
Nemzetmetaforákról fi nn, francia, magyar, orosz össze-
hasonlításban1

A termékeny női test, mint földmetafora2

A kultúrtörténeten végigvonul a föld – természet – nő, 
ill. az ég – kultúra – férfi  asszociációs láncolat. Szá-
mos eredetmítoszban a tojásként koncipiált egész 
bomlik szét a férfi  és a női princípium megteste-
süléseire. A görög eredetmítosz szerint a Káoszból 
kibontakozik Gaia, a földistennő, létrehozza magá-
ból Uranoszt, a férfi ként koncipiált eget, majd vele 
együtt a küklopszokat és egyéb szörnyegeteket.

A termékeny női testként, anyaként koncipiált 
föld a metaforaképzés szempontjából meglehető-
sen szokványos folyamat eredménye. A kognitív 
metaforák és metonímiák ugyanis egy konkrét, tár-
gyi forrástartomány és egy elvontabb céltartomány 
közötti megfelelések rendszerét hozzák létre. Olyan 
jelenségek – céltartományok – megértéséhez nélkü-
lözhetetlenek, amelyek a hétköznapi tapasztalatok 
számára szinte hozzáférhetetlenek. Ezek megjelení-
téséhez járulnak hozzá a konkrét tapasztalat számá-
ra ismerős forrástartomány hozzájuk kapcsolható 
elemei, ezek között kiemelkedő hely jut az emberi 
testnek. „Az emberi test nemcsak az angolban és 
egyéb nyugati nyelvekben kap központi szerepet 
a metaforikus megértés során, hanem a világ más 
nyelveiben és kultúráiban is” (Kövecses 2005: 32). 
Ebbe a sémába simul bele az egyes földrészek, terü-

1 A Nő és a test/iség konferencián 2008 szeptember 20-
án Szegeden elhangzott előadás átdolgozott változata
2 Számos más nemzetmetafora is létezik, ilyen a folyó, a 
kert. Ezekről részletesebben lehet olvasni Kiss Gy. Csaba 
írásaiban, pl. A haza mint kert. Nap Kiadó, 2005.

letek, országok nőként való koncipiálása. Ez a me-
taforaképzés már az ókorban megindult. A Római 
Birodalom isteni ősanyaként tisztelte a szerelemis-
tennő Venus Genetrixet. Lucretius De rerum natura 
című tankölteményének invokációjában az ébre-
dő természetként koncipiált istennőt szólítja meg. 
(Skinner 2005: 229) A női test és a földterület ösz-
szekapcsolódásán alapuló egyik legrégibb metafora 
Európa földrész megnevezése. A görög mítosz sze-
rint Európé Agénor föníciai király lánya. Őt rabolja 
el Zeusz fehér bika képében. Nászuk a föld és az ég, 
természet és természetfölötti egyesülése. Belőle szü-
letik Minósz, Radamanthüsz és Szarpédon. Az Európa-
mítosz erősségére jellemző, hogy nemcsak számos 
nagyszerű műalkotást – köztük Rubens- és Tizian-
képeket – inspirált, de mélyen beleépült a populáris 
kultúrába is. Ahogy Varga Miklós énekli: „Szeretem 
őt, a vén Európát, a gyönyörű nőt”.

A férfi ként koncipiált nemzetallegóriák, az 
amerikai Uncle Sam, az angol John Bull vagy a né-
met Michel mellett megjelennek a leginkább Pallas 
Athéne/Minerva mintájára klasszicista modorban si-
sakban, vérttel megjelenített női fi gurák is: Britan-
nia, Germania, Hungaria. Ezek a női fi gurák – a sza-
badságot, a tudományt, stb. megjelenítő nőalakok 
sorába illeszkedve – elvont allegóriaként hatnak az 
inkább egyedi személyiségként megjelenített férfi -
alakok mellett.

Létrejöttek azonban jóval karakteresebb női 
fi guraként ábrázolt nemzetallegóriák is. Ezek 
alapvetően a nő=föld, nő=természet azonosítása 
alapján értelmeződnek, de mivel egymástól eltérő 
szemantikai mezők metszéspontján helyezkednek 
el, más-más azonosulási lehetőséget kínálnak.

28

Huszár ÁgnesK
IT

E
K

IN
T
É
S

A  NŐI TEST MINT NEMZETMETAFORA



29

A fi nn lány
Egy nagyon gazdag szemantikai térben elhelyez-
hető allegória a Suomi-neito, az egyes ábrázoláso-
kon antik leplet és koronát viselő ’fi nn lány’. Az eu-
rópai női nemzetallegóriák között ez az egyedüli, 
amely fi atal lányként konceptualizálódik. A fi gura 
először egy III. Gusztáv svéd király 1780-as fi nn-
országi látogatása alkalmából készült érmen jelent 
meg. Számos változata létezik: egyes ábrázoláso-
kon egyszerű antik lepelben, másokon fi nn népi 
jellegű ruhában jelenik meg. A tizenkilencedik 
század végének, a huszadik század elejének fi nn-
országi pártjai különféle megjelenésű lányfi gurát 
preferáltak. Walter Runeberg szobrász háromszor 
is megörökítette a fi nn lányt. 1865-ből, 1883-ból és 
1892-ből származó szobrának fejét kikészített med-
vebőr borítja, mégpedig úgy, hogy a medve feje a 
női alak homlokának meghosszabbításaként hat. 
A medvebőrös fi gura a svéd orientációjú párté volt, 
a medvebőr a skandináv mitológiára utalt. A fi nn 
orientációjú pártok a nemzeti viseletbe öltözött 
lányt preferálták. (Valenius 2004: 20) A fi nn lány-
nak számos ábrázolása készült a fi nn alkotmányt 
jelző kőtáblával, kezében karddal, mögötte orosz-
lánnal. A fi nn lány nemcsak képileg jelenik meg, 
hanem verbálisan is. J. H. Erkko (1849–1906.) költé-
szetében a kék szemű, szőke hajú lány az erotizált 
tavaszi tájjal, a szülőfölddel azonosul. (Valenius 
2004: 103)

Nagy népszerűségre tett szert a fi nn lány a po-
puláris kultúrában, például a napilapok karikatú-
ráiban. Alexander Federley egy 1908-as karikatúrá-
ján, amely a szocialisták és a fi nn nemzeti párthoz 
tartozók parlamenti torzsalkodását fi gurázza ki, 
a lány ijedtében kiejti kezéből a kardot, a mellet-
te levő oroszlán pedig rábődül az egymásra pisz-
tolyt fogó képviselőkre. Egy másik képen pedig az 
oroszlánnal együtt bóbiskol a képviselők szószá-
tyár beszédeit hallgatva.

Más ábrázolásokon a fi nn lány fi gurája ikonog-
ráfi ai síkon jelenítette meg a hódító szándékú hatal-
mas szomszéd – Oroszország – és a függetlenségre 
vágyó kis nép viszonyát. A törékeny női test képe a 
fenyegető (nemi) erőszakot idézi fel. De a lány bát-
ran visszautasítja Iván úr házassági ajánlatát, s ki-
tér a szarafánba öltözött termetes asszonyságként 
ábrázolt Oroszország anyácska csalárd ölelése elől is. 
A rajzokon fenyegető óriásként megjelenő Orosz-
ország gyilkos szorításából kimenekülő fürge lány 
a fi nn önazonosság emblematikus fi gurája.

A fi nn lánynak a huszadik század elején meg-
született karikaturisztikus párja, az Alexander 
Federley és más karikaturisták által rajzolt suo-

me tar- mamma, a ’fi nn anyó’. A fi nn anyóval a 
konzervatív fi nn nemzeti párt szellemiségét gú-
nyolták ki a reformer erők szócsöveként működő 
lapok. A fi nn anyó a maga groteszken csúnya, 
ráncos arcával, petyhüdt testével groteszk ellen-
tétben áll a fi nn lány üde arcával, kívánatos, fi atal 
 testével.

Marianne, a női harcos
Marianne-nak, a francia köztársaság frígiai sapká-
val ábrázolt női allegóriájának még pontos szüle-
tésnapját is ismerjük. 1792 szeptember 22-én, az 
I. Köztársaság kikiáltásának másnapján rögzítette 
dekrétum, hogy az új rendszer pecsétjén szere-
peljen a szabadság istennőjének alakja, de igazán 
népszerűvé csak a harmadik köztársaság alatt vált. 
Egyik első ábrázolása a párizsi Arc de Triomphe 
Az önkéntesek megérkezése elnevezésű részének fő-
alakjaként megjelenő női fi gura, François Rude 
szobrász alkotása. Rude Marseillese-t éneklő női 
harcosként ábrázolja Marianne-t.

A köztársaságot szimbolizáló fi gurának az évek 
során számos formája született. Egyik változata 
egy magot szóró nőalak volt, ez számos bélyegen 
és pénzérmén is megjelent. Honoré Daumier egy 
1948-ban készült képén két gyermeket, Romulust 
és Remust tápláló anyaként jelenítette meg. Az 
anyaábrázolás azonban kivételesnek számít. Leg-
ismertebb megjelenése Eugène Delacroix-tól szár-
mazik. A szabadság vezeti a népet című festmény az 
1830-as forradalom emlékére született. Ezen a ké-
pen, mint ahogy sok más ábrázoláson is Marianne 
szép testű, félmeztelen, kívánatos fi atal nőként je-
lenik meg. Ádám Péter Francia-magyar kulturális 
szótárának címlapján Antoine Jean Gros A köztár-
saság allegóriája (1794) című képének reprodukciója 
látható: a nőalak antik tunikája jóval a térd felett 
végződik, egyik melle meztelen.

Marianne és Franciaország másik – nem hivata-
los – szimbolikus fi gurája, a gall kakas között vilá-
gos szerepmegosztás fi gyelhető meg. A gall kakas 
metaforája tulajdonképpen egy teljesen esetleges 
homonímia következtében jött létre: a gallus szó a 
latinban jelent francia férfi t és kakast is. A kakas mint 
a férfi potencia szimbóluma kedvelt alakja lett ki-
rályi címereknek, s a polgári forradalom után is 
széles körben megmaradt. Sportegyesületek pél-
dául szívesen szerepeltetik nevükben a harciasnak 
tartott állat nevét. A két allegória közti szerepmeg-
osztás: a kakas a francia föld, nép, kultúra megjele-
nítője, Marianne pedig a köztársaságé.

Ez az a ritka eset, mikor a férfi ra utaló fi gura áll 
a föld szimbólumaként, a női pedig a kultúra meg-
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jelenítőjeként. Bár sem Marianne, sem a gall kakas 
nem került be az alkotmányba hivatalos szimbó-
lumként, mindkettő pozitív azonosulási lehetősé-
get teremt.

Marianne a köztársaságot képviselő fi gurája 
bekerült a populáris kultúrába, pl. az újságok ka-
rikatúrarovataiba is. A republikánus orgánumok 
hasábjain rokonszenves alakként pompázott, a 
royalisták csúffá tették. Népszerűsége nemcsak a 
francia újságokra korlátozódott. Az első világhá-
borús magyar újságok is ezen a szimbolikus síkon 
világították meg az európai országok viszonyát: a 
barna haján frígiai sapkát viselő, csinos Marianne 
hol a kövérkés álomszuszékként ábrázolt német 
Michellel kokettál, hol pedig az Oroszországot 
megjelenítő medvefi gurával.

A franciaországi polgármesteri hivatalokban 
1878 óta állítják fel Marianne mellszobrát, jóllehet 
ezt rendelet soha nem írta elő. A bírósági tárgyaló-
termekben pedig mindig ott van a bírói emelvény 
mögött. 1969 óta a polgármesteri hivatalokban 
felállított mellszobrok – szavazás alapján kivá-
lasztott – népszerű színésznők, pl. Brigitte Bardot, 
Catherine Deneuve vonásait viselik. Az aktuális 
Marianne-modell Laetitia Casta. 1999-ben válasz-
tották ki az akkor huszonegy éves modellt és szí-
nésznőt erre a szerepre. (Ádám 2004)

Mind Marianne, mind pedig Suomi-neito fi gu-
rája pozitívan átélhetővé teszi a nemzethez való 
tartozás élményét. Szinte minden ábrázolásukból 
hiányzik a komorság, a pátosz, gyakran jelennek 
meg frivol, vicces közegben. Nemcsak a magas-
kultúrának, hanem a popkultúrának is integráns 
részét képezik.

A magyar haza anyametaforái
A magyar (magas)kultúrára jellemző egyfajta ko-
morság. Ez rányomja bélyegét a hazával kapcsola-
tos metaforák, allegóriák megjelenésére is. A ma-
gyarban a haza nőként kizárólag anyaként jelenik 
meg. A nyelvben a szülőföld, (édes) anyaföld, ha-
zafi , honleány lexémák által kijelölt szemantikai 
mezőben a nemzet anyaként, a nemzet tagjai pedig 
gyermekekként pozicionálódnak. Az anyametafo-
ra megjelenik vizuálisan és verbálisan is.

Az egyik Hungaria, amely az analóg Britannia, 
Germania allegóriákhoz hasonlóan az egész nem-
zet jeleként jelenik meg rituális terekben, például 
sírkertekben, jelentős személyiségek temetésén. 
A másik kapcsolat a magyar katolikus hagyomány-
ban gyökerezik, amelyben Szűz Mária (Patrona 
Hungariae) Magyarország védőszentje. A legen-
da szerint Szent István ajánlotta fel az országot az 

Istenanyának. Kultusza a 18. századtól erősödött 
meg. Szakrális terekben, templomok oltárképein, 
szobrain gyakran látható. Köztereken tömegesen 
az első világháborús emlékművek pièta-szerű áb-
rázolásában jelenik meg. Ezek a szobrok abba az 
Eric Hobsbawn által a „hagyomány kitalálásának” 
nevezett folyamatba illeszkedtek bele, melynek 
során a nemzeti közösség egybeforrasztása ér-
dekében a múlthoz kapcsolható – de ténylegesen 
soha nem létező – rítusokat hoznak létre. Ezek az 
első világháborús emlékművek példák arra, hogy 
a magas-kultúra, illetve a katolikus vallás szakrá-
lis-szimbolikus fi gurája viszonylag emberközeli 
formában, elesett katonaként ábrázolt fi át sirató 
anyaként ábrázolódik.

A haza-anya verbális metaforaként elég gyak-
ran jelenik meg a magyar irodalomban. A kognitív 
metaforákra jellemző, hogy nem feltétlenül a konk-
rét szójelentés, hanem a konceptus szintjén értel-
meződnek. Ennek illusztrálására három klasszikus 
magyar költő közismert versének egy-egy részletét 
idézem fel.

Az első Vörösmarty Mihály 1850-ben keletke-
zett Előszó című versének utolsó strófája:

„A föld megőszült […]
Majd eljön a hajfodrász, a tavasz,
S az agg föld tán vendéghajat veszen,
Virágok bársonyába öltözik.
Üvegszemén a fagy felengedend,
S illattal elkendőzött arcain
Jókedvet és ifjúságot hazud.
Kérdjétek akkor meg a vén kacért,
Hová tevé boldogtalan fi ait?”

A romantikus-horrorisztikus képalkotásnak eb-
ben a példájában a föld a pusztító, kegyetlen termé-
szet, ilyen értelemben az emberiség ellentéte, sőt: 
ellensége. Gyilkos anyaként emészti el és fel „bol-
dogtalan fi ait”.

A következő példa Ady Endre A föl-földobott kő 
című költeményének egy részlete:

„Föl-földobott kő, földedre hullva,
Kicsi országom, újra meg újra
Hazajön fi ad.
[…]
föl-fölhajtott kő, bús akaratlan
Kicsi országom, példás alakban
Te orcádra ütök.”

Ebben a mintegy ötven évvel az előbbi után író-
dott szövegben a kicsi országom, földed értelmeződik 
anyaként, a lírai én pedig fi adként. Kettőjük viszonya 
ambivalens: a lírai én, bár akar, nem bír elszakadni, 
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mindig hazajön. Az ambivalenciát az orcádra ütök 
kettős értelme nyomatékosítja: frazeologizmusként: 
’hasonlítok rád’, illetve konkrétan: ’arcul ütlek’.

A harmadik szöveg József Attila Hazám című 
versének befejezése.

„S mégis, magyarnak számkivetve,
lelkem sikoltva megriad –
édes Hazám, fogadj szívedbe,
hadd legyek hűséges fi ad!”

A haza-anyához való viszony ebben a szöveg-
ben végletesen meghasonlottként tételeződik. A lí-
rai én nem egy közösség tagjának, ellenkezőleg: 
magyarnak számkivetve defi niálja magát. A közös-
séghez való tartozás megvalósulhatatlan vágyként 
fogalmazódik meg: édes Hazám, fogadj szívedbe. 
A születés ellentéteként metaforizálódik a lehetet-
lenség: eggyé válni az elutasító mostohaként visel-
kedő anyával.

Ezek az irodalmi kánonhoz tartozó sorok felold-
hatatlan ambivalenciát fogalmaznak meg szimbo-
likus szinten: a magyar nemzettudat ellentmondá-
sosságát.

Az orosz anya
Az orosz gondolkodásban nagyon mélyen – az eti-
mológia szintjén: poдить ’szülni’ – gyökerezik a 
hazát nőként, anyaként konceptualizáló3 szemlélet. 
Ez a koncepció az orosz metafi zikai gondolkozás-
ban, a nőiséget spirituális szintre felemelő Sophia-
tanban (софийность) gyökerezik. Ez érhető tetten 
nyelvileg a ’haza’ jelentésű, a női grammatikai 
nemhez tartozó poдинa szó poдинa мaть ’haza-
anya’, Русь матушка ’Oroszhon anyácska’ féle 
kiterjesztéseiben. (Cs. Jónás 2008: 195) Számos iro-
dalmi alkotásban is megjelenik a spirituális szintre 
emelt női fi gura, pl. a szépséges hölgy Blok költésze-
tében. Különös dekonstrukciót hajt végre a női fi -
gurán Gorkij 1905/1906-ban keletkezett Anya című 
regényében. A mű főszereplője a mélyen vallásos 
Pelageja Nyilovna. A cselekmény során leszámol a 
vallásos spiritualitással – valójában egy másikra 
cseréli – és átveszi illegális forradalmárként letar-
tóztatott fi ának feladatkörét.

A feudális orosz gondolkodásban a patriar-
chális rend a cár atyuskában testesül meg. Az 1917 
előtti orosz paraszti kultúrában Oroszország anyács-
ka a cár feleségeként konceptualizálódik. Linda 
Edmondson magyarázata szerint ez a házasság-

3 Van egyébként olyan ’haza’ jelentésű szó is az orosz-
ban, amely az ’apá’-ra referáló szóból származik, s így 
férfi ként konceptualizálható, az: oтeчecтвo, ezt azonban 
ritkábban használják.

metafora a patriarchális rend uralmát tükrözi a 
feminizált ország (föld) fölött. (Idézi Valenius 2004: 
113) A hazát szimbolizáló anyafi gurák vizuálisan 
is megjelennek az orosz kultúrában, különösen an-
nak szovjet korszakában. A háborús időszakokban 
pedig valóságos konjunktúrája fi gyelhető meg a 
hazát szimbolizáló nőalakoknak. A helyzet: a haza 
– a gyenge nő, a szeretett anya – „bajban van”, 
„meg kell menteni” élménye aktualizálja a meta-
forát. A második világháborúban szerepet kaptak 
azok a plakátok és röplapok, amelyeken a meggyö-
tört proletárasszony képében megjelenő haza-anya4 
szólítja az önkénteseket a haza védelmére. A vi-
lágháborús áldozatok sírjai felett pedig a haza-anya 
gyászol. A Leningrádban [ma ismét: Szentpéter-
vár] 1960-ban létrehozott piszkarjovoi temetőben a 
félmillió áldozatot rejtő tömegsírok fölött megtört 
asszonyt ábrázoló szobor tartja leengedett kezében 
a megbékélés pálmaágát. Bár maga a szobor nem 
képvisel különösebb művészi értéket, a veszteség 
érzelmi átélésére lehetőséget ad. Az üzenet: Orosz-
ország anyácska gyászolja meghalt gyermekeit.

Egészen más az üzenete az újabban emelt ha-
za-anya szobroknak. 1967-ben a sztálingrádi csata 
huszonötödik évfordulójának emlékére állították 
fel Sztálingrádban, a Mamajev-kurgánon Jevgenyij 
Vucsetics 52 méter magas Haza-anya szólít című 
szobrát5. A hatalmas, erőt sugárzó nőfi gura kardot 
tart felemelt jobb kezében. A szobor talapzatával 
együtt 82 méter magas, csak maga a kard 27 mé-
teres. A hatalmas szobor a Vikipedia angol nyelvű 
változata szerint a világ legmagasabb „saját lábán 
álló” szobra. Beválasztották Oroszország hét cso-
dája közé. Az elsőségre vonatkozó megállapítás 
azonban mára már elévült. A legmagasabb Haza-
anya szobor ugyanis a maga 108 méterével 2001 
óta Kijevben áll, a Nagy Honvédő Háború Mú-
zeuma előtt. A művész – akárcsak a sztálingrádi 
szobor esetében – Vucsetics. A szobrász egyébként 
számos monumentális köztéri szobor alkotója-
ként vonult be a Szovjetunió történelmébe. Felix 
Dzerdzsinszkijről, a Cseka (a KGB elődje) megala-
pítójáról formált szobra a moszkvai Dzerdszinszkij 
téren állt a gigantikus KGB székház előtt. Vucsetics 
volt az alkotója a Berlin-Treptowban a szovjet fel-
szabadítók tiszteletére felállított emlékműnek is.

A kijevi Haza-anya szobor 25 méterrel magasabb 
a sztálingrádinál, kompozíciója pedig leginkább 
egy ruhát teregető mosónőre emlékeztet. A nőfi gu-

4 A plakáton látható arc Vszevolod Pudovkin 1926-ban – 
Gorkij regénye nyomán – keletkezett fi lmjének főszerep-
lőjéé, Vera Baranovszkajaé.
5 Ez volt a szövege a világháborús plakátoknak is.
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ra egyik kinyújtott kezében egy kardot, másikban 
egy pajzsot tart az ég felé. A nagyhatalmi arrogan-
cia lép így frigyre – szimbolikus síkon – a könyvfa-
kasztó giccsel.

Nem csoda, hogy a gigantikus anyafi gurák által 
sugárzott üzenet a Szovjetunió polgárai számára 
cinizmusnak, sőt, nyílt gúnynak tűntek. Hogyan le-
hetett volna gondoskodó, szerető anyának látni azt 
az államot, amely polgáraira spicliket küldött, esz-
telen fegyverkezésével, világűrkísérleteivel pedig 
nyomorban tartotta őket. Egy hiteles tanú, Galina 
Visnyevszkaja ír erről. Őt, a Bolsoj vezető szop-
ránját, a „gyémánt ragyogású hangú” (Ahmatova) 
énekesnőt férjével, Msztyiszlav Rosztropoviccsal 
együtt elűzték a hazájukból, mivel befogadták a 
nyaralójukba Szolzsenyicint. Így vall a szobor által 
kiváltott érzelmeiről: „A lehetetlen nyomorban el-
töltött élet és a patologikus hazudozás védelmére 
szólít fel a „Haza édesanya” tőrrel a kezében, a csak-
nem százméteres szobor a hatalmas tömegsír fölött, 
a Mamajev-kurgánon.” (Visnyevszkaja 1994: 459)

A nemzetmetaforák üzenete
A metaforák üzenetet hordoznak, szólnak saját kö-
zösségükhöz és a külvilágnak is. A fi nn lány üze-
nete bátorítás: kicsik vagyunk, de nem hagyjuk 
magunkat legyőzni, bekebelezni. Marianne szintén 
bátorít: fegyverrel, zászlóval a kezében védi több 
mint kétszáz éve a polgári forradalom vívmá nyait. 
Ezek egyértelműen pozitív átélésre lehetőséget adó 
képi szimbólumok.

A magyar haza vázlatos anyametaforájának – a 
vizuális sík és a verbális sík végül nem találkozik – 

üzenete pesszimista. A hazának és a haza polgárai-
nak viszonya nem harmonikus. A szövegek és képi 
szimbólumok elemzése a haza polgárainak azt az 
alapérzését sugallja, amelyet a Himnusz sorai így 
fogalmaznak meg: „szertenézett, s nem lelé honját 
e hazában”.

Az orosz haza-anya eredetileg szakrális-népi 
metaforája a szovjet időszakban egyre inkább bi-
rodalmi jelképpé vált. Ez tetten érhető az anyafi gu-
rák „felfegyverzésében”. A 2001-ben az ősi orosz 
fővárosban, Kijevben felállított gigantikus szobor 
fenyegetően kivont kardja pedig rosszat sejtet. 
Reméljük, tévedünk, s a történelem következő fe-
jezete nem ezt a címet fogja viselni: A Birodalom 
visszavág.
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