 

vélhet en ezeket a konceptusokat is a moralitás strukturálja legmeghatározóbban. A moldvai 

magyarok id sebb generációinak egyszer bb életmódjából következ en feltevésem szerint 

ezeknek az embereknek nincs akkora szükségük az elvont fogalmak finom differenciálására, 

mint a magyarországiaknak.  

1.5. Adatok 

A kutatáshoz szükséges adatok alapvet en két forrásból táplálkoznak. A déli csángó 

népdalkincs nagyrészt nyomtatott népdalgy jtemények, kisebb részben saját gy jtésem 

alapján összeállított korpusza mellett, a szinkrón vizsgálathoz több éven keresztül végzett 

terepgyakorlaton folytatott gy jt munka anyagát használtam fel. A kérd íves és mélyinterjús 

módszerrel nyert nyelvjárási anyagot a passzív megfigyelés módszere egészítette ki. Mivel a 

moldvai csángók a magyar helyesírást nem ismerik, teljes egészében beszéltnyelvi korpuszra 

támaszkodtam.  

1.6. Szerkezet 

A disszertáció témáját és módszerét bemutató általános bevezetést (1) követ en irodalmi 

áttekintést adok a moldvai csángó nyelvjárásokról, és a velük kapcsolatos kutatásokról, amibe 

kutatásaimat beillesztem (2). Ezután a dolgozat módszerének, a kognitív szemantikai 

elemzéseknek irodalmát és annak kritikáját mutatom be, amelyben a kulturális eltérések által 

okozott konceptuális különbségekr l is szó esik (3). A bírálatokat az egyes témák során 

említem meg, nem külön alfejezetekben.  

A magyar kognitív nyelvészeti kezdeményezések bemutatását követi a tényleges 

vizsgálat. El ször a költ i nyelvben, így a csángó dalokban is jelen lév  hatásosságra törekv

technikákat mutatom be (4), majd a szerelem alanyáról és tárgyáról (5), a testiségr l (6), 

érzelemr l és házasságról (7) és az erkölcsi háttérr l (8) esik szó. Ezt a mai csángó nyelvjárás 

beszél ivel végzett gy jtés anyagának feldolgozása követi, el ször a kognitív metaforaelmélet 

keretében (9), majd a perspektívát a negyven érzelmet és bels  tulajdonságot kifejez



fogalmat számba vev  elemzéssel tágítva és a korábbi eredményeket ezzel ellen rizve (10). 

Az utolsó fejezetben az eredmények összegzésére kerül sor (11). 

2. F  tézisek 

2.1. A metaforaelmélet alapján végzett elemzés 

2.1.1. A népdalok és népballadák szimbolikája 

Az els re virágnyelvnek t n  népdal- és balladaszövegek a kognitív metaforaelmélet 

segítségével könnyen megfejthet k és rendezett modellbe sorolhatók. A költ i expresszivitás 

lakoffi és turneri technikái által (kiterjesztés, kidolgozás, komponálás, kritikus kérdezés; 

Lakoff–Turner 1989) a népdalok és népballadák azzal válnak egyedivé, hogy 

mondanivalójukat különböz  fokozatokban képesek elrejteni. Ugyanazt a tartalmat hol 

szókimondóan találjuk meg, hol pedig rendkívül áttételesen, egy látszólag teljesen másról 

szóló és igaznak t n  „fed történet” mögött fedezhetjük fel. A szövegeket egymás mellé téve 

azonban egyértelm vé válik az utalás, és az els  ránézésre elszigetelt metaforák egy jól 

körvonalazható rendszer részeit alkotják. Például a lusta férjr l szóló fed történet így 

hangzik: „Éjjen iszik, nem aluszik, / Nappal deglik, nem dolgozik. / Ennek vétek a gyimécsfa, 

/ Lefekigyék árnyékábo, / Körte bie eszik szájábo, / Sz asz szem ura, hogy errágjo.” Ha ezt 

összevetjük a következ  párhuzamos szerkesztés  sorokkal, láthatóvá válik, hogy a gyümölcs 

és annak megevése áttételes jelentéssel is rendelkezik: „Megérett a cseresznye, le lehet etetni, 

/ megérett a barna kiszleán, meg lehet csókolni”.  

A szerelem alanyát és tárgyát gyakran A LÉTEZÉS NAGY LÁNCA metafora megfelelései 

alapján növények, kistest  állatok, tárgyak formájában találjuk meg  a dalszövegekben. AZ 

EMBER TULAJDONSÁGA A NÖVÉNY/ÁLLAT/TÁRGY TULAJDONSÁGA megfelelések nagy 

szerepet játszanak. Mindegyik forrástartomány más-más aspektusát emeli ki az embernek: a 

növény színével, ízével, formájával kifejezheti a szépséget, egészséget, munkabírást, 

kívánatosságot, életkort, érettséget, tisztaságot, erkölcsösséget, stb. (pl.: „piros alma”, „feteke

szem  cseresznye”, „piros rózsa”, „fehér fuszulykavirág”). Az állatmetaforák közül f leg 

madarakkal, vagy más kistest  állattal találkozhatunk, amelyek a kedvesség, sebezhet ség 

megtestesít i (pl.: „fehér galamb”, „madárka az ágon”, gerlice), míg a nagyobb állatok a 

nehézkességet, esetleg b nre hajló ösztönszer  életet jelenítik meg (pl.: „ szi pulyka”, „sárga 



csitkó”, kutya, macska). A tárgyak általában felépítésük alapján, vagy birtokolhatóságuk révén 

fejezik ki a szerelem alanyát, tárgyát (pl.: ház, kincs).  

A szerelem testi oldala nagyon er teljesen felfedezhet  a dalok soraiban. Ezt 

néprajzkutatók már korábban kimutatták (pl.: Bernáth 1986, Hoppál-Szepes szerk. 1987), ám 

eredményeiket gyakran túlkapásként értékelték. A metaforaelmélet ezt természetes keretbe 

foglalja. Nagyon gyakori, hogy a metaforák egymást er sítve, legtöbbször halmozottan, hol 

szókimondóbb, hol rejtettebb formában jelennek meg egyes sorokban, a céltartomány 

különböz  oldalait domborítva ki. Egyik leggyakoribb közülük a MEZ GAZDASÁGI metafora, 

amelynek megfelelései nemcsak a moldvai csángó népdalokban vannak jelen, hanem néprajzi 

megfigyelések és egyes kognitív elemzések szerint sok más mez gazdasággal foglalkozó 

hagyományos kultúrában (Martínez 2006). A csángó dalok mez gazdasági jeleneteiben szinte 

minden apró részletnek szexualitással kapcsolatos jelentése van: a földnek, rétnek, kertnek, a 

benne elültetett növényeknek, a mez gazdasági munkáknak, stb. Ehhez szervesen 

hozzákapcsolódik a VÍZ motívuma, amely az élet lételeme. Ezzel párhuzamban áll A HÁZ

metafora, amely a házba vitt érett gyümölcs képében szintén a gyermeknemzést állítja 

el térbe. Míg a mez gazdasággal, a vízzel és házba lépéssel kapcsolatos metaforák legtöbbje 

az utód nemzését állítja el térbe, a SZEX céltartomány forrásai közt sok más, f leg ritmikus, 

esetleg durva tevékenység képe is megjelenik. Ezek a testi szerelem intenzitására utalnak a 

gyereknemzés helyett (FUTÁS, LOVAGLÁS, TÁNC, ÜTÉS-VERÉS, KALAPÁLÁS, CIP TALPALÁS, 

PATKOLÁS, HÁZIMUNKA). Ezen kívül az EVÉS, IVÁS, és a H forrástartomány is szerepet 

játszik a céltartomány konceptualizációjában.   

Az érzelmeket elemezve Kövecses Zoltán (2000) beszámol arról, hogy legfontosabb 

forrástartományuk általában valamilyen er , ami a passzív racionális ént le tudja gy zni. A 

csángó népdalokban azonban ez másképpen alakul. Az érzelmes én racionális ént legy z

harca a szerelem testi megnyilvánulásában, a szexuális vágyban fogalmazódik meg 

er teljesebben, és eltér en a nyugati romantikus szerelem modelljét l, az érzelemkifejezésben 

nem fedezhet  fel jelent s mértékben. Az gy zedelmeskedni kívánó testi vágy ellenállásba 

ütközik, ami AZ ERKÖLCS ER  metafora alapján történik, a SZIGORÚ APA erkölcsmodellen 

keresztül (Lakoff 1996). Az ideális szerelmi modellben nem a testi vágy gy z, hanem a 

házasságig meg rzött tisztaság, a két szerelmes csak az egymásnak tett örökre szóló, Isten és 

a világ színe el tt megfogadott h ségeskü után egyesül. A SZIGORÚ APA modellben ez a küls

kontroll nagyon fontos szerepet tölt be, és célja, hogy bels  er vé váljon a LELKIISMERET ER

metaforikus leképezés alapján. Ezzel ellentétben, a nyugati világ romantikus 

szerelemmodelljében az érzelem küzd a racionális énnel szemben, aki elveszíti önkontrollját. 



A harcot az ideális modellben az érzelem nyeri meg, ami a testi egyesüléshez vezet. Ennek 

következménye a szenvedély kih lése. A tipikus házasságban a felek általában már 

kiábrándultan élnek egymás mellett. A házasság ebben a romantikus szemléletmódban 

szükséges rosszként értelmezhet .  

Bár a csángó dalokban a szerelem mint érzelem nem kap nagy hangsúlyt, ennek 

kapcsolati aspektusa jóval kidolgozottabb. Ez a SZERELEM EGYSÉG különböz  fajtái és a 

SZERELEM BIRTOKLÁS metafora alapján történik. Rájuk épül a ’házasság’ fogalma is, mint 

ahogy azt Kövecses bizonyította Naomi Quinnel folytatott nyelvészeti vitájában (Kövecses 

2000). A dalokban azonban csak az ideális modell tartalmaz boldogságot, tipikusan a 

viszonzatlan vagy tiltott szerelem kap hangsúlyt bennük. Ez a pesszimizmus összhangban áll 

a folklorisztikai (Voigt 1970) és pszichológiai (Hatfield 2005) kutatások eredményeivel is.  

A szerelem kapcsolati és érzelmi aspektusa Kövecses Zoltán kutatásai alapján 

általában a KAPCSOLAT ÉPÜLET metafora és az ÉRZELEM AZ ÉPÜLET ALAPJA megfelelés 

révén függ össze (Kövecses 2000: 112-113). Az elemzés során felmerült ehhez f z d en egy 

kérdés: Ha a dalokból a ’szerelem’ érzelemként való jelenléte hiányzik, akkor vajon mi 

biztosítja a kapcsolat alapját? Megoldásnak a fentebb már említett ERKÖLCS ER  metaforát 

találtam, amin az érzelmi er  helyett két ember kapcsolata alapul. A dalokban a Lakoff által 

kidolgozott SZIGORÚ APA erkölcsmodell által a csángó világszemlélet gonoszt leküzdeni 

akaró erkölcsi tartása sok megfelelés alapján írható le. A SZIGORÚ APA a valós apa mellett az 

ANYA, a LELKIISMERET, a TÁRSADALOM és ISTEN képében is megjelenik. A dalok 

világszemlélete az ószövetségi erkölcsmodellel rokon. A „szemet szemért” felfogás itt is 

jelentkezik (ld. átok), amire Lakoff ERKÖLCSI ELSZÁMOLÁS metaforája révén kapunk 

magyarázatot. A vallás és a mágia, mint a primitív vallásoktól sokat örökl  népi 

vallásosságban, a csángó kultúrában is együtt él (Voigt 2004). 

2.1.2. A mai déli csángó nyelvjárás 

A népdalok kutatásához használt kognitív metaforaelméletet a mai déli csángó nyelvjárásból 

gy jtött anyag elemzéséhez is felhasználtam. A kérd íves gy jtés eredményeit összegezve 

megállapítható, hogy a mai csángó társadalom ’szerelem’ és ’házasság’ fogalmakkal 

kapcsolatos konceptualizációja alapjait tekintve nem tér el a népdalok és népballadák 

látásmódjától. Ez azzal magyarázható, hogy életkörülményeik nem sokban változtak a 

népdalok kialakulási ideje óta. Továbbra is falvakban él , nagyrészt mez gazdasági 



munkákkal foglalkozó, alacsony m veltség , mély vallásosságuk mellett mágikus 

hagyományokkal is rendelkez  emberek alkotják a közösséget.  

A szerelem tárgyával kapcsolatban is megjelennek a LÉTEZÉS NAGY LÁNCA metaforái 

(EMBER NÖVÉNY/ÁLLAT/TÁRGY), de ezek sokkal kevésbé töltenek be fontos szerepet, mint a 

dalokban. Ez feltehet en valószín leg m faji adottságból ered: mondanivalójukat az 

interjúalanyok kevésbé akarják elrejteni, mint a népdalok szerz i.      

A szexualitás metaforái közül az él beszédben f ként a szexuális vágy került 

kidolgozásra, ami a dalokhoz hasonlóan, szintén b nként jelent meg a szövegekben. Ennek 

konceptuális forrástartományai az RÜLTSÉG és VAKSÁG, amelyek közül az utóbbi 

metonímiaként is elképzelhet  (PERCEPTUÁLIS KÉPESSÉG HIÁNYA AZ ÉRZELEM HELYETT). A 

mez gazdasági metafora az él beszédben nem jellemz . 

Az erkölcsös ’szerelem’ itt is kapcsolati aspektusában, a ’házasság’ fogalmával 

összefonódva jelenik meg. Az interjúszövegek egyedi jellegzetessége a férfi és n

kapcsolatának AZ ÉLET UTAZÁS metafora keretében létrejöv , nagyon részletesen kidolgozott, 

rengeteg megfelelést tartalmazó modellje, ami a dalokban ilyen er vel nem volt tapasztalható. 

Az utazás során az útitárs és a célállomás különösen fontos szerepet kap. Az útitársak a 

házastársak, akiknek egy céljuk van és az úton egy terhet cipelnek. A célállomás római 

katolikus hitük szerint Isten országa. Ebben szintén a SZIGORÚ APA erkölcsmodell fedezhet

fel. A szerelmi kapcsolat, ami a SZERELEM/ HÁZASSÁG EGYSÉG metaforában ölt testet, az 

UTAZÁS keretébe ágyazódik. A házastársak itt nem egymás felé fordulva, hanem egy irányba 

nézve, közös cél felé haladva egészítik ki egymást, ami nem más, mint Isten és a túlvilági 

boldogság. A mai nyelvjárás szerelmi modellje már nem az ószövetségi „Szemet szemért, 

fogat fogért” értékrend szerint szervez dik, hanem a krisztusi megbocsátást hirdeti, vagyis az 

Újszövetség alapján nyugszik: „A rosszat felejted, s mensz a jóval elé”. A csángó társadalom 

ilyen szempontból mára már „modernizálódott”. Ez a büntet  társadalmi szokások 

enyhülésében is tapasztalható.  

A házastársi kapcsolatnak, mint utazásnak lineárisan szervez d , egy cél felé haladó 

konceptualizálása ellentétben áll a szintén er s erkölcsi alapokon nyugvó népdalok 

jeleneteivel, ahol a mez gazdasági metaforák révén a kapcsolat dinamikája inkább a 

természet körforgása révén fogalmazható meg. 



2.2. Kvantitatív kognitív nyelvészeti módszerek által végzett elemzés 

A dolgozat utolsó részében felvet dik a kérdés: vajon az eddig alkalmazott módszer által 

létrejött eredmények nem túlságosan szubjektívek-e. Más szóval mennyiben van igazuk 

azoknak, akik a tradicionális kognitív nyelvészet fent alkalmazott kutatási módszerét bírálják? 

Ennek megállapítására egy saját gy jtés alapján készült, nyelvhasználaton alapuló kvantitatív 

módszerek segítségével végeztem vizsgálatot (Szelid 2005, Szelid–Geeraerts, közlésre 

elfogadva). Ez a kutatás negyven érzelem és bels  tulajdonság fogalmának 

konceptualizációját elemzi. Az eredmények f  vonalaiban megegyeznek a fenti módszerrel 

végzett kutatás lényeges pontjaival.  

A metaforaelemzés igazolásán kívül az utolsó fejezetnek más, általánosabb, a 

dialektológia és a kognitív nyelvészet kapcsolatát érint  céljai is vannak: egyrészt, mivel a 

csángó adatok mellett e fejezet egy magyarországi faluban, Perenyén folytatott gy jtés 

eredményeit is magukban foglalja, választ vár a kognitív nyelvészet napjainkban központi 

fontosságú elméleti kérdésére, hogy a kulturális és fogalomalkotási különbségek egy nyelv 

különböz  változatai között is kimutathatóak-e. Továbbá megfogalmazza, hogy a kognitív 

nyelvészet nyelvhasználati orientáltsága mennyiben haladja meg a hagyományos 

dialektológia nyelvszerkezetre irányuló módszertani fókuszát.  

A Geeraertsszal együtt végzett kutatásban els ként a fogalmak beágyazottságát 

vizsgáltuk a csángó nyelvjárásban három kritérium, a forrástartományok el fordulás/típus 

gyakorisága, a körülírások aránya és a kifejezések tematikus egyedisége alapján. A déli 

csángó dialektusban a negatív fogalmak általában beágyazottabbnak bizonyultak, mint a 

pozitívak. Ezután korreszpondencia analízis segítségével a forrástartományok témaköreinek 

elemzése alapján figyeltük meg a céltartományokat úgy, hogy azokat a Perenyén gy jtött 

adatokkal össze is hasonlítottuk. Az összehasonlító elemzés kiemelte a déli csángó nyelvjárás 

sajátosságait.  

A korreszpondencia analízisben a csángó fogalmak általában strukturáltabbak, több 

alcsoportba rendez dnek, mint a perenyei adatok. A csángó korpuszban a központi fogalmak 

beágyazottsága nagyobb, mint a periférikusaké, és a negatív fogalmak beágyazottabbak, mint 

a pozitívak. Alcsoportjai: „alázatosság hiánya”, „passzivitás”, „becstelenség vagy nyíltság 

hiánya”, és „anyagiasság”. Perenyén a pozitív fogalmak csoportja kidolgozottabb struktúrával 

rendelkezik. A f  értékek ezeken belül társadalmi, gazdasági és akarati jelleg ek, alcsoportjai 

a „gazdasági erények”, „morális és társadalmi értékek” és „individuális konceptusok”.  



A csángó fogalmak legf bb rendez elve úgy a beágyazottságot vizsgáló, mint a 

tematikai elemzésben, a moralitás. A világszemléletr l összességében megállapítható, hogy 

pesszimista, amelyben az alázatosság, a becsület és a kemény munka éles ellentétben áll az 

anyagiassággal és becstelenséggel.  

1. ábra: A csángó fogalmak elrendez dése  



2. ábra: A perenyei fogalmak elrendez dése 

A kognitív metaforaelmélet és a kvantitatív kognitív nyelvészeti módszerek eredményeir l 

ezek alapján elmondható, hogy egy irányba mutatnak. Ez azt bizonyítja, hogy a tradicionális, 

a metaforák szupraindividuális szintjén folyó vizsgálatnak van létjogosultsága. Ezt a más 

szemszögb l elemz  kvantitatív vizsgálat eredményei is igazolják.   

A fejezet másik eredménye annak bizonyítása, hogy a hagyományos dialektológiai 

nyelvhasználatra vonatkozó kérd ívvel gy jtött nyelvjárási adatok termékenyen elemezhet k 

kognitív nyelvészeti módszerekkel. Ezek alapján igazolódott, hogy a kognitív nyelvészet a 

dialektológia irányába is terjeszkedhet. Az érintkezés mindkét tudományterület számára 

gyümölcsöz  lehet. A dialektológia szigorúan strukturális jellege a kognitív kutatások 

nyelvhasználatra hangsúlyt fektet  módszerének eredményeként gazdagodik, valamint a 

nyelvi kifejezésekb l mélyebb kognitív-kulturális összefüggésrendszerekre 

következtethetünk. Emellett a szociolingvisztikával szerves egységet alkotó dialektológia a 

kognitív nyelvészet számára is fontos, hiszen szociális tényez k figyelembevétele nélkül nem 

tudnánk a kultúrák közötti fogalomalkotás hasonlóságát és eltérését tanulmányozni (ld.: 

Kövecses 2005, Sharifian et al, kézirat). 
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