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Lőrincz Julianna – Lőrincz gábor – istók Béla  

a motívumismétlések hálózatos összefüggései  
Petőfi vers- és prózaszövegeiben1,2

Kivonat

A hálózatkutatás viszonylag új tudományág, a nyelvészeti alkalmazása pedig még 
újabb keletű. A dolgozat első része a hálózatkutatás és nyelvészet rövid bemutatását 
tartalmazza. A második rész az ismétlések funkcióját mutatja be a Petőfi-életműben. 
A harmadik rész az óceán és a tenger motívumokat vizsgálja Petőfi vers- és próza-
szövegeiben. Petőfi szövegeiben a gyakran ismétlődő motívumok formailag – vál-
tozatlan vagy variációs ismétlésként – és szemantikailag is kapcsolatba hozhatók 
egymással, így az egész életműben hálózatot alkotnak. A szerzők a centrum-periféria 
elvét is figyelembe véve vizsgálják az ismétlődő motívumokat, amelyek a különböző 
szövegekben többnyire adjekciós alakzatokat alkotnak. Az alakzatokban az ismétlő-
dő domináns elem a központi motívum, amely a vele kontextuális viszonyban lévő 
többi nyelvi elemmel erősebb-gyengébb grammatikai, valamint lexikai-szemanti-
kai kapcsolatban áll. A tanulmány újszerűségét a variativitás figyelembevétele, a 
centrum-periféria elvének alkalmazása (vö. Lőrincz g. – Lőrincz J. 2020), valamint  
a motívumok hálózatszerű kapcsolódásának vizsgálata adja. 

Kulcsszavak: hálózatkutatás, motívumok, ismétlés, adjekciós alakzat, variativitás, 
centrum-periféria elv, hálózatszerű kapcsolódás 

Bevezetés 

Napjainkban ismét időszerűvé vált Petőfi Sándor szövegeinek új szem-
pontú vizsgálata. A szerzők tanulmányukat Petőfi Sándor születésének 
bicentenáriumára készítették. Az egyik szerző korábbi munkáiban már fog-
lalkozott néhány Petőfi-vers és prózai szöveg motívumainak, ismétléses 
alakzatainak elemzésével, ezeknek különböző alakzattípusokkal való kap-
csolódásával (Lőrincz J. 2003, 2007). Jelen tanulmány a Petőfi-motívumok 
ismétléseinek szemantikai és képalkotó funkcióját elemzi a tenger és az 
óceán motívum példáival Petőfi összes vers- és prózaszövegében. A ta-
nulmány elméleti részének megírásához Barabási Albert-lászló (2008), 

1 A tanulmány az innovációs és technológiai Minisztérium, illetve a tempus közalapítvány 
2021/2022. évi Fiatal határon túli oktatói ösztöndíjpályázatának támogatásával íródott.

2 A munka az 1/0208/22 számú Elmélethálózatok a humán tudományokban elnevezésű 
VegA-projekt keretében készült. 
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kovács lászló (2010) és Balázs géza (2016) a hálózatkutatás és nyelvészet 
összefüggéseit vizsgáló munkái adtak ösztönzést. 

Hálózatkutatás és stílusvizsgálat

kovács lászló (2010) a nyelvben többféle hálózat jelenlétét mutatja ki, ezek 
közül elemzéseinkhez a legfontosabbak a nyelvtani és a szemantikai hálózatok. 

A nyelvtani hálózatok összefüggő szövegekben, illetve gyakran az ezek 
elemeit alkotó szövegmondatokban mutathatók ki és elemezhetők, ahol  
a kapcsolatok az egymást követő szavak között jönnek létre. ezek a hálóza-
tok skálafüggetlenek.  

A szemantikai hálózatok a mentális lexikon elemei, illetve a szövegek 
kulcsszavai között jönnek létre. A szemantikai hálózatokra is a skálafügget-
lenség, valamint a kisvilág-karakter a jellemző (Kovács 2010: 15).

A gondolkodásban és beszédben ugyancsak a kisvilágság, a skálafüg-
getlenség, az egymásbaágyazottság és a gyengekapcsoltság a leggyakoribb, 
hálózatokat jellemző fogalmak. „A nyelvben a jelentéskapcsolatok közül  
a szinonímia, az antonímia, a mezőösszefüggés tartozik ide. ezek többnyire 
adjekciós alakzatok. Az egymásbaágyazottság a modulszerű kapcsoltságot 
mutatja” (Balázs 2016: 85). 

az ismétlések funkciója Petőfi költészetében

A klasszikus retorikai műveletekkel (adjekció, detrakció, immutáció, 
transzmutáció) létrehozott alakzattípusok közül Petőfi életművében a leg-
gyakoribbak az adjekciós ismétlésalakzatok, beleértve az ellentétet is.

Petőfi sok motívumának változatlan vagy variációs ismétlődésével – szó, 
szintagma, mondat, szövegrészletek formájában – találkozunk prózai és köl-
tői szövegeiben, valamint ezeknek a motívumoknak különböző alakzatok-
ban való összekapcsolódásával, sokszor más alakzatokkal szemantikailag 
összefonódva, ún. alakzattársulásokat alkotva (vö. R. Molnár 2002). 

A változatlan formai ismétlés mellett a variációs ismétlés is sokszor meg-
jelenik Petőfi egyazon szövegében, valamint különböző típusú szövegeiben 
is. „A variáció differenciált formája a motívum-technika” (fónagy 1999: 
340). Petőfi gyakran használ mind vers-, mind pedig prózai szövegeiben 
ismétlődő motívumokat, amelyeket a korábbi szakirodalom konvencionális 
szimbólumoknak nevez (vö. J. Soltész 1964; Wacha 1973). „[A] költő ezeket 
a szimbólumokat, ezeket a motívumokat egész életművében általában többé-
kevésbé azonos jelentésben vagy hasonló fogalomkörbe tartozó jelentésben 
használja” (Wacha 1973: 72). 
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Az ismétlést a pragmatikus alakzatok közé soroljuk (vö. gáspári 2003), 
mivel az aktuális költői szituáció hatására a megismételt elem mindig na-
gyobb kontextusra kiható többlettartalommal telítődik. Az alakzattársulások 
és a formailag változatlan, valamint variációs ismétlésszerkezetek a külön-
böző típusú szövegekben hálózatosodást eredményeznek. 

A tenger motívum ismétlődése Petőfi vers- és prózai szövegeiben

A dolgozat következő részében a kiemelt motívumot először vers-, majd 
prózai szövegekben vizsgáljuk. Az anyag feldolgozásához az alapot a Petőfi 
összes verseit tartalmazó kötet (1976), Petőfi prózai műveinek és levelezésé-
nek anyagai (1967), a szócikkek értelmezéséhez pedig a Petőfi-szótár (1987) 
adta. A Petőfi-szótár a teljes Petőfi-életmű, a legtágabb kontextus alapján 
mutatja be az egyes alakzatokat alkotó szavak jelentéseinek változását, gaz-
dagodását, stilisztikai minősítéseit. 

A tenger motívum Petőfi versszövegeiben

A tenger szó referenciális jelentései: fn. 1. ’Nagy kiterjedésű sós állóvíz ǀ túl-
zó Nagy víztömeg’. A magyar ~ : a Balaton. 2. vál.: Vminek a ~e: igen nagy 
sokasága. A baj  ~e. (jelzőként) vál Végtelen nagy v. sok. ~ síkság; ~ pénz. 
[tör] (ÉKsz. 1978: 1356).

A motívum Petőfi életművében betöltött funkciójáról a következőket írja 
Wacha imre: „Az esetek többségében azonban a tenger a fenség, mélység, 
titokzatosság, a kifürkészhetetlenség, a nagyság, végtelenség, a magában 
kincseket rejtegető zseni, a költő – illetőleg a költő érzelmeinek – jelképe” 
(Wacha 1973: 75). Wacha idézett cikkében lábjegyzetben megjegyzi, hogy 
a tenger és az óceán szövegszavait vette csak számba, a különböző körül-
írásokat nem, így pl. a víz tenger jelentését vagy az összetételeket, így pl.  
a folyóvíz szót sem. 

A Petőfi-szótár (3. kötet 1987: 300–1) a tenger szócikkben 164 szóelőfor-
dulást mutat: a legtöbb, 159 főnévi, 5 pedig mennyiséget jelentő melléknévi 
szófaji funkcióban. Az általunk használt Petőfi összes verseit tartalmazó kö-
tetben (1976) 32 esetben referenciális jelentésében leíró képi elemként, azaz 
jelentésátvitel nélkül, mintegy illusztrációként szerepel a tenger motívum, 69 
alkalommal valamilyen adjekciós vagy detrakciós alakzat, többnyire egyszerű 
vagy kiterjesztett fogalmi metafora elemeként vagy hasonlatban szerepel.

A szakirodalom tanúsága szerint Petőfi képeinek nyelvi elemei között a sze-
mantikai távolság olyan közeli, nem rejtvényszerű, hogy a nem avatott olvasó 
is megfejtheti jelentésüket: „Minden szót annyira motiválnak az őt megelőző 
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szavak, hogy az olvasónak az a benyomása, mintha a költő eltörölte volna a je-
lentett dolog és a jelentő szó közötti kapcsolatnak azt az önkényességét, melyet 
a nyelv alapvető jellemzőjeként tartunk számon. A leírás vázát alkotó jelzős 
kapcsolatok általában előre várhatóak: a jelzett szó a versszöveg egészéhez 
képest nem ellentétes (oximoron jellegű), hanem kapcsolatos jelzőkkel tár-
sul” (Szegedy-Maszák 1976: 621).

A dolgozatban a tenger motívumot a szemantikai távolság mértékétől 
függően vizsgáltuk meg néhány versben. Ahogyan a pályakezdő versektől 
haladunk előre időrendben, úgy változik, ha nem is nagymértékben, a szó 
egyes jelentéseinek szemantikai távolsága a vele közvetlen kontextuális kap-
csolatban lévő többi nyelvi elemhez képest. A tenger szó a leggyakrabban 
referenciális jelentésében, a leíró kép elemeként, mintegy az egész mondani-
való illuszrációjául szolgál:

(1) Áll a szent sír, a zöld
Tenger sárga partján (szent sír, 1847)

Térbeli, időbeli hasonlóságot érzékeltető hasonlat elemeként funkcionál  
a motívum sok versben:

(2) Mikor a nap fölkelt, s a holdat elküldte,
A puszta, mint tenger, feküdt körülötte (János vitéz, 1844)

A végtelenség kifejezője a következő fogalmi metafora forrástartományában, 
ebben a jelentésben közel áll a határozatlanságot kifejező metonímiához, pl. 
tenger öröm, tenger csillag stb.:

(3) Bűvölőn hangzik dalod, óh barátom
Petrics, és e szű öröm-érzeteknek
Tengerében leng, s feledem keservem,
Hogyha te zengesz. (Petrics Somához, 1839)

A tenger és az ég kék színe a szemantikai kapocs a következő metafora két 
pólusa között:

(4) Ti, fönt a menny kék tengerében
Mosolygva fürdő csillagok! (Tűnődés, 1841)

A tenger motívumot negatív értékjelölőként is megtaláljuk Petőfi költészeté-
ben, pl. a következő szövegben a búm tengerét genitivuszi metaforában:
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(5) De nem panaszlok, bár keblem teli,
S az elfojtás még inkább neveli
Búm tengerét;
Ugyis ki tudja? (végszó ***hoz, 1844)

A következő versrészletben a tengert tartalmazó metaforához kapcsolódó 
másik metafora központi eleme a gyöngy, amely több Petőfi-versben pozitív 
értékjelölőként szerepel, kiterjesztett fogalmi metaforákat hozva létre:

(6) Nekem a boros pohárnak
Öble tengerem,
S gyöngy ha van tán dalaimban,
Az csak ott terem. (víz és bor, 1843)

A (7) példában a tenger az egyik metafora forrástartományának központi 
eleme, amely itt is szoros szemantikai kapcsolatba lép a gyöngy motívum-
mal, amely a szövegben a hűség gyöngye metaforikus szerkezetben szintén 
pozitív értékjelölő:

(7) Elmondanám, hogy: „Szívem tenger,
Uralkodjál e tengeren!
Jól jársz vele, mert a legszebb gyöngy,
A hűség gyöngye itt terem.” (elmondanám…, 1844)

A tenger motívum Petőfi prózai szövegeiben

A Martinkó András (1967) gondozásában megjelent Petőfi prózai szövegeit 
és levelezését tartalmazó kötetben a tenger motívum mindössze 6 szövegben 
fordul elő, a szó 3 előfordulása konkrét referenciális jelentésében, 3 pedig 
adjekciós alakzat elemeként. A (8) és (9) példában a fogalmi metafora forrás-
tartományának centrális eleme, a (10) példában pedig hasonlatalkotó elem  
a tenger motívum:

(8) De lelkem föl-fölül az emlékezet csónakára, és átevez az esztendők 
széles folyamán ezen estéhez, ezen elvesztett paradicsomba! s a lomb, 
melyet régi boldogságom zöld fájáról hoz, eltakarja kopasz homlo-
komat, ezt a szélvészes tenger habjaitól ostromolt puszta kősziklát... 
(A hóhér kötele, 27)

(9) Minden összehúzott szemöldöknél, minden szikrázó szemnél, minden 
fogcsikorgatásnál borzasztóbb e jókedv, e vidámság, e humor; a ten-
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ger mosolya ez, mely halkan ringatózva játszik a napsugarakkal, míg 
rajta összetört hajók romjai tévedeznek. (iii. Richárd király színbírá-
lat, 219)

(10) A hajnal föltámadt; piros a menny keleten, mintha tenger égne. (tig-
ris és hiéna, 146)

Az óceán motívum a Petőfi-szövegekben

Az óceán és a tenger ’nagy kiterjedésű víz’ jelentésben egymás szinoni-
mái. Óceán: fn. ’Világrészeket elválasztó tenger Az Atlanti-~’ (ÉKsz. 1978: 
1027). Az óceán ugyanakkor lényegesen kisebb számban fordul elő Petőfi 
szövegeiben, mint a tenger.

Az óceán motívum Petőfi versszövegeiben

Az óceán motívum a Petőfi-szótár szerint 14 szóelőfordulásban található 
meg Petőfi költészetében, mind referenciális ’világrészeket elválasztó nagy 
tenger’, mind pedig átvitt ’valaminek mérhetetlen nagysága, sokasága’ jelen-
tésben (3. köt. 1987: 158), mint azt a következő szövegrészletben is látjuk:   

(11) Oh, de mi lesz éltem, ha fejemről
Porba hull e drága korona?
Mi lesz akkor éltem?... fájdalomnak
Oceánján a Szentilona. (Messze estem …, 1846)

A következő versben a bánat = óceán fogalmi metafora szemantikai és képi 
összekapcsolása az öröm = az oceán gyöngye metaforával az egész vers 
egyetlen kiterjesztett fogalmi metaforája. 

(12) A bánat? egy nagy oceán.
S az öröm?
Az oceán kis gyöngye. Talán,
Mire fölhozom, össze is töröm. (A bánat? egy nagy oceán, 1847)

A gyöngy motívumot a tenger motívummal is összekapcsolta Petőfi néhány 
versében (Víz és a bor, 1843; elmondanám…, 1844): 

A kiterjesztett fogalmi metafora egyik eleme az óceán a következő szö-
vegben. A forrástartományként szolgáló óceán motívum a szerelem nagysá-
gának végtelenségét fejezi ki:  
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(13) Oh szerelem, te végtelen óceán,
Melynek határát még nem látta senki,
S melynek le nem szállt fenekére senki. (salgó, 1846)

Ahogyan az Petőfi motívumairól általában is elmondható, az óceán mo-
tívum jelentése is rendkívül szűk tematikai és szemantikai skálán mozog.  
A motívumok szemantikai értéke alapján három nagy témakört különíthe-
tünk el: 1. a fájdalom és a bánat nagysága (11., 12. példa), 2. a szerelem 
nagysága (13. példa), 3. az elnyomott népek lázadásának nagysága. ez utób-
bira példa a (14) szöveg:

(14) Meddig bitorlod még a
Rablott hatalmat, rablott jogokat?
Lázadjanak föl, mint az óceán,
Alattvalóid, (Az apostol, 1848)

Az óceán motívum a Petőfi-prózában és -levelezésben

Az óceán motívum előfordulására a Petőfi-szövegekben, illetve a Petőfinek 
szóló prózai szövegekben összesen két példát találtunk a forrásul felhasz-
nált kötetben. Az első Petőfi egyik színibírálatában szerepel, amelyben a szó 
referenciális jelentésében földrajzi név eleme: 

(15) Shakspeare! változzék e név heggyé s magasabb lesz a Himalájánál, 
változzék e név tengerré, s mélyebb és szélesebb lesz az Atlanti-óce-
ánnál; (iii. Richárd király színbírálat, 218)  

A második példa (16) nem a költő szövegében, hanem egy Petőfinek írt, hu-
moros hangvételű levélben található, amelyben a Kaján Marcinak nevezett, 
nem túl nagyra becsült nagyivó irodalmár alkoholfogyasztásának mértékére 
történik utalás. itt az óceán totum pro parte metonímia:

(16) Irodalmilag szántóvető atyánkfiai közől még mindig hiányzik Kaján 
Marci; se hire se hamva, nem tudni, ha vajon folytonosan Óceánt 
nyakal-é, vagy pedig, mint magyar iró sorsától várható: Prisnicz 
kocsissához szegődött ostoros-adjutánsnak. (Bernát gáspár levele 
Petőfi Sándorhoz, 383)
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Összegzés

Petőfi költészetében és prózájában a gyakran ismétlődő motívumok formai-
lag és szemantikailag is kapcsolatba hozhatók egymással, fontos alakzatkép-
ző funkciót töltenek be, az egész életműben hálózatot alkotnak az internetes 
mémekhez hasonló sémákat követve (vö. Lőrincz g. – istók 2022).

A motívumismétlések összekapcsoltságának mértékét a szövegek témája, 
struktúrája, a szövegalkotó szándéka, a szövegek retorizáltságának mérté-
ke, valamint a műfaj is meghatározza. Az elemzett tenger és óceán motívu-
mok több kontextusban is egymás szinonimikus ismétlései. Ha a variativitás 
szemszögéből nézzük az ismétlések hálózatokba rendeződését, megfigyelhe-
tő, hogy a domináns, az alakzat szemantikailag legmeghatározóbb motívu-
ma köré szerveződik a többi szövegalkotó elem. Az így létrejött alakzatban  
a domináns, centrális elem a vizsgált fő motívum és a vele kontextuális vi-
szonyban lévő többi elem között erősebb-gyengébb szemantikai kapcsolat 
van. A különböző kontextusok az ismétlődő motívumokat újabb kontextuális 
jelentésekkel gazdagítják. A hálózaton belül a szövegelemek kapcsolódási 
módjaiban felismerhetjük a funkcionális grammatikában is alkalmazott cent-
rum-periféria viszonyrendszert (Lőrincz g. – Lőrincz J. 2020: 237). Annak 
meghatározásához azonban, hogy más ismétlődő motívumok milyen kapcso-
latot mutatnak a teljes Petőfi-életműben, további kutatásokra van szükség.
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abstract

Lőrincz, Julianna – Lőrincz, gábor – istók, Béla 

Network-like connections of repetitional motifs in Petőfi’s 
poetry and prose

Network research is a relatively new discipline and its application in linguistics is 
more recent. The first part of this study is a brief introduction of the relation of 
network research and linguistics. The second part describes the function of repeti-
tion in Petőfi’s oeuvre. The third part examines the motifs of the ocean and the sea 
in Petőfi’s poetry and prose. The frequently repeated motives in Petőfi’s texts can 
be related to each other both formally – as unchanging or variational repetition – 
and semantically, thus forming a network throughout the oeuvre. The authors also 
consider the principle of centrum-periphery in their analysis of the recurring mo-
tives, which in the various texts mostly form figures of expansion. in the figures 
the recurring dominant element is the central motive, and its contextual relation has  
a stronger or weaker grammatical and lexico-semantical relationship with other lin-
guistic elements. The novelty of the study lies in the consideration of variativity, the 
application of the centre-periphery principle and the examination of the network-like 
connectivity of motives. 

Keywords: network research, motif, repetition, figures of expansion, variativity, 
network-like connectivity, centre-periphery principle




