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Kulturális metaforák és sémák
a magyar népdalok folyó-reprezentációiban1
2. rész*
2.4. A múló szerelem elfolyó víz kulturális metafora. A folyó folyása
egyirányú és megváltoztathatatlan. Ez a jelenség a népdalokban több érzelem kifejezésének a forrásává vált. A (15)-ös népdalban a visszafelé folyó víz fiktív képe
valamely lehetetlen történés metaforikus reprezentációja. A konceptualizáció az
elváláskor érzett bánat terhét hasonlítja annak valószínűségéhez, hogy egy ilyen
természeti jelenség bekövetkezzék.
(15) Könnyebb a Marosnak
Visszafelé folyni,
Mint nekem, te rózsám,
Tőled elszakadni.
(Szerelmi dalok: 376)
A folyás irányának más metaforikus jelentését figyelhetjük meg (16)-ban.
(16) Lefelé folyik a Tisza,
Nem folyik a többé vissza.
Rajtam van a rúzsám csókja,
Ha sajnálja, vegye vissza.
(Szerelmi dalok: 122)
A lefelé folyik kifejezés a folyó természetes folyási irányára utal. A koncep
tualizáció tapasztalati alapja itt az, hogy a víz részecskéi a megnyilatkozó helyzetétől folyamatosan távolodnak, így az igekötők (le, vissza) a konceptualizáló
kiindulópontjához képest deiktikusan értelmezendők. Figyelemre méltó a beszélő
(aki a női-férfi szerepsémák szerint feltételezhetően a lány, míg az elhagyó a legény) ironikus üzenete a 4. sorban a tőle érzelmileg eltávolodó társhoz. A lány
nemcsak arra mutat rá, hogy a csók a legény szerelmének bizonyítéka, hanem
arra is, hogy a megtörtént intimitás nem tehető meg nem történtté. A csók jelentősége a lány számára azt jelzi, hogy az valójában metonimikusan a szexuális
aktus egészére utal, a csók a szexuális aktus helyett (a komplex esemény
egyik eleme egy másik esemény helyett) metonímiával. Az elhagyott lány
ironikusan azt tanácsolja a legénynek, a múló szerelemmel együtt vegye vissza
*
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a vonzalma bizonyítékát is, ha tudja. Az idő és az események nem fordíthatók
vissza: a jelenet térbeli viszonyai így temporális viszonyokra utalnak (pl. a múló
idő egy tárgy mozgása metafora, ahol a tárgy a víz, vö. Lakoff 1992: 213–
214). A népi konceptualizációban a vízfolyás időbeli aspektusát reprezentálja a
Sok víz lefolyt a Dunán azóta szólás, amely annyit jelent: ’sok idő eltelt azóta’. Az
elfolyó víz a szexuális eseményekre és a másik fél elmúlt érzelmeire is vonatkozik. A képi séma alapja így a múló szerelem elfolyó víz kulturális metafora.
Ezért is érvényes a (3)-as népdalban a folyó vize közvetlen és metaforikus értelmezése a szexualitás vonatkozásában, amelyben az idő/események múlása is a
konceptualizáció fontos része.
A (17)-es népdalban a folyó víz reprezentációja közeli nézőpontot és szűk
perspektívát implikál.
(17) 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)
Ezúttal az elfolyó víz természeti tapasztalata a beszélő múló érzelmeit képezi
le, és saját hűtlenségét szemlélteti, erre utal a bennem ne bízz felszólítás. Ennek
alapján figyelmezteti kedvesét a saját érzelmei megbízhatatlanságára, hiszen azok
a víz elfolyásához hasonlóan törvényszerűen múlandók. A jelenet alapja szintén a
múló szerelem elfolyó víz kulturális metafora, a kapu pedig metonimikusan
(a hely a benne lakó személy helyett) reprezentálja a konceptualizálót.
Nagyon hasonló, de összetettebb jelenet figyelhető meg a (18)-as szövegben
(18) Házam előtt a Tisza folydogál;
Közepében felnőtt három nádszál,
Hajtogatja a szélnek fujása.
Eszembe jut rózsám búcsúzása.
(Szerelmi dalok: 364)
A 4. sorban közölt tömör érzelmi üzenetet dolgozza ki az 1–3. sor természeti
képe. A beszélő érzelmi helyzetének két fő eleme a szerelmesek elválása és az
emlékezés. Elsőként a tárgyak térbeli lokalizációja referenciapont-szerkezetekben, azaz egymáshoz viszonyítva konstruált (vö. Langacker 2001; Baranyiné
Kóczy 2016): ház ⇒ előtte ⇒ folyó ⇒ közepe ⇒ három nádszál. A ház metonimikusan a tulajdonosára utal (én), a környezetében lévő tárgyak pedig az erős
személyes referenciát jelenítik meg. A nádszálak elhelyezkedése a folyó közepén
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olyan orientáció, amely fontosságot fejez ki. A szövegben a nádszálak metaforikus jelentése nincsen kifejtve, jelentheti a lányt vagy a kapcsolatot magát is, ez
utóbbi valószínűbb, mivel a hármas szám és a nádszálak mozgása ennek keretében értelmezhetővé válik. Eszerint a folyóvíz sodrása ellenére felnőtt növény
azt illusztrálja, hogy a kapcsolat a külső negatív hatások ellenére fejlődött ki. Az
elfolyó víz forrástartománya a múló idő (emlékezés) és a múló érzelmek
céltartományokat is előhívja. A szél jelenthet emlékezést vagy pletykát, a szél
hatására hajladozó nádszálak pedig a kapcsolat gyengeségét (Baranyiné Kóczy
2011c, 2018). A képi séma fő leképezései a következők:
kapcsolat
a kapcsolat gyengesége
múló idő / elválás
a kapcsolat fontossága
emlékezés/pletyka

nádszálak
nádszálak hajlása
elfolyó víz
folyó közepe
fújó szél

Ezen a képi sémán alapul a (19)-es népdal is:
(19) 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)
A céltartomány nem a hűtlenség, hanem a szerelmesek elválása. A megnyilatkozó búcsúzásából kiderül, hogy külső erő (törvény) hatására, kényszerűségből
hagyja el az otthonát és a szerelmi társát, mivel negatív jövőt jósol magának (pontosabban halált: Vagy a Tisza, vagy a széles Duna / Megemészt már engem nemsokára); a legvalószínűbb okok a bujdosás vagy a katonaság. A folyás elválást
vagy az otthon elhagyását jeleníti meg.
2.5. Az átkelés a folyón képi séma. A népdalok folyó-reprezentációinak
egy részében nem a folyóvíz áll a figyelem fókuszában, hanem maga a folyó,
amely két partot választ el. Ebben a konceptualizációban a tapasztalati alap a folyók mint földrajzi képződmények, amelyek két (gyakran ellentétes jellemzőket
mutató) területet választanak el, ahol nehéz az átjárás egyik partról a másikra.
Ezek a jelenetek az átkelés a folyón kulturális sémát dolgozzák ki (20). A
séma alapjául azok a kulturális meggyőződések szolgálnak, hogy a folyók gyakran átmenetet és ellenétet fejeznek ki (Nagy Abonyi 2015: 110), az elérhetetlen
dolgok, személyek helye pedig a folyó túlsó partja (Lükő 1942/2001: 198).
(20) Mély a Tiszának a széle,
De még mélyebb a közepe.
Barna legény kerülgeti,
Átal akar rajta menni.
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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 dal reprezentációjában a legény és a tearózsa képében megjelenő lány a
folyó átellenes partjain tartózkodnak. A folyó ilyen értelemben valódi és metaforikus választóvonal is közöttük. A legény kerülgeti, át akar kelni a folyón (ide
kapcsolható a szerelem utazás metafora, Kövecses 2000: 26), hogy leszakítsa
a tearózsát, amely kifejezi a vágyát, hogy együtt legyen a lánnyal (vö. szerelem
közelség / a kapcsolat két entitás távolsága érzelmi metafora, Kövecses
2000: 92), de egyúttal a hezitálását is jelzi. A népi konceptualizációban a virág
leszakítása konvencionális forrástartomány a szerelmi együttlét (szexuális
aktus, esetleg házasság) kifejezésére, mint a (21)-es népdalban. A kalapot díszítő
bokréta a vőlegény esküvői díszét idézi metonimikusan.
(21) Két szál pünkösdrózsa
Kihajlott az útra,
El akar hervadni,
Nincs, ki leszakassza.
– Szakaszd le te, Mari,
Kössed bokrétának,
Kössed a Pajzs István
Pörge kalapjára!
(Párosítók: 6)
A tearózsa csupán az illatával vonzza a legényt, így a leány passzív várakozó
attitűdjét jeleníti meg. A legény számára az átkeléskor a folyó fizikai akadály, ami
a kapcsolat nehézségeit fejezi ki a nehézségek akadályok fogalmi metafora
kultúraspecifikus megfelelőjeként. A nehézség mértéke arányos a part és a meder
mélységével. A külső erők konfliktusa (a folyó veszélye szemben a rózsa vonzó
illatával) egyben a legény belső konfliktusát reprezentálják: vállalja-e a szexuális
aktussal járó kockázatot, tekintve, hogy a lány „gyenge” a házasságra, vagyis nem
megfelelő potenciális házastárs számára.
Az átkelés a folyón kulturális séma szerelmi kontextusban értelmezhető:
a (22)-es népdalban a felkeresem a babám a komplex esemény egyik eleme
egy másik esemény helyett metonímia alapján a szexuális együttlétet fejezi ki;
ezt támasztja alá a ló jelenléte (átugratok) és a napszakra utalás (ma éjjel):
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(22) 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 konceptualizáló vágyakozását egy olyan fiktív jelenet szemlélteti, amelyben az mentálisan követi végig (szimulálja) azt az utat, amelyen eljut a kedvese
házához (vö. Baranyiné Kóczy 2014a: 94, 2016).
Az átkelés a folyón veszéllyel jár, ezért erős motiváció és bátorság szükséges
hozzá. Míg (20)-ban a magas part és a mély folyómeder jelölte a nehézségeket, a
(23)-as népdal központi témája a veszélytől való félelem.
(23) 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)
A szövegben nincsen utalás a metaforikus reprezentációra (esetleg a záró a
babámé nem leszek kifejezésben), így nincsen kifejtve sem a folyóba esés pontos metaforikus jelentése, csupán hogy egy várható bajt jelez. A vízbe esés és az
az állítás, hogy a babámé nem leszek, nem szükségszerűen ok-okozati következmény. Ehelyett azt a morális konfliktust jeleníti meg, amellyel a legény szembesül: tudva, hogy nem veheti el a lányt, nem akar bajba kerülni a szexuális aktus
következményeként. Ezzel szemben a (22)-es népdalban a folyó átugratása a lóval
kifejezi a morális dilemma, a morális gát hiányát.
Az átkelés a folyón kulturális séma alapvető leképezései az alábbiak:
jelenlegi állapot
intim kapcsolat a lánnyal
érzelmi távolság
legény
leány
vonzódás
szerelmi együttlét
nehézségek a kapcsolatban
a nehézségek mértéke
bajba kerülni
érzelmi/testi közeledés

innenső folyópart
túlsó folyópart
messze
legény/ló
tearózsa
a rózsa illata
a rózsa leszakítása
folyó
a folyó mélysége
beleesni a folyóba
átkelés a folyón

Ebben a konceptualizációs keretben a folyó jelentését leginkább a nehézsémetafora fejezi ki. Az átkelés vagy egyszeri intim

gek a kapcsolatban folyó
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együttlétre utal, vagy kiterjeszthető a kapcsolat jövőjére is, a legénykor és a házasság közti szimbolikus határ átlépésére. További kérdés az, hogy ez a kulturális séma
is az érzelem folyóvíz metaforából eredeztethető-e. Tulajdonképpen a veszély
forrása itt is a folyóvíz, amely elválasztja (és összeköti) a szerelmeseket. A legény
dilemmája a természeti tartományban („Átkeljek-e a folyón?”) úgy értelmezhető az
érzelmi/erkölcsi tartományban: „Hagyjam-e, hogy érzelmeim elragadjanak?”. Így a
folyó itt is értelmezhető az érzelem reprezentációjaként.
3. Következtetések. A tanulmányban empirikus vizsgálat alapján tártam fel a
népdalok folyó-reprezentációi mögött rejlő kulturális konceptualizációkat. A tanulmányban leírt elemzések igazolták, hogy szerelmi kontextusban a konceptuali
zációk egy közös alapra, az érzelem folyóvíz kulturális metaforára vezethetők
vissza. A vizsgálat során két fő képi sémát azonosítottam a népdalokban. Egyikük
az átkelés a folyón, amelyhez a nehézségek a kapcsolatban folyó kulturális metafora kapcsolódik, és a szerelmi kapcsolat szociális, érzelmi és morális
dilemmáit, nehézségeit konceptualizálja. A másik jellemző képi séma a lóitatás
a folyóban, amely számos különböző kulturális metafora konceptualizációjának
a reprezentált vagy rejtett része, és a szexuális aktust és annak körülményeit (a
lány hajlandóságát vagy ellenállását) jeleníti meg. Az alábbi 1. ábra az érzelem
folyóvíz kulturális metafora fő forrástartományait és a hozzájuk kapcsolódó specifikus metaforákat szemlélteti.
1. ábra
A folyó kulturális metaforái szerelmi kontextusban

A korpuszalapú vizsgálat alapján a népdalokban rejlő kulturális metaforákról
a következő megállapításokat tehetjük. A népdalokkal kapcsolatban hangsúlyozott intertextualitás lényeges elemét képezi a természeti jelenetekben kifejezett

326

Baranyiné Kóczy Judit

kulturális konceptualizációk heterogén eloszlása. Ez az elv a metaforák és sémák kifejtetlen elemeinek és közös kapcsolódási pontjainak a feltárásához segít:
az egyes jelenetek a metaforák más és más részletét dolgozzák ki, így a szövegek összehasonlító vizsgálatában részletesen azonosíthatók a képek mögött rejlő
konceptualizációk. A népdalok fogalmi hálózatának a jellege így hasonló a kulturális konceptualizációk eloszlásának esetében általában megfigyelt jellemzőkhöz.
Az egyes kulturális metaforák és leképezési viszonyaik azonosítása azért
okoz nehézséget, mert a metaforák erőteljesen kapcsolódnak bizonyos képi sémákhoz, így ugyanazok a forrástartományok az egyik sémában másként értelmezhetők, mint a másikban. Erre példa az, hogy a folyóvíz jelentheti magát az
érzelmet, a kapcsolati nehézséget, a lány vagy a fiú érzelmét, avagy az intimitás
kifejeződését is, a képi sémában megjelenő funkciója szerint.
Fontos jellemzője a népdaloknak az is, hogy vannak olyan példák, amelyekben nincs vagy csak kevés utalás van a céltartományra, így a kívülálló számára
felmerülhet az, hogy a népdal nem metaforikus. Ezzel szemben a kulturális közösséghez tartozó vagy a népi világképet ismerő számára nyilvánvaló a metaforikus értelem és az egyes elemek megfeleltetési viszonya. Ez a jellemző két okra,
konceptualizációs jellemzőre vezethető vissza: egyfelől a népdalokat átható szemérmesség sémának az egyik megnyilvánulása ez, vagyis a szexuális tartalomra
utalás teljes elkerülése; másfelől a kulturális metaforák egyik tulajdonsága az, hogy
csak a kulturális közösség tudásával rendelkezők azonosíthatják a metaforát és annak megfeleltetéseit, a kívülálló számára még a metafora jelenléte sem egyértelmű.
A vizsgálat arra is rávilágít, hogy a folyó-metaforák nem magyarázhatók
kizárólagosan generikusabb szintű fogalmi metaforákkal, mert mind a forrástartományhoz kötődő tapasztalat, mind pedig a céltartomány értelmezési kerete nagymértékben a szociokulturális kontextus által motivált. A népdalok esetében egy általános kulturális séma, a szemérmesség érvényesül mind a szerelem érzelmi és
erkölcsi jellegű reprezentációinak tartalmában, mind pedig a megjelenítés nyelvi
formájában, amelynek lényeges eleme a sematikusság és a szemantikai homály.
A tanulmány elméleti kerete lehetőséget ad más szövegtípusok vizsgálatára, valamint kultúrák közti komparatív elemzésre is, továbbá bővíti a kulturális metaforák
még kezdetlegesnek mondható korpuszvezérelt elemzéseinek a tárát.
Kulcsszók: kulturális konceptualizáció, kulturális metafora, kulturális nyelvészet, népi konceptualizáció, népdal, képi séma.
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Cultural metaphors and schemata in the representation of river
in Hungarian folk songs
Part 2
The aim of this paper is to disentangle the conceptual net lurking behind the appearance of
rivers in the context of love in Hungarian folk songs. The theoretical framework of the paper is given
by Cultural Linguistics, a branch of cognitive linguistics studying interrelationships of language,
culture, and conceptualization. A corpus study of folk songs suggests that one of the main sources
of the representation of human feelings is people’s experience of nature, implemented in metaphors
concerning the natural environment. It can be stated on the basis of the folk songs studied here
that metaphoric reference to rivers can be traced back to the conceptual metaphor emotions are
watercourses appearing in a number of specific metaphors and image schemas deeply rooted in
cultural experiences. The representational structure of folk songs is organised by an overall cultural
schema, chastity, emerging from village dwellers’ strict moral norms. The study shows that natural scenes of folk songs are associated with conceptual metaphors, in particular, emotion-metaphors,
but a genuine (and full) explanation can only be given in terms of the notion of love as entertained
by traditional Hungarian communities and the related socio-cultural norms and moral principles of
those communities.
Keywords: cultural conceptualizations, Cultural Linguistics, cultural metaphor, folk conceptualization, folk song, image schema.
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