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ALTERNATÍV KONCEPTUALIZÁCIÓ 
ANGOL ÉS MAGYAR IDIÓMÁK ESETÉN 

Összefoglalás 

A disszertáció angol testidiómák és magyar ekvivalenseik fogalmi motivációját elemzi. A kiválasz-
tott angol idiómák a leggyakoribb olyan idiómák, amelyekben testrészek megnevezései szerepel-
nek, mint például a kéz, a fej vagy a szív szó. A kutatás középpontjában azok a fogalmi metaforák 
és metonímiák állnak, melyek ezeket az angol idiómákat és magyar ekvivalenseiket motiválják. Az 
idiómákat és ekvivalenseiket kognitív nyelvészeti módszerekkel elemzi a dolgozat (vö. Lakoff & 
Johnson 1980, Lakoff 1987 és Kövecses 2002). 

A kutatás célja, hogy az emberi test és a kapcsolódó fogalmak metaforikus és metonimikus 
konceptualizációjának hasonlóságait és különbségeit vizsgálja az angol és a magyar nyelvben. A 
dolgozat rámutat arra, hogy az angol testrészidiómák specifikus testterületek szerint csoportosít-
hatók, mivel az azonos területen lévő testrészek célfogalmai rendszerint megegyeznek. Az angol 
testidiómák alapján öt fő testterület különül el, melyek a gyakorisági adatok szerint a legfonto-
sabbnak bizonyulnak. Ezek a következők: (1) a fej és részei, (2) a törzs és részei, (3) a kar és ré-
szei, (4) a láb és részei, és (5) az emberi test belső részei. A különböző területek eltérő célfogal-
mak megértését, míg az egyes csoportokba tartozó testrészek rendszerint hasonló célfogalmak 
konceptualizációját segítik elő. A fenti csoportosítás egybeesik a test részeinek természetesen 
adódó csoportosításával, így a rendszer konzisztens a különböző testterületekről kialakult kon-
vencionális elképzelésünkkel.  

Az angol idiómákat és magyar megfelelőiket motiváló fogalmi metaforák és metonímiák rész-
letes elemzését alapul véve a disszertáció az univerzalitás és a variáció általános tendenciáit is 
vizsgálja. Az elemzett ekvivalensek alapján hasonlóságok és különbségek is jellemzik az angol és a 
magyar idiomatikus nyelvet. A szisztematikus összehasonlítás megmutatja, hogy az idiómák és 
ekvivalenseik közti hasonlóság leggyakrabban a generikus szinten észlelhető, míg a különbségek 
rendszerint a specifikus szinten jellemzők, illetve kulturális prioritások következményei. Az érte-
kezés bizonyítja, hogy a megtestesülés hipotézise érvényes az emberi testre vonatkozó angol idi-
ómák és magyar ekvivalenseik esetén. Általában véve az univerzalitás teret enged az alternativitás-
nak, és a konceptualizáció alternatív módjai jól motiváltnak bizonyulnak.  

Az angol és a magyar idiómák között több hasonlóság van. Az idióma-adatbázis elemzése rá-
mutat, hogy a megtestesülés fontos szerepet játszik az angol és a magyar nyelv közti hasonlósá-
gokban. Így több fogalmi metafora és metonímia, valamint a fogalmakra vonatkozó konvencio-
nális/kulturális tudás nagy része közös a két nyelvben. Mivel a leggyakoribb generikus szintű me-
taforák és metonímiák többsége megegyezik az angolban és a magyarban, a dolgozat feltételezi, 
hogy a megtestesülés univerzalitása és a közös tapasztalatok befolyásolják a fogalmi mechaniz-
musok kiválasztását. 

Több fontos különbség van az angol és magyar nyelv idiómái között. A jelen kutatás rámutat 
arra, hogy a kultúrák közti variáció többféleképpen jelentkezhet a két nyelvben. A nyelvek közti 
eltérések főként a szó szerinti jelentésekben és a fogalmi mechanizmusok különbségében nyilvá-
nulnak meg. Az idióma-adatbázis elemzése alapján ugyanazt a figuratív jelentést leggyakrabban 
különböző szóalakok, hasonló szó szerinti jelentések, és hasonló fogalmi mechanizmusok fejezik 
ki az angolban és a magyarban. Azok az idióma-ekvivalens párok, amelyekben több különbség 
van a szó szerinti jelentéseket és a fogalmi mechanizmusokat tekintve, kevésbé gyakoriak.  

A jelen kognitív nyelvészeti tanulmány és eredményei hasznosnak bizonyulhatnak az alternatív 
konceptualizációt és általában a kognitív szemantikát vizsgáló kutatások számára is.   
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