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Családomnak… 

 

 

 

 

 

 Köszönöm Édesapámnak, Édesanyámnak azt a sok-sok türelmet, amivel viszonyultak a 

disszertációírás sokszor nem könnyű, embert próbáló időszakához. Az a sok-sok bátorítás, 

bíztatás és jó szó, amivel illettek a nehezebb percekben, segítettek áthidalni a problémákat 

és továbblépni a következő szintre. 

 Köszönöm Húgomnak, hogy még a levezető sport pillanataiban is hajlandó volt 

végighallgatni, mikor hol tartok, akkor is, ha akkor éppen nem az volt a legérdekesebb. 

Megértése és könnyed, humorral való hozzáállása sokat segített abban, hogy egy-egy 

holtponton túljussak. 

 És végül, de nem utolsósorban, köszönöm Nagymamámnak, aki, bár egy másik 

országban él, és más nyelvet beszél, lelkiismeretesen végighallgatta beszámolóimat és 

lelkesen szurkolt a jó eredményért. 

 Összességében köszönöm mindenkinek, aki a környezetemben volt ebben az 

időszakban, és velem együtt részese lett a disszertációírás folyamatának, s megértéssel 

végighallgatta lelkes vagy épp aggodalmas beszámolóimat, és empátiával közelített ehhez 

a sajátos világhoz. 
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Tanáraimnak… 

 

 
 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2000 óta tanulok. 

A Magyar, majd Orosz Nyelv és Irodalom Szak elvégzése után nyertem felvételt a 

Kulturális Nyelvészet Doktori Programba. Hálával tartozom tanáraimnak azért a sok 

tudásért, amit az évek alatt átadtak, és ami lehetővé tette, hogy megírhassam ezt a 

disszertációt. 

Köszönöm a Kulturális Nyelvészet Doktori Program oktatóinak, hogy 

hozzáértésüknek, munkájuknak köszönhetően oly sok tudást és kognitív nyelvészeti 

ismeretet sajátíthattam el. A program színvonalas és érdekes órái sokunk világképét 

megváltoztatták akkoriban. 

Óriási hálával tartozom Bańczerowski tanár úrnak, akinek építő kritikája és biztatása 

nélkül ez a kutatás nem készülhetett volna el. 
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TÁBLÁZATOK 
 

 

 

1. táblázat: A Ruscorpora korpusz lekérdezés számszerű adatai 

 

Ruscorpora Alkorpusz: Beszélt Alkorpusz: Sajtó 

Összkorpusz mérete 3143 dokumentum 

1 607 304 mondat 

10 153 287 szó 

332 720 dokumentum 

12 919 482 mondat 

173 521 766 szó 

Találatok száma 

(keresőkérdés: совесть 

„lelkiismeret”) 

288 dokumentum 

488 találat 

3641 dokumentum 

4234 találat 

 

 

 

2. táblázat: Beszélt alkorpusz: V, S, A 

 

Ruscorpora:  

Beszélt alkorpusz 

cовесть 

(„lelkiismeret”) + V 

(Ige) 

cовесть 

(„lelkiismeret”) + S 

(Főnév) 

cовесть 

(„lelkiismeret”) + A 

(Melléknév) 

Találatok száma 82 dokumentum 

95 találat 

52 dokumentum 

56 találat 

26 dokumentum 

32 találat 

 

 

 

3. táblázat: Sajtó alkorpusz: V, S, A 

 

Ruscorpora:  

Sajtó alkorpusz 

cовесть 

(„lelkiismeret”) + V 

(Ige) 

cовесть 

(„lelkiismeret”) + S 

(Főnév) 

cовесть 

(„lelkiismeret”) + A 

(Melléknév) 

Találatok száma 733 dokumentum 

762 találat 

812 dokumentum 

842 találat 

289 dokumentum 

300 találat 
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4. táblázat: Metaforák száma a Ruscorpora alkorpuszaiban 

 

Ruscorpora alkorpuszok Beszélt Sajtó 

Összes metaforikus 

kifejezés/Típusok 

212/10 2016/12 

 

 

 

5. táblázat: Az öt leggyakoribb fogalmi metafora számszerű előfordulása a Ruscorpora 

alkorpuszaiban 

 

A leggyakoribb fogalmi 

metaforák (Lelkiismeret, a 

továbbiakban LELK.-ként 

rövidítve)/Találatok száma 

az alkorpuszokban 

Ruscorpora 

alkorpusz:Beszélt 

Metaforikus kifejezések 

száma 

Ruscorpora alkorpusz:Sajtó 

Metaforikus kifejezések 

száma 

LELK. = ANTROPOMORF 

TULAJDONSÁGOKKAL 

RENDELKEZŐ LÉNY 

48 442 

LELK. = FELSŐBB 

HATALOM 

39 367 

LELK. = ÉRTÉK/ÉRTÉKES 

TÁRGY 

32 310 

LELK. = BÍRÓ 30 305 

LELK. = SEGÍTŐ, 

MEGMENTŐ 

21 241 

 

 

 

6. táblázat: MNSZ-alkorpuszok (Forrás: Az MNSZ hivatalos honlapja
1
) 

 

Az MNSZ felépítése a következő (a számszerű adatok millió szóban vannak megadva, 

százezer szóra kerekítve): 

 

 Magyar-

országi 

Szlová-

kiai 

Kárpát-

aljai 

Erdélyi Vajda-

sági 

Össz. 

SAJTÓ 71,0 5,7 0,7 5,5 1,5 84,5 

SZÉPIRODALOM 35,5 1,4 0,4 0,8 0,2 38,2 

                                                 
1
 Az MNSZ hivatalos honlapjának linkjét lásd az Irodalom fejezetben, az internetes források alatt. 
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TUDOMÁNYOS 20,5 2,3 0,7 1,6 0,3 25,5 

HIVATALOS 19,9 0,2 0,3 0,6 0,1 20,9 

SZEMÉLYES 17,8 - 0,4 0,4 0,1 18,6 

Összesen 164,7 9,5 2,5 8,9 2,0 187,6 

 

 

 

7. táblázat: MNSZ-alkorpusz: HIVATALOS 

 

MNSZ-

alkorpusz: 

HIVATALOS  

Egész 

alkorpuszmérete/találatok 

száma (keresőszó: 

lelkiismeret) 

Találatok 

száma 

(keresőszó: 

lelkiismeret + A 

{melléknév}) 

Találatok 

száma  

(keresőszó: 

lelkiismeret + S 

{főnév}) 

Találatok 

száma 

(keresőszó: 

lelkiismeret 

+V {ige}) 

Számszerű 

adatok 

19 854 717 szó/31 10 7 1 

 

 

 

8. táblázat: MNSZ-alkorpusz: TUDOMÁNYOS 

 

MNSZ-

alkorpusz: 

TUDOMÁ- 

NYOS  

Egész 

alkorpuszmérete/találatok 

száma (keresőszó: 

lelkiismeret) 

Találatok 

száma 

(keresőszó: 

lelkiismeret + A 

{melléknév}) 

Találatok 

száma(keresőszó: 

lelkiismeret + S 

{főnév}) 

Találatok 

száma 

(keresőszó: 

lelkiismeret 

+V {ige}) 

Számszerű 

adatok 

20 535 550 szó/90 30 35 6 

 

 

9.táblázat: MNSZ-alkorpusz: SAJTÓ 

 

MNSZ-

alkorpusz: 

SAJTÓ  

Egész 

alkorpuszmérete/találatok 

száma (keresőszó: 

lelkiismeret) 

Találatok száma 

(keresőszó: 

lelkiismeret + A 

{melléknév}) 

Találatok száma  

(keresőszó: 

lelkiismeret + S 

{főnév}) 

Találatok 

száma 

(keresőszó: 

lelkiismeret 

+V {ige}) 

Számszerű 

adatok 

71 012 205 szó/147 54 62 11 
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10. táblázat: MNSZ-alkorpusz: SZEMÉLYES 

 

MNSZ-

alkorpusz: 

SZEMÉ- 

LYES  

Egész 

alkorpuszmérete/találatok 

száma (keresőszó: 

lelkiismeret) 

Találatok száma 

(keresőszó: 

lelkiismeret + A 

{melléknév}) 

Találatok száma 

(keresőszó: 

lelkiismeret + S 

{főnév}) 

Találatok 

száma 

(keresőszó: 

lelkiismeret 

+V {ige}) 

Számszerű 

adatok 

17 838 598 szó/176 33 66 13 

 

 

 

11. táblázat: MNSZ eredmények: A metaforák száma 

 

MNSZ-

alkorpuszok:  

HIVATALOS TUDOMÁNYOS SAJTÓ SZEMÉLYES 

Metaforák 

száma: Összes 

metaforikus 

kifejezés/Típusok 

5/3 44/18 41/13 44/14 

 

 

 

12. táblázat: MNSz korpusz: lelkiismeret + leggyakoribb igék (V), főnevek (S), 

melléknevek (A) 

 

MNSz 

korpusz 

Lelkiismeret 

+ 

Igék (V) Főnevek (S) Melléknevek (A) Lelkiismeret: 

fogalmi meta-

forák 

Hivatalos Van Furdalást, 

könnyítésére, 

szabadságáról, 

szabadsága, 

szerepét, szót, tü-

krébe 

Nyugodt, orvosi, 

rossz, képviselői, 

társadalmi, bírói, 

szakmai, önálló 

(2), európai 

Antropomorf 

tulajdonságokkal 

rendelkező lény, 

Bíró, Teher, Tü-

kör, 

Sajtó  Diktálta, fe-

lébred, gyötörte, 

igyekszik, van, 

lenne, nincs (2), 

megéri, szabad, 

volt 

Kormány (5), csa-

lád, élő, lényegét, 

megnyugtatását, 

maradékát, in-

tézménye, hiánya, 

tárgya, furdalása 

Rossz (10), szo-

ciológiai, tár-

sadalmi, igazi, 

íratlan, mélyén 

(2), 

kényelmetlen, 

Antropomorf 

tulajdonságokkal 

rendelkező lény, 

Tárgy (értékes, 

mély) , In-

tézmény, Felsőbb 
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(12), ... egyetemes, 

liberális, ... 

hatalom 

Személyes Felébred, hozott, 

van, nincs (4), 

legyen, lesz, ére-

zhet, kimondjuk,  

Döntésére, 

elfojtása, furdalás 

(32), felsza-

badításáról, fon-

tosságáról, írása, 

keresése (2), 

noszogatásai, 

megnyugtatása 

(2), sza-

badságába, sza-

vára, ... 

Rossz (12), 

fránya, nyugodt, 

újságírói (2), ti-

szta (2), szakmai, 

demokrata, kis 

(3), kész, fizikai, 

biztos,... 

Antropomorf 

tulajdonságokkal 

rendelkező lény, 

Tárgy (értékes), 

Tükör 

Tudományos Diktál, köti, 

legyen (2), nincs, 

volt 

Aluljárója, elal-

tatását, hőse, 

irányítása, 

magánszféráját, 

megnyilvánulását, 

furdalás (8), 

parancsára, sza-

badságának (4), 

szerepére, tekin-

télyének, ... 

Állandó, benső, 

igaznak, 

környezeti, tiszta 

(2), kulturális, jó 

(2), tragikus, 

lappangó, egyé-

ni, hontalan (2), 

havatásbeli, 

eleven, ... 

Antropomorf 

tulajdonságokkal 

rendelkező lény, 

Betegség, 

Felsőbb hatalom, 

 

 

13. táblázat: Az öt leggyakoribb fogalmi metafora számszerű előfordulása az MNSZ 

alkorpuszaiban 

 

MNSZ-alkorpuszok/ 

Leggyakoribb fogalmi 

metaforák számszerű 

előfordulása 

MNSZ-

alkorpusz: 

HIVATALOS 

MNSZ 

alkorpusz: 

TUDOMÁNYOS 

MNSZ 

alkorpusz: 

SAJTÓ 

MNSZ 

alkorpusz: 

SZEMÉLYES 

LELK. = ANTROPOMORF 

TULAJDONSÁGOKKAL 

RENDELKEZŐ LÉNY 

3 7 9 10 

LELK. = FELSŐBB 

HATALOM 

 6 5 8 

LELK. = BÍRÓ 2 5 4 7 

LELK. = TÖRVÉNY  4 3 5 

LELK. = SEGÍTŐ/MEG-

MENTŐ 

 3 2 3 
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14. táblázat: COCA korpusz, a szavak számszerű eloszlása évenként és alkorpuszonként. 

(Forrás: COCA korpusz hivatalos, internetes honlapja
2
) 

 

Év Beszélt  

(„Spoken”) 

Próza  

(„Fiction”) 

Folyóirat  

(„Magazine”) 

Újság  

(„Newspaper”) 

Tudományos  

(„Academic”) 

Összesen 

1990 4 332 983 4 176 786 4 061 059 4 072 572 3 943 968 20 587 368 

1991 4 275 654 4 152 690 4 170 022 4 075 636 4 011 142 20 685 631 

1992 4 493 738 3 862 984 4 359 784 4 060 218 3 988 593 20 765 317 

1993 4 449 330 3 936 880 4 318 256 4 117 294 4 109 914 20 931 674 

1994 4 416 223 4 128 691 4 360 184 4 116 061 4 008 481 21 029 640 

1995 4 506 463 3 925 121 4 355 396 4 086 909 3 978 437 20 852 326 

1996 4 060 972 3 938 742 4 348 339 4 062 397 4 070 075 20 480 345 

1997 3 874 976 3 750 256 4 330 117 4 114 733 4 378 426 20 448 508 

1998 4 424 874 3 754 334 4 353 187 4 096 829 4 070 949 20 700 173 

1999 4 417 997 4 130 984 4 353 229 4 079 926 3 983 704 20 965 840 

2000 4 414 772 3 925 331 4 353 049 4 034 817 4 053 691 20 781 660 

2001 3 987 514 3 869 970 4 252 503 4 066 589 3 924 911 20 111 307 

2002 4 329 586 3 745 582 4 279 955 4 085 554 4 014 495 20 455 712 

2003 4 404 978 4 094 865 4 295 543 4 022 457 4 007 927 20 825 770 

2004 4 330 018 4 076 462 4 300 735 4 084 584 3 974 453 20 766 252 

2005 4 396 030 4 075 210 4 328 642 4 089 168 3 890 318 20 779 368 

2006 4 304 513 4 081 287 4 279 043 4 085 757 4 028 620 20 779 220 

2007 3 882 586 4 028 998 4 185 161 3 975 474 4 267 452 20 339 671 

2008 3 635 622 4 155 298 4 205 477 4 031 769 4 015 545 20 043 711 

2009 3 969 587 4 143 814 3 855 815 3 971 607 4 144 064 20 084 887 

2010 4 095 393 3 929 160 3 806 011 4 258 633 3 816 420 19 905 617 

2011 4 033 627 4 166 029 4 199 378 3 982 299 4 064 535 20 445 868 

2012 2 348 159 2 294 570 2 203 821 2 109 683 2 298 658 11 254 891 

Össz. 95 385 672 90 344 134 95 564 706 91 680 966 91 044 778 464 020 256 

 

 

15. táblázat: COCA korpusz, találatok alkorpuszonként (keresőszó: conscience 

{lelkiismeret}) 

 

Alkorpuszok Beszélt  

(„Spoken”) 

 Újság  

(„Newspapers”) 

Tudományos 

folyóiratok 

(„Academic 

Journals”) 

Népszerű 

magazinok 

(„Popular 

Magazines”) 

Korpusz mérete: 

Szavak száma 

95 385 672 91 680 966 91 044 778 95 564 706 

Találatok: 

conscience 

(lelkiismeret), 

szavak száma 

1121 909 1396 1140 

16. táblázat: COCA alkorpuszok, keresőszó: conscience (lelkiismeret) + V (ige) 

                                                 
2
 A COCA korpusz hivatalos internetes honlapjának linkjét lásd az Irodalom fejezetben, az internetes hivat-

kozások között. 
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Alkorpuszok Beszélt 

(„Spoken”) 

Újság 

(„Newspapers”) 

Tudományos 

folyóiratok 

(„Academic 

Journals”) 

Népszerű 

magazinok 

(„Popular 

Magazines”) 

Találatok száma 

Keresőszó: 

conscience 

(lelkiismeret) + 

V (ige) 

1568 1098 1221 1327 

 

 

 

17. táblázat: COCA alkorpuszok, keresőszó: conscience (lelkiismeret) + S (főnév) 

 

Alkorpuszok Beszélt 

(„Spoken”) 

Újság 

(„Newspapers”) 

Tudományos 

folyóiratok 

(„Academic 

Journals”) 

Népszerű 

magazinok 

(„Popular 

Magazines”) 

Találatok száma 

Keresőszó: 

conscience 

(lelkiismeret) + 

S (főnév) 

922 973 2015 1356 

 

 

 

18. táblázat: COCA alkorpuszok, keresőszó: conscience (lelkiismeret) + A (melléknév) 

 

Alkorpuszok Beszélt 

(„Spoken”) 

Újság 

(„Newspapers”) 

Tudományos 

folyóiratok 

(„Academic 

Journals”) 

Népszerű 

magazinok 

(„Popular 

Magazines”) 

Találatok száma 

Keresőszó: 

conscience 

(„lelkiismeret”) 

+ A (melléknév) 

423 478 868 685 

 

 

 

19. Táblázat: COCA korpusz: metaforák száma 
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Alkorpuszok Beszélt 

(„Spoken”) 

Újság 

(„Newspapers”

) 

Tudományos 

folyóiratok 

(„Academic 

Journals”) 

Népszerű 

magazinok 

(„Popular 

Magazines”) 

Összes metafora 

száma/típusok 

561/7 427/9 612/7 593/10 

 

 

 

20. táblázat: Az öt leggyakoribb fogalmi metafora számszerű előfordulása a COCA 

alkorpuszaiban 

 

COCA 

alkorpuszok/ 

Leggyakoribb 

fogalmi metaforák 

számszerű 

előfordulása 

Beszélt 

(„Spoken”) 

Újság 

(„Newspapers”) 

Tudományos 

folyóiratok 

(„Academic 

Journals”) 

Népszerű 

magazinok 

(„Popular 

Magazines”) 

LELK. = ANTROPO

MORF 

TULAJDONSÁGOKK

AL RENDELKEZŐ 

LÉNY 

98 84 93 86 

LELK. = FELSŐBB 

HATALOM 

72 70 64 61 

LELK. = BÍRÓ 65 58 54 54 

LELK. = VÉDENI 

VALÓ-ÁRTATLAN 

LÉNY 

50 47 48 45 

LELK. = ELLENFÉL 43 40 41 39 
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21. táblázat: A Lelkiismeret céltartomány forrástartományai a három nyelvben 

 

Mindhárom nyelvben 

szereplő 

forrástartomány 

(Céltartomány: 

Lelkiismeret) 

Magyar és orosz 

nyelvben szereplő 

forrástartomány 

Magyar és 

amerikai angol 

nyelvben 

szereplő 

forrástartomány 

Magyar nyelvben 

szereplő 

forrástartomány 

Orosz és 

Amerikai angol 

nyelvben 

szereplő 

forrástartomány 

Orosz nyelvben 

szereplő 

forrástartomány 

Amerikai angol 

nyelvben 

szereplő 

forrástartomány 

ANTROPOMORF 

TULAJDONSÁGOKKAL 

RENDELKEZŐ LÉNY; 

BÍRÓ; FELSŐBB 

HATALOM; TÖRVÉNY; 

ÉRTÉKES TÁRGY; 

TÜKÖR 

SEGÍTŐ/MEGMENTŐ; 

TEHER 

BETEG(SÉG) PÁRNA; ÖSZTÖN; 

DEFICIT; ÁRUCIKK; 

LÉLEK; PART; TÁRS; 

TUDÁS; 

TAPASZTALATOK 

ÖSSZESSÉGE; 

ADÓHIVATAL; IGAZSÁG 

MEGHATÁROZÓJA; 

SZENTLÉLEK; VAJÚDÓ 

ASSZONY; RENDSZER 

INTÉZMÉNYESÍTETT 

FORMÁJA; SZABAD 

AKARAT KONTROLLJA; 

MÉLYLÉLEKTANI 

DIMENZIÓ; ÉRZELEM; 

SZELLEMI 

EGYÜTTISMERÉS; 

BÉKLYÓ; ÉPÜLET; GÉP 

ÜZLETTÁRS GYÜMÖLCS; 

NORMA; ÁLLAT 

VÉDENI VALÓ-

ÁRTATLAN 

LÉNY; 

ELLENFÉL; 

TULAJDON; 

SZŐNYEG 

 

 



 20 

22. táblázat: A specifikus szint tulajdonságainak megjelenése a három nyelvben 

 

(Generikus szintű fogalmi metafora: A LELKIISMERET ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY 

Specifikus szint: tulajdonságok) 

 

Mindhárom nyelvben szereplő 

tulajdonságok (A LELKIISMERET 

ANTROPOMORF 

TULAJDONSÁGOKKAL 

RENDELKEZŐ LÉNY) 

Magyar 

és orosz 

nyelv 

példái 

Magyar és 

amerikai 

angol nyelv 

példái 

Magyar nyelv 

példái 

Orosz és 

Amerikai 

angol nyelv 

példái 

Orosz nyelv 

példái 

Amerikai angol nyelv példái 

Hangja van,  

jó/rossz, nyugodt/nyugtalan, 

ébred/alszik, súg, beszél 

  Feltámad 

(ujjá 

születik), 

csendes, 

bűnös 

Háborog, 

ágaskodik, 

megmoccan 

Elégedett Emlékezete 

van, 

gondolkodik, 

rág 

Még fejlődő, puritán származású, 

kedves, makacs, akaratos, 

mesterkéletlen, szigorú, 

hiperaktív, erős, izmos, 

független, bizonytalan, 

szégyenlős, félénk, 

aggályoskodó, adakozó,…, 
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23. táblázat: A LELKIISMERET BÍRÓ fogalmi metafora megfelelései (és különböző 

nézőpontjai!) a három nyelvben 

 

A LELKIISMERET BÍRÓ 

fogalmi metafora 

megfelelései 

Magyar nyelvben Orosz nyelvben Amerikai angol 

nyelvben 

Bíró = Lelkiismeret 

cselekedetei az 

emberrel/EGO-val 

szemben 

Vádol, elítél, bírál, 

felelősségre von, 

felment, büntet 

 Védelem, 

követelései, 

vádpontjai, ítélete 

Vádlott = EGO 

cselekedetei a 

Bíróval/Lelkiismerettel 

szemben 

 Felel, védekezik  Kérni, fellebezni 

Bíró = Lelkiismeret 

tulajdonságai 

  Meg nem alkuvó 

Vádlott = EGO 

tulajdonságai 

  Szabadjára engedett 
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ILLUSZTRÁCIÓK, ÁBRÁK
3
 

 

 

 

{1} A LELKIISMERET ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY fogalmi 

metafora az orosz nyelvben 

 

Forrástartomány:       Céltartomány: 

Antropomorf tulajdonságokkal rendelkező lény         Lelkiismeret (Cовесть) 

 

    Megfelelések: tulajdonságok 

 

 

   ►  Beszél      ◄ 

   ►  Ébred    ◄ 

   ►  Hangja van   ◄ 

   ►  Súg    ◄ 

   ►  Emlékezete van  ◄ 

   ►  Nyugodt   ◄  

   ►  Elégedett   ◄ 

   ►  Gondolkodik   ◄ 

   ►  Rág (furdal)   ◄ 

 

 

                                                 
3
 Az illusztrációk példáinak forrásai a nemzeti nyelvi korpuszok: Ruscorpora, MNSZ, COCA. 
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{2} A LELKIISMERET FELSŐBB HATALOM fogalmi metafora az orosz nyelvben 

 

Forrástartomány:      Céltartomány: 

Felsőbb hatalom      Lelkiismeret (Cовесть) 

Felsőbb hatalom cselekedetei    Lelkiismeret cselekedetei 

az alárendelttel szemben     az emberrel/EGO-val szemben 

 

Megfelelések: cselekedetek 

 

►   Kínoz   ◄ 

►   Kontrollál  ◄ 

►   Parancsol  ◄ 

►   Enged (vmit tenni) ◄ 
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{3} A LELKIISMERET ÉRTÉKES TÁRGY fogalmi metafora az orosz nyelvben 

 

Forrástartomány:      Céltartomány: 

Értékes tárgy      Lelkiismeret 

 

 

Elveszíteni egy tárgyat ► Потерять совесть. (Elveszíteni a lelkiismeretet.) 

Megvenni egy tárgyat ► Купить совесть. (Lelkiismeretet venni.) 

Elveszíteni egy tárgyat ► Лишиться совести. (Elveszíteni a lelkiismeretet.) 

 

 

 

 

{4} A LELKIISMERET BÍRÓ fogalmi metafora az orosz nyelvben 

 

Forrástartomány:      Céltartomány: 

Bíró       Lelkiismeret (Совесть) 

Vádlott cselekedetei      Ember/EGO cselekedetei 

a bíróval szemben      a lelkiismerettel szemben 

 

Megfelelések: cselekedetek 

 

 

Védekezik       (vádlott ►EGO)  Оправдывается перед своей совестью.  

(Mentegetőzni a saját lelkiismerete előtt.) 

Felel          (vádlott ►EGO)  Oн отвечает за это перед своей совестью. 

      (Saját lelkiismerete előtt felel ezért.) 
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{5} A LELKIISMERET SEGÍTŐ/MEGMENTŐ fogalmi metafora az orosz nyelvben 

 

Forrástartomány:      Céltartomány: 

Segítő/Megmentő      Lelkiismeret (Совесть) 

Segítő/Megmentő      Lelkiismeret 

cselekedetei az ember felé     cselekedetei az EGO felé 

 

Megfelelések: cselekedetek 

 

 

Segít          (Megmentő/Segítő ►Lelkiismeret)  Ему совесть помoгла. 

(A lelkiismeret segített neki.) 

Megment   (Megmentő/Segítő ►Lelkiismeret)    Совесть спaсла егo. 

        (A lelkiismeret mentette meg őt.) 

 



 26 

{6}A  LELKIISMERET ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY fogalmi 

metafora a magyar nyelvben 

 

Forrás tartomány:       Cél tartomány: 

Antropomorf tulajdonságokkal rendelkező lény   Lelkiismeret 

 

    Megfelelések: azonos tulajdonságok 

 

 

A lény tulajdonságai:     Lelkiismeret tulajdonságai: 

 

  ►    Ébred    ◄ 

  ►    El lehet altatni   ◄ 

  ►    Háborog   ◄ 

  ►    Szól (hangja van, súg) ◄ 

  ►    Ágaskodik   ◄ 

  ►    Feltámad   ◄ 

  ►    Megmoccan    ◄ 

  ►    Elcsendesedik   ◄ 

►    Elalszik   ◄ 
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{7} A LELKIISMERET FELSŐBB HATALOM fogalmi metafora a magyar nyelvben 

 

Forrás tartomány:       Cél tartomány: 

Felsőbb hatalom          Lelkiismeret 

 

   Megfelelések: cselekedetek 

 

A felsőbb hatalom cselekedetei    A lelkiismeret “cselekedetei” 

az alárendelttel szemben     az EGO-val/Emberrel szemben 

 

►    Gyötör    ◄ 

►    Kínoz    ◄ 

►    Diktál    ◄ 

►    Távol tart a rossztól  ◄  

►    Bánt    ◄ 

►    Irányítása alá tartozik  ◄ 
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{8} A LELKIISMERET BÍRÓ fogalmi metafora a magyar nyelvben 

 

Forrás tartomány:         Cél tartomány: 

Bíró         Lelkiismeret 

 

Megfelelések: cselekedetek 

 

Bíró cselekedetei a vádlottal szemben: Lelkiismeret „cselekedetei” az emberrel/EGO-

val szemben: 

   

  ►   Vádol    ◄ 

  ►   Elítél     ◄ 

  ►   Bírál     ◄ 

  ►   Felelősségre von  ◄ 

  ►   Felment   ◄ 

  ►   Büntet    ◄ 

 

 

 

 

{9} A BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS LELKIISMERET MŰKÖDÉSE IKM a magyar nyelvben 

 

 

Bírósági tárgyalás:   Lelkiismeret működése: 

Résztvevők: bíró, vádlott  Résztvevők: lelkiismeret = BÍRÓ, ember/EGO = vádlott 

Helyszín: tárgyalóterem  Helyszín: emberi tudat 

Séma/szcenárió:   Séma/szcenárió: 

1. Bíró: kérdez, vádol, bírál 1. Lelkiismeret: vallatja, vádolja, bírálja az EGO-t 

1.1. Bíró: elítéli a vádlottat. 1.1. Lelkiismeret: elítéli az EGO-t 

1.2. Bíró: felmenti a vádlottat 1.2. Lelkiismeret: felmenti az EGO-t 
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{10} A LELKIISMERET TÖRVÉNY fogalmi metafora a magyar nyelvben 

 

Forrás tartomány:        Céltartomány: 

Törvény        Lelkiismeret 

 

Törvény szerint végigvezetett eljárás. ► Lelkiismeret szerint végigvezetett eljárás. 

Törvény szerint cselekszik.  ►  Lelkiismerete szerint cselekszik. 

A törvény szabályait betartja.  ►  Lelkiismerete szabályait betartja. 

 

 

 

 

{11} A LELKIISMERET SEGÍTŐ/MEGMENTŐ fogalmi metafora a magyar nyelvben 

 

Forrás tartomány:       Céltartomány: 

Segítő/megmentő       Lelkiismeret 

 

 

A segítő/megmentő megmenti az embert. ► A lelkiismerete mentette meg a bűntől. 

A segítő/megmentő óvja az embert. ► A lelkiismeret óvta attól, hogy rosszat  

           tegyen. 

A segítő/megmentő segíti az embert. ► A lelkiismerete segítette útján. 
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{12} A LELKIISMERET ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY fogalmi 

metafora az amerikai angol nyelvben 

 

Forrástartomány:       Céltartomány: 

Antropomorf tulajdonságokkal rendelkező lény  (Conscience) Lelkiismeret 

 

1.a) Az antropomorf tulajdonságokkal rendelkező lény TULAJDONSÁGAI  

– Lelkiismeret TULAJDONSÁGAI 

(jellemző, gyakran előforduló tulajdonságok a korpuszból) 

Jó (Good) 

Nyugtalan (Uneasy) 

Egyéni (Individual) 

Keresztény (Christian) 

Még fejlődő (Still-evolving) 

Emberi (Human) 

Közösségi (Public) 

Awakening (Ébredő) 

► Puritán származású (Of Puritan heritage) ◄ 

Alvó (Dormant) 

Kedves (Dear) 

Makacs, Akaratos (Stubborn) 

Mesterkéletlen (Unconstrained) 

Csendes (Quiet) 

Szigorú (Strict) 

Overactive (Hiperaktív) 

Vallásos (Religious) 

Erős, Izmos (Muscular) 

Független (Autonomous) 

Bizonytalan (Wobbly) 

Szégyenlős, Félénk (Timid) 

Bűnös (Guilty) 

Adakozó (Charitable) 
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1.b) Az antropomorf tulajdonságokkal rendelkező lény CSELEKEDETEI  

– Lelkiismeret CSELEKEDETEI (= TULAJDONSÁGOK részletezése) 

Cselekedete (Act of) 

Kötelez (Bind in) 

Reveláció (God’s self revelation in) 

Szúrás, Furdalás (Twinge of) 

Mardos (Lash) 

►  Háborgat (Bother)  ◄ 

Mond (Tells) 

Súg (Whisper) 

Támad (Attack) 

Civódás, Zsémbeskedés (Nagging) 

Dühöngése (Raging of) 

Hozzájárul (Contribution of) 

Beletörődés (Resignations) 

 

 

 

1.c) Az antropomorf tulajdonságokkal rendelkező lény FELÉ IRÁNYULÓ CSELEKEDETEK  

– Lelkiismeret FELÉ IRÁNYULÓ CSELEKEDETEK (= TULAJDONSÁGOK részletezése) 

Megdöbbenteni (Shock the conscience {the conscience = továbbiakban rövidítve: t.c.}) 

Tanácskozni (Consult t.c.) 

Hívni (Call to conscience {conscience = továbbiakban rövidítve: c.}.) 

Hallgatni rá (Listen to t. c.) 

►  Ösztökélés, Ösztönzés (Spur our c.)  ◄ 

Megmenteni (To save their c.) 

Felidéz (Invoke) 

Elbájolása (Ravishing of c.) 

Elcsábítani (Seduce t. c.) 

Felébreszteni (Arouse) 

Hatni rá (To influence t. c) 
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{13} A LELKIISMERET FELSŐBB HATALOM fogalmi metafora az amerikai angol nyelvben 

 

Forrástartomány:      Céltartomány: 

Felsőbb hatalom      (Conscience) Lelkiismeret 

(A korpuszban előforduló, legjellemzőbb kifejezések.) 

►  Követelései (Claims of c.)   ◄ 

►  Szenved tőle (Suffer from c.)   ◄ 

►  Diktál (Dictates of c.)    ◄ 

►  Büntetés (Punishment of his c.)  ◄ 

►  Követelő (Demanding)   ◄ 

►  Morális parancsai (Moral dictates of c.) ◄ 

►  Parancsai (Biddings of c.)    ◄ 

 

 

 

{14} A LELKIISMERET BÍRÓ fogalmi metafora az amerikai angol nyelvben 

 

Forrástartomány:      Céltartomány: 

Bíró       (Conscience) Lelkiismeret 

 

Bíró CSELEKEDETEI – Lelkiismeret CSELEKEDETEI 

Szabadjára engedett (Unfettered by conscience) 

Védelem (Protection of c.) 

►  Követelései (Claims of c.)  ◄ 

Vádpontjai (Counts of c.) 

Ítélete (Convictions of, The judgement of c.) 

 

Bíró FELÉ IRÁNYULÓ CSELEKEDETEK – Lelkiismeret FELÉ IRÁNYULÓ CSELEKEDETEK 

Kérni, fellebbezni (Appeal to one’s c.) 

 

Bíró TULAJDONSÁGAI – Lelkiismeret TULAJDONSÁGAI 

Meg nem alkuvó (Uncompromising) 
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{15} A LELKIISMERET VÉDENI VALÓ-ÁRTATLAN LÉNY fogalmi metafora az amerikai angol 

nyelvben 

 

Forrástartomány:       Céltartomány: 

Védeni való ártatlan lény     (Conscience) Lelkiismeret 

(A korpusz legjellemzőbb kifejezései.) 

 

►   Küzdelmei (struggles of c.)    ◄ 

►   Becsületesség, tisztesség (integrity of c.) ◄ 

►   Joga (right of c.)     ◄ 

►   Gyötrelem (distress of c.)    ◄ 

►   Szégyen és bánat (shame and heaviness) ◄ 

►   Védeni (protecting one’s c.)   ◄ 

►   Kényszerítése (Coerce the c.)   ◄ 

►   Ellenállás (stand of c.)    ◄ 

►   Megkínzott (agonized)    ◄ 

►   Feladni (dropped her c.)   ◄ 

 

 

 

 

 

{16} LELKIISMERET ELLENFÉL fogalmi metafora 

 

Forrástartomány:      Céltartomány: 

Ellenfél       (Conscience) Lelkiismeret 

(A korpusz legjellemzőbb kifejezései, szavai.) 

 

►   Támadása (Attack of t. c.)  ◄ 

►   Küzdelem (Struggles with her c.) ◄ 

►   Leigázás (Subjugation of c.)  ◄ 
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{17} A lelkiismeret kulturális modellje az orosz nyelvben és kultúrában 

 

Lelkiismeret = Érték, pozitív tartalom 

↓ 

Lelkiismeret = Emberi test, lélek része, 

↓ 

Lelkiismeret = Ember pozitív tartalma/része 

 

1. Ember +  

 

 

      → Helyes emberi tett/működés 

 

 

 

2. Ember – 

 

            

      → Helytelen emberi tett/működés 

 

Pozitív tartalom: 

 
LELKIISMERET 

Pozitív 

tartalom/lelkiismeret 

hiánya 
(elveszíteni a lelkiismere-

tét)  

(Лишиться совести) 
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{18} A LELKIISMERET BÍRÓ fogalmi metaforán alapuló kulturális modell a magyar 

kultúrában 

 

Lelkiismeret = Bíró → Bíró cselekedetei = Lelkiismeret cselekedetei 

BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS sémája 

– Résztvevők: Bíró = Lelkiismeret+Vádlott = EGO 

– Tárgyalás részei: Bíró = Lelkiismeret cselekedetei 

 

Bírál 

Vádol 

Felelősségre von 

Ítél 

 

  

Elítéli a vádlottat/EGO-T  Felmenti a vádlottat/EGO-t 

Büntet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bírál 

Vádol 

Felelősségre von 

 

ÍTÉL 
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{19} A lelkiismeret kulturális modellje az amerikai kultúrában 

 

 

       ← világból jövő negatív ingerek 

↔Világ (külső 2. (Környezet) 

     EGO védelmezi → 

     a lelkiismeretet 

 

1.EGO

   

Lelkiismeret 

/Védeni 

való (tiszta) 

lény 
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{20} „Egységes” kulturális modell: „A Párbeszéd modell” 

 

1. EGO → tett → Lelkiismeret válasza 

 

 

 

2. A tett helyes: nyugodt lelkiismeret (tulajdonság)  3. A tett helytelen: lelkiismeret-     

furdalás érzése. 

     ↓ 

4. BELSŐ PÁRBESZÉD: EGO ↔ Lelkiismeret 

(tulajdonságok: …rágás, szúrás, érvelés, vitatkozás, meggyőzés, súgás, beszéd…) 

↓ 

5. Helyes tett. 
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{21} Az ÉRZELEM FIZIKAI ERŐ erődinamika-alapú értelmezése. 

(Forrás: Kövecses–Benczes, 2010: 140) 

 

Forrástartomány: Fizikai erő 

Céltartomány: Érzelem 

 

Megfelelés Agonista lényegi 

tulajdonsága 

Antagonista lényegi 

tulajdonsága 

Következmény 

Forrástartomány Fizikai tárgy 

Ugyanolyannak 

megmaradni, mint volt. 

Fizikai erő  

Valamilyen hatást idéz 

elő a fizikai tárgyban. 

A Tárgyban változás 

megy végbe. 

Céltartomány Racionális Én 

Ugyanúgy viselkedni, 

mint korábban. 

Érzelmi hatás 

Érzelmet vált ki a 

racionális Én-ből. 

Érzelmet érzünk. 
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{22} Az ERKÖLCS ERŐ erődinamika-alapú értelmezése. 

(Forrás: Kövecses–Benczes, 2010: 142) 

 

Forrástartomány: Két (különböző) fizikai erő 

Céltartomány: Erkölcs 

 

Megfelelés Agonista lényegi 

tulajdonsága 

Antagonista lényegi 

tulajdonsága 

Következmény 

Forrástartomány Fizikai tárgy 

Ugyanolyannak 

megmaradni, mint 

volt. 

Fizikai erő 

Valamilyen hatást idéz 

elő a Fizikai tárgyban. 

Nincs hatás. 

Céltartomány Ego 

Ellenállni a 

Kísértésnek 

(erkölcsösnek 

maradni). 

Kísértés 

Célja, hogy az Ego 

elveszítse az ellenállását 

– tehát hogy 

erkölcstelenné váljon. 

Az Ego ellenáll a 

Kísértésnek – tehát 

erkölcsösek maradunk. 

 

 

 

{23} A RACIONÁLIS GONDOLKODÁS FIZIKAI MANIPULÁCIÓ fogalmi metafora megfelelései  

(Forrás: Kövecses–Benczes, 2010: 144) 

 

FIZIKAI MANIPULÁCIÓ      RACIONÁLIS GONDOLKODÁS 

Munkásember    ►   Racionális én 

Fizikai tárgy    ►   Gondolkodásunk tárgya 

Fizikai manipulációk   ►   Mentális folyamatok 

Eszközök     ►   Intelligencia 

Műhely     ►   Agy 
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{24} A RACIONÁLIS GONDOLKODÁS FIZIKAI MANIPULÁCIÓ erődinamika-alapú értelmezése  

(Forrás: Kövecses–Benczes, 2010: 145) 

 

Forrástartomány: Két (különböző) fizikai erő 

Céltartomány: Racionális Gondolkodás 

 

Megfelelés Agonista lényegi 

tulajdonsága 

Antagonista lényegi 

tulajdonsága 

Következmény 

Forrástartomány Fizikai tárgy 

Ellenállni a 

munkásember által 

kifejtett erőnek. 

Munkásember 

Valamilyen változást 

idéz elő a Fizikai 

tárgyban. 

A Fizikai tárgyban 

változás megy végbe. 

Céltartomány Gondolatok 

Ellenállni a Racionális 

én által kifejtett 

erőnek. 

Racionális Én 

Valamilyen változást 

idéz elő a 

Gondolatokban. 

A Gondolatok 

változáson esnek át. 

 

 

 

{25} A LELKIISMERET BÍRÓ fogalmi metafora megfelelései 

 

BÍRÓ        LELKIISMERET 

Megítél egy tettet   ►    Megítéli az EGO-t tettét 

Vádol    ►    Vádolja az EGO-t  

Vitatkozik, érvel   ►    Vitatkozik az Ego-val 

Nem ért egyet: elítél  ►    Elítéli az EGO-t 

Büntet    ►    Büntet: furdalás érzése 
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{26} A LELKIISMERET BÍRÓ erődinamika-alapú értelmezése 

 

Forrástartomány: lelkiismeretre ható erő = bíró cselekedetei 

Céltartomány: lelkiismeret 

 

Megfelelés Agonista lényegi 

tulajdonsága 

Antagonista lényegi 

tulajdonsága 

Következmény 

Forrástartomány Ember 

Ellenállni a bíró ítéletének, 

vádjainak. 

Bíró 

Elítéli az embert. 

Bűnösség  

érzése. 

Céltartomány Az EGO  

Ellenállni a lelkiismeret 

ítéletének, vádjainak. 

Lelkiismeret 

Elítéli az EGO-t. 

Lelkiismeret-

furdalás 

érzése. 

 

 

 

{27} LELKIISMERET ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY fogalmi 

metafora megfelelései 

 

ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL  LELKIISMERET 

RENDELKEZŐ LÉNY 

Beszél az emberhez   ► Beszél az EGO-hoz 

Súg az embernek    ► Súg az EGO-nak 

Rábeszéli/lebeszéli az Embert egy tettre ► Rábeszéli/lebeszéli az EGO-t egy tettre 

Vitatkozik az emberrel   ► Vitatkozik az EGO-val 

A jó és rossz tudója   ► Az erkölcsi szabályok tudója 
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{28} A LELKIISMERET ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY és az 

Erkölcs erődinamika-alapú értelmezése, közös modellben 

 

Forrástartomány: erő = Antropomorf tulajdonságokkal rendelkető lény cselekedeteinek 

hatása 

Céltartomány: Lelkiismeret 

 

Megfelelés Agonista lényegi 

tulajdonsága 

Antagonista lényegi 

tulajdonsága 

Következmény 

Forrástartomány Emberi helytelen viselkedés 

Szemben áll Antropomorf 

tulajdonságokkal rendelkező 

lény véleményével. 

Antropomorf 

tulajdonságokkal 

rendelkező lény 

Tudja mi a helyes 

(próbál meggyőzni: 

párbeszéd). 

Helyes tett. 

Céltartomány Az EGO helytelen 

gondolata/Kísértés 

Szemben áll a lelkiismeret 

erkölcsi szabályaival.  

Lelkiismeret 

Az erkölcsi szabályok 

tudója 

(próbálja meggyőzni 

az EGO-t). 

Helyes tett vagy 

tett hiánya. 
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{29} Lelkiismeret: Lélek halmaz része  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

(A › B, A halmaz nagyobb, mint B → B az A halmaz része) 

 

 

 

Lélek (A halmaz) 

 

 

Lelkiismeret 

 

(B halmaz) 
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{30} LELKIISMERTI VÁLSÁG jelentésintegráció ábrázolása 

 

3. Generikus tér: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bemeneti tér:       2. Bemeneti tér: 

Gazdaság működése      Lelkiismeret működése 

 

        

 

 

 

       ↔ 

 

 

 

 

 

4. Blend 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válság 

(Az egyensúly 

felbomlása 

 

 

- gazdasági 

növekedés/termelés 

 

- fogyasztás 

  

 

- erkölcsi törvény  

 

- emberi tettek/erkölcsi 

törvénnyel egyező 

 

 

- A termelés és a fogyasztás 

közötti egyensúly megbomlása  

Túlzott fogyasztás (1.b. tér) 

 

- Belső egyensúly megbomlása  

Erkölcsi törvénnyel nem 

egyező tett (2.b.tér) 
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1. A KUTATÁS 

 

…a kutatás céljáról, forrásairól, módszeréről,  

a hipotézisekről és a kutatás szerkezetéről… 
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1.1. A kutatás célja 

 

Kutatásom célja a lelkiismeret fogalmának kognitív nyelvészeti vizsgálata a mai 

orosz, magyar és amerikai angol nyelvben és kultúrában. A vizsgálat központi része az 

ezekben a nyelvekben előforduló öt leggyakoribb fogalmi metafora és az adott kultúrára 

legjellemzőbb kulturális modellek. A fogalmi metaforák és kulturális modellek mellett 

olyan kognitív nyelvészeti fogalmaknak is szerepe van munkámban, mint a 

jelentésintegráció, a fogalmi metonímia és a képi sémák. 

A kutatási eredmények kultúrák közti azonosságokat és különbségeket is mutatnak. A 

kognitív nyelvészeti vizsgálat mellett célom az is, hogy a fogalom kulturális hátterét 

figyelembe véve az adott nyelvekben az eltérések és azonosságok lehetséges okait 

feltárjam. 

A három kutatott nyelv közül a magyar nyelv áll a kutatás középpontjában. A 

forrásként elemzett három (mai nyelvhasználatot tükröző) korpusz méreteit tekintve az 

orosz és az amerikai angol korpusz nagyságában megegyezik. A magyar nyelvi korpusz 

kevesebb példát tartalmaz, ezért is szerepel központi helyen, a két nagyobb korpusz között, 

a dolgozat leghangsúlyosabb részeként, mintegy a munkám fókuszában.  

Az amerikai angol nyelv és kultúra eredményeit a magyar nyelvű eredmények után 

elemzem, eleget téve annak a célkitűzésnek, hogy a dolgozatban a lelkiismeret fogalmának 

a mai, globalizált világban elfoglalt helyéről is említést tegyek. A magyar nyelvű 

eredményeknek az orosz és amerikai angol nyelvű eredmények keretében való tárgyalása 

lehetővé teszi, hogy a magyar kultúra sajátosságait két másik jellegzetes kultúrával 

összevetésben vizsgálhassam. Emellett – elemezve a különbségeket, és párhuzamokat 

vonva az egyes kultúrák közt – az is lehetővé vált, hogy a lelkiismeret fogalmának 

konceptualizációját három különböző, nagy tradíciókkal rendelkező, gazdag kultúrában 

tárhassam fel. 

 

 

 

1.2. Források 

 

A kutatás elsődleges, legfőbb forrásai az egyes nyelvek nemzeti nyelvi korpuszai 

voltak. Annak érdekében, hogy a három különböző korpusz esetén reprezentatív mintát 

kaphassak, és a különböző nyelvű eredményeket együttesen is vizsgálhassam, a különböző 



 47 

korpuszokban olyan alkorpuszokat igyekeztem választani, melyek a leginkább 

megegyeznek a különböző adatbázisok esetén is. Az alkorpuszokat a következő, az orosz, 

magyar és amerikai eredményekről szóló fejezetekben részletesen ismertetem. A korpusz 

példái alapján a mai orosz, magyar és amerikai angol nyelvhasználat leggyakoribb fogalmi 

metaforáit kutattam. 

 

A kutatás forrásai:  

1. Magyar nyelvű korpusz: MNSZ (Magyar Nemzeti Szövegtár) 

2. Orosz nyelvű korpusz: Ruscorpora (Национальный Корпус Русского Языка), {Orosz 

Nemzeti Nyelvi Korpusz} 

3. Amerikai angol nyelvű korpusz: COCA (Corpus of Contemporary American English), 

{A mai amerikai angol nyelvhasználat korpusza} 

 

 

 

1.3. Kutatási módszer 

 

 A korpuszadta mintát először a Metaphor identification procedure (röviden MIP; 

Pragglejaz 2007) módszerével vizsgáltam, és csak ezután elemeztem tovább az általam 

metaforikusnak ítélt kifejezéseket. A metaforikus kifejezésekkel a későbbiekben a kognitív 

nyelvészeti elmélet keretében foglalkoztam. Az általam alkalmazott elméleteket a 

következő fejezetben ismertetem részletesen. 

 Az MIP módszere lehetővé teszi a metaforikus kifejezések meghatározását egy adott 

szöveg esetén. 

 

Az MIP módszer alkalmazásának lépései (Pragglejaz 2007): 

1. Az egész szöveg (teljes példamondatok) vizsgálata. 

2. A szöveg (példamondat) nyelvi egységekre, szavakra bontása. 

3. A szavak jelentésének vizsgálata. 

4. Az elsődleges jelentés megállapítása a szöveg összes szava esetében. 

5. A kontextus figyelembevétele. Ha az elsődleges jelentés és a szövegben megfigyelhető 

jelentés eltér, a metafora tényének megállapítása. 
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A korpusz példáin végzett vizsgálatokat a továbbiakban több módszert követve 

folytattam. Az elemzés középpontjában minden esetben az MIP módszer által elemzett 

metaforikus kifejezések álltak.  

 Egyrészt az azonos metaforát tartalmazó példák gyakoriságát vizsgáltam, fontos 

kérdésként felvetve a gyakoriság és az egy adott kultúrában betöltött hangsúlyos szerep 

közti kapcsolatot. Ezért a gyakoriságot oly szempontból is figyelembe vettem, hogy a 

lelkiismeret szava mellett leggyakrabban előforduló igéket (V), mellékneveket (A) és 

főneveket (S) is a kutatás fontos részeként vizsgáltam. Ez a módszer mindhárom nyelv 

korpuszain végzett elemzésemben szerepel. 

 Másrészt – mivel nemcsak a gyakori metaforák megfigyelése volt a cél – az egyes 

kultúrákra jellemző, azaz kultúraspecifikus metaforákat részletesen is elemeztem, s 

megpróbáltam megfejteni a kulturális variálódás okait. Ezért a korpusz adatait nemcsak 

statisztikailag vizsgáltam, hanem – az öt leggyakoribb fogalmi metafora esetében – azonos 

szempontok alapján történő elemzést is végeztem mindhárom nyelvben. Az elemzés a 

kognitív nyelvészeti elméleteket alkalmazva és a kulturális hátteret figyelembe véve 

történt. 

 Harmadrészt – az egyes kultúrák esetében megfigyelhető kultúraspecifikus jellemzők 

mellett – az azonosságok vizsgálata is fontos cél volt az eredmények elemzése során. 

Ennek oka, hogy a kutatás egyik fontos kérdése volt, hogy létezhet-e a lelkiismeret 

fogalmának potenciálisan univerzális (globális) kognitív modellje. 

 A módszer által elemzett minta minden esetben a mai magyar, orosz és amerikai angol 

nyelvhasználatot jellemzi. A nyelvhasználó neme, iskolai végzettsége, foglalkozása nem 

behatárolt. A korpusz adatai alapján legfeljebb az valószínűsíthető, hogy a nyelvhasználó 

felnőtt, és használja, ismeri az írott sajtót. Egyes esetekben (pl. a hivatalos, tudományos 

stílus esetében) a tudományos nyelv ismerete feltételezhető. 

 

 

 

1.4. Hipotézisek 

 

 A kutatásnak hét hipotézise van. A legtöbb hipotézis a fogalmi metaforákkal van 

összefüggésben, mivel azok teszik ki a vizsgálat legnagyobb részét. Ugyanakkor a 
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kutatásban a kulturális modellek is fontos helyet foglalnak el, így van olyan hipotézis, 

melynek középpontjában a kulturális modellek állnak. 

 

A hét hipotézis ismertetése: 

1. hipotézis: A három nyelv öt leggyakoribb fogalmi metaforáját vizsgálva mindhárom 

nyelvben a leggyakoribb a LELKIISMERET ANTROPOMORF TULAJDON-

SÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY, LELKIISMERET FELSŐBB HATALOM és a LELKI-

ISMERET BÍRÓ metafora lesz (ebben a sorrendben). 

2. hipotézis: A három nyelv öt leggyakoribb fogalmi metaforáit vizsgálva nem lesz 

megfigyelhető olyan fogalmi metafora, mely csakis egy adott kultúrára és 

nyelvre jellemző, vagyis a többi nyelvben nem szerepel az első öt 

leggyakoribb fogalmi metafora közt. 

3. hipotézis: A LELKIISMERET ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY 

fogalmi metafora potenciálisan univerzálisnak mondható az összes kutatási 

eredmény alapján. 

4. hipotézis: Az orosz nyelvben és kultúrában a LELKIISMERET ANTROPOMORF TULAJDON-

SÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY fogalmi metafora lesz a lelkiismeret 

kulturális modelljének alapja. 

5. hipotézis: A LELKIISMERET ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY 

fogalmi metafora az amerikai angol nyelvben fog a legtöbb megfeleléssel 

rendelkezni. 

6. hipotézis: A LELKIISMERET BÍRÓ fogalmi metafora, mindazonáltal, hogy mindhárom 

nyelvben megfigyelhető lesz, nem fog kultúraspecifikus eltéréseket mutatni. 

7. hipotézis: A LELKIISMERET ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY 

fogalmi metafora (potenciálisan univerzális volta miatt) a lelkiismeret 

potenciálisan univerzális kulturális modelljének alapja lesz. 

 

A hipotéziseket az egyes fejezetek ismertetése során folyamatosan elemzem. Azokban 

a fejezetekben, ahol az eredmények egy-egy hipotézis beigazolódása mellett, illetve ellen 

szólnak, az adott hipotézisre részletesen kitérek. Emellett a befejező részben az összes 

hipotézissel részletesen foglalkozom. 

 

 

 



 50 

1.5. Szerkezet 

 

A dolgozat nyolc fő fejezetre tagolódik, melyek felépítését itt ismertetem. 

 

A nyolc fejezet tartalma: 

1. A bevezető fejezet ismerteti a kutatás célját, forrásait, a kutatási módszert, a 

hipotéziseket és a dolgozat szerkezetét. 

2. A „lelkiismeret” fogalmának ismertetése során a lelkiismeret fogalmának helyét 

vizsgálom a filozófiában, teológiában, kulturológiában, s a kutatás elméleti hátterét 

tárgyalom. 

3.  Az orosz nyelvű kutatás a Ruscorpora korpusz bemutatását, a lelkiismeret fogalmának 

definícióját és etimológiáját az orosz nyelvben, valamint az öt leggyakoribb fogalmi 

metafora elemzését foglalja magában. 

4. A magyar nyelvű kutatás az MNSZ korpusz bemutatását, a lelkiismeret fogalmának 

definícióját és etimológiáját a magyar nyelvben, valamint az öt leggyakoribb fogalmi 

metafora elemzését ismerteti. 

5. Az amerikai angol nyelvű kutatás a COCA korpusz bemutatását, a lelkiismeret 

fogalmának definícióját és etimológiáját az angol nyelvben, valamint az öt 

leggyakoribb fogalmi metafora elemzését tartalmazza. 

6. A három nyelv eredményeinek összehasonlító vizsgálata és a kulturális modellek 

fejezet az eredmények összehasonlító elemzését, a metaforikus következményeket és a 

kulturális modelleket vizsgálja. 

7. „A lelkiismeret fogalma és más fogalmak” című fejezet a következőkkel foglalkozik: a 

lelkiismeret fogalma és az EGO, érzelmek, lelkiismeret-furdalás érzése, szakmák, 

„párhuzamos” IKM-ek, fogalmi metonímia és jelentésintegráció. 

8. A kutatás összegzése során a hipotézisek részletes elemzésére, a kutatás további 

kérdéseinek ismertetésére, az összes eredmény áttekintésére és a hipotézisek mellett 

további konklúziók megállapítására térek ki. 
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2. A LELKIISMERET FOGALMÁNAK ISMERTETÉSE 

 

…a szótári definícióról, az etimológiáról, a filozófiáról és teológiáról,  

a kulturális háttérről és a kognitív nyelvészeti elméletről,  

valamint az eddigi legfontosabb kutatásokról… 
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2.1. A fejezet felépítése 

 
 A kutatás elsődleges célja a lelkiismeret fogalmának kognitív nyelvészeti vizsgálata 

az orosz, a magyar és az amerikai angol nyelvben. Azonban ahhoz, hogy azokat a 

különbségeket és azonosságokat megértsük, melyeket a kutatási eredmények tükröznek, 

feltétlenül szükséges a fogalom értelmezésének, etimológiájának, teológiai, filozófiai és 

legfőképp kulturológiai hátterének bemutatása. Mindezek az elemzések fontos részei a 

kognitív nyelvészeti eredmények vizsgálata során kifejtésre kerülő tudományos 

magyarázatoknak. 

 Emellett szükségesnek tartom bemutatni azokat a legfőbb kognitív nyelvészeti 

elméleteket, melyekre munkám épül, és melyek mentén a lelkiismeret fogalmát 

vizsgálom. Ezért a fejezet azokat a kognitív nyelvészeti fogalmakat is tartalmazza, 

amelyekkel dolgoztam, és azokat a legfőbb kutatási eredményeket is bemutatja, melyek 

hatással bírnak a lelkiismeret fogalmának kognitív nyelvészeti vizsgálatára. 

 Az orosz, a magyar és az amerikai angol nyelv esetében egyaránt a keresztény 

kultúrkör a kutatásom háttere, így az orosz, a magyar és az amerikai angol kultúra esetében 

is ez volt a kiindulópont. Így a kulturális háttér bemutatásánál vizsgálom a fogalom 

szerepét a Bibliában, teológiában és filozófiában, majd külön-külön a fogalom helyét a 

három vizsgált nyelvben és kultúrában.  

 Ezután térek rá a kutatás elméleti hátterének bemutatására, melyet a három nyelv 

legfontosabb, a lelkiismeret fogalmának vizsgálatára hatással levő kutatások bemutatása 

követ. 

 

 

2.2. A lelkiismeret fogalmának értelmezése és etimológiája 

 

 Ahhoz, hogy a továbbiakban részletesen vizsgálhassam a lelkiismeret fogalmát a 

három nyelvben és kultúrában, elengedhetetlen megadnom – a három nyelv szótárai 

alapján – a fogalom orosz, magyar és angol nyelvű szótári definícióját és etimológiáját. Az 

egyes definíciók már önmagukban is rámutatnak a lelkiismeret fogalmának fontos 

összefüggéseire, kapcsolódásaira más fogalmakkal. Emellett az etimológia vizsgálatával 

még pontosabb képet kapunk a fogalom adott kultúrában betöltött szerepéről. 
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2.2.1. A lelkiismeret szó etimológiája és definíciója az orosz nyelvben 

 

Definíció: 

„Cовесть — понятие морального сознания, внутренняя убежденность в том, что 

является добром и злом, сознание нравственной ответственности за свое 

поведение. Совесть — выражение способности личности осуществлять 

нравственный самоконтроль, самостоятельно формулировать для себя 

нравственные обязанности, требовать от себя их выполнения и производить 

самооценку совершаемых поступков.” (БЭС, Большой Энциклопический словарь) 

Fordítás: 

Lelkiismeret: erkölcsi tudat, belső bizonyosság abban, hogy mi a jó, és mi a rossz; az 

erkölcsi felelősség tudata saját viselkedésünkért. Lelkiismeret: az ember azon 

képessége, hogy erkölcsi kontrollt gyakorolhasson önmaga felett, önállóan 

támaszthasson önmagával szemben erkölcs által diktált kötelességeket, elvárja 

önmagától azok teljesítését, és megítélhesse általa saját cselekedeteit.
4
 

 

Etimológia: 

„A legtöbb európai kultúrában a lelkiismeret és a tudat kapcsolata megmaradt. Ezt 

bizonyítja többek között az is, hogy az összes román és számos germán nyelvben 

ezeket a fogalmakat egy szó jelöli (franciául conscience, olaszul cosciencia). Az angol 

nyelvben csak a XVIII. században kezdték megkülönböztetni a consciousness (tudat, 

tudatosság) és a conscience (lelkiismeret) szavakat. Ugyanakkor az összes szláv 

nyelvben a lelkiismeret és a tudat fogalmát két különböző szó képviseli. Az orosz 

nyelvben a совесть (lelki-ismer-et) és a со-знание (tud-at) etimológiai duplikátum, 

amelynek a tövében a ведать („irracionális tudása van valamiről”), illetve a знать 

(’tud’) ige szerepel.” (Dési 2003: 179) 

 

 

 

                                                 
4
 Fordította a dolgozat szerzője. 



 54 

2.2.2. A lelkiismeret szó etimológiája és definíciója a magyar nyelvben 

 

Definíció: 

„Lelkiismeret: Az az erkölcsi érzék, tudat, amellyel valaki saját tetteit és gondolatait 

megítéli.” (Magyar Larousse: Enciklopédikus szótár) 

 

Etimológia:  

„Lelkiismeret: A lélek és ismer elemek összetétele; a lelke ismerete régebbi lelki 

ismereti formájából vonódott össze. A korábbi lelkem ismereti szókapcsolatból az 

összetétel létrejötte után lelkiismeretem lett. Az ismeret elem a latin conscientia 

(‘lelkiismeret’, voltaképp ‘tudat’) megfelelője.” (Nyelvtudományi Intézet: A magyar 

nyelv nagyszótárának korpusza.)
5
 

 

 

 

2.2.3. A lelkiismeret szó etimológiája és definíciója az angol nyelvben 

 

Definíció: 

“Conscience 

1. The inner sense of what is right or wrong in one’s conduct or motives, impelling 

one toward right action: to follow the dictates of conscience. 

2. The complex of ethical and moral principles that controls or inhibits the actions or 

thoughts of an individual”. (Oxford - Online English Dictionary)
6
 

Fordítás: 

Lelkiismeret 

1. Az emberi tetteket vezérlő jó és rossz belső bizonyossága, az embert a helyes 

tettek felé hajtja: követte lelkiismerete parancsait. 

2. Morális és erkölcsi alapelvek összessége, melyek kontrollálják, illetve gátolják az 

emberi tetteket és gondolatokat.
7
 

 

                                                 
5
 A szerző 2011 nyarán dolgozhatott a magyar nyelv készülő nagyszótárának internetes korpuszával, ami itt 

forrásul szolgál. Köszönet illeti a Nyelvtudományi Intézet Szótári Osztályát, hogy lehetővé tették a kutatást. 
6
 A forrás internetes oldalát lásd az Irodalom fejezetben, az internetes források között. 

7
 Fordította a dolgozat szerzője. 
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Etimológia: 

„Early 13c., from Old French conscience „conscience, innermost thought, desires, 

intentions; feelings” (12c.), from Latin conscientia „knowledge within oneself, sense 

of right, a moral sense,” from conscientem (nominative consciens), present participle 

of conscire „be (mutually) aware,” from com- „with,” or „thorougly” + scire „to 

know”. Probably a loan-translation of Greek syneidesis, literally „with knowledge.”  

(Online Etymology Dictionary).
8
 

Fordítás: 

13. század elején a régi francia nyelvből: conscience „lelkiismeret, legbelső 

gondolatok, vágyak, szándékok, érzések”. 12. században a latin conscientia „az ember 

belső tudása, a helyes tudata, erkölcsi tudat” a consientem alakból (nominatívusz: 

consciens), a consire jelen idejű melléknévi igeneve: „(kölcsönesen) tudatában lenni”, 

com- „együtt” vagy „teljesen” + scire „tudni”. Valószínűsíthetően a görög syneidesis 

tükörfordítása, szó szerint: „tudással”).
9
  

 

 

 

2.2.4. A lelkiismeret szó definíciója és etimológiája a három nyelvben 

 

 Megvizsgálva az orosz, a magyar és az angol nyelvben a lelkiismeret szó definícióját 

és etimológiáját, annak nagyon szoros viszonyát, összefüggéseit figyelhetjük meg az olyan 

fogalmakkal, mint erkölcs, morál, tudat és lélek (utóbbi a magyar nyelvű alakban 

tükröződik is).  

A magyar írásos emlékekben a lelkiismeret szó előfordulása a XVI. századig vezethető 

vissza, az orosz nyelvben pedig a XIII. században fordul elő először. A fogalom eredete 

egészen az antik görög kultúráig vezet, ahol ez a fogalom nagyon fontos része volt a 

filozófiának és értelemszerűen a társadalomnak is. (Bár például az orosz nyelvben az első 

görög/orosz szótárak keletkezésekor még a сознание, („tudat”) szóval jelölték a görög 

megfelelőt.) 

A lelkiismeret fogalmának viszonyát más fogalmakkal (mint erkölcs, morál, tudat és 

lélek) fontos kérdésnek tartom, ezért kognitív nyelvészeti szempontból elemzem is „A 

lelkiismeret fogalma és más fogalmak” című fejezetben.  

                                                 
8
 Az internetes linket lásd az Irodalom fejezetben, az internetes források között. 

9
 Fordította a dolgozat szerzője. 
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2.3. A „lelkiismeret” fogalma a teológiában 

 

 A lelkiismeret fogalma szorosan összefügg a vallás fogalmával. A szótári definíciók 

szerint a lelkiismeret egy belső erkölcsi értékkel egyenlő, mely erkölcsi érték lehetővé teszi 

a jó és a rossz közti különbségtételt.  

Ugyanakkor a Biblia egyes részeiben eleinte nem is volt szó, mely tükrözte volna ezt a 

fogalmat. De az igény már megszületett a fogalom „jelölésére” (Kránitz 2003: 24). Ezért a 

fogalom összefüggése és szoros kapcsolata a vallás és Isten fogalmával tagadhatatlan. 

 

 

 

2.3.1. A „lelkiismeret” a Bibliában 

 

Kránitz szerint (Kránitz 2003: 24) a Biblia Ószövetségében nincs szó a lelkiismeret 

fogalmára: e fogalom kifejezésére a szív szót használják (mely megközelítőleg ezerszer 

fordul elő a Szentírásban). A Szentírásban a szív az érzelem, szeretet, gondolkodás és akar-

at központja. 

A görögöknél a szüneidészisz jelenti a lelkiismeretet, melyben benne van a szüneida 

alapjelentése, ami „az ember tudását valamiről” foglalja magában. A görög írásokban e szó 

a Kr.e. 5–3 században elvétve, de már megtalálható.  

Az Újszövetségben a szó harmincszor fordul elő: az evangéliumi szövegekben az 

Ószövetségi háttér miatt nem fordul elő, ellenben Pálnál tizennégyszer, illetve a Pál utáni 

levelekben pedig tizenhatszor jelenik meg (Kránitz 2003: 26). 

Így a lelkiismeret fogalma az erkölcs, morál, tudat és lélek fogalma mellett a szív 

fogalmával is szoros összefüggésbe hozható. A szív és a lelkiismeret fogalmának 

kapcsolatát kognitív nyelvészeti szempontból a testesültség fogalmával fémjelzett elméle-

tet alkalmazva vizsgálom „A lelkiismeret fogalma és más fogalmak” című fejezetben. 
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2.3.2. A „lelkiismeret” fogalmának története a teológiában 

 

 A századok során a fogalom nagyon érdekesen változott a teológiai szövegekben és 

gondolkodásban. Papp Miklós részletesen kutatta, hogy a különböző korszakok során hog-

yan változott az a kép, ahogyan a teológia a lelkiismeret fogalmát ábrázolta: 

 

„A teológiatörténetben is meglepő, hogy a lelkiismeret teológiája majdnem 1000 évig 

alig bontakozott ki. Sokáig az a gondolat folytatódott, hogy „szent szellem” lakik 

bennünk, aki a jóra int és a rossztól óv. Órigenész azonosítja a lelkiismeretet a 

Pneumával, azzal a Lélekkel, aki mindenkiben ott lakik, és elvezet minket Krisztus 

gondolataira. Ágoston szerint a lelkiismeret „vox Dei – Isten hangja”. Az ő 

szisztémájában zseniálisan egyesül egyrészt a görög gondolkodás („ismerd meg 

önmagad”), miszerint befelé kell utazni, ha meg akarjuk ismerni a világot, Istent, az 

embereket, másrészt a zsidó gondolkodás („Halld, Izrael”), ami szerint Isten felé 

alázatosan hallgatózni kell, a hangját meg kell hallani. Bár Ágoston ezt jól értette, ma 

már nem tehetjük meg, hogy minden további nélkül azonosítjuk a lelkiismeret hangját 

az Isten hangjával, hiszen sokan éppen a lelkiismeretükre hivatkozva követnek el 

gaztetteket. A skolasztika nagyszerű felismerése, hogy a lelkiismeretnek két szintjét 

differenciálják. Van egy mindenkivel vele született, általános „alaplelkiismeret”, ami 

nagyjából a dekalógusnak megfelelő természetes erkölcsi törvényt tartalmazza, s ezt 

az általános tudást fordítja le a „szituációs lelkiismeret” a napi, konkrét teendőkre. 

Ezzel a differenciálással sokat nyertünk: egyrészt kiszabadítottuk a lelkiismeretet 

abból a szerepből, mintha az csak arra lenne való, hogy itt és most megmondja, mit 

kell tenni. A lelkiismeret az alapértékek csodálatos lakóhelye lett, amit mindenki 

egyformán kap a Teremtőtől, s ami egy alapvető hajlamot jelent a jóra. Mivel az 

ember meghívatott a jóra, ezért tévedés úgy beállítani, mintha az ember 

alapszabadsága és alaplelkiismerete semlegesen állna a jó és a rossz előtt. Eredendően 

„felkent”, „meghívott” a lelkiismeretünk és a szabadságunk, azaz az igazi 

szabadsággal nem választható a rossz is meg a jó is, hanem a rossz választása éppen 

visszaélés a szabadsággal. Éppilyen téves azt állítani, hogy „lelkiismeretesen 

választható a rossz”, mert ez is eltérés a lelkiismeret igazi hivatásától. A középkorban 

izgalmas teológiai vitát váltott ki, hogy az alaplelkiismeret tudását hogyan fordítjuk le 

a mindennapi teendőkre. A tamási iskola szerint ez a lefordítás egy racionális 

következtetés, logikus levezetés, szillogizmus. A ferences teológia szerint egy 
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alapvetőbb vonzalomról, meghívottságról van szó: a lelkiismeret nem annyira tudás, 

törvények tárháza, mint inkább meghívottság, akarati dinamika a teljesség felé. A 

misztikusok a Lélek szikrájának tulajdonítják a lelkiismeret megvilágosodását, amit 

Isten mindenkinek megad a kellő időben. Kinek van igaza? Nyilván arra jöttek rá 

együtt, hogy a lelkiismereti következtetés egy komplex folyamat, amiben van ráció, 

vonzalom, intuíció, érzelem, következtetés. Ihlető, ahogy problémának érezték a 

lefordítást, ahogy higgadtan egy lépés távolságot akartak venni az azonnal jelentkező 

(szituációs) lelkiismereti ítélettől, hogy eljussanak mélyebbre, az alaplelkiismerethez, 

s majd onnan vissza a jobb gyakorlati ítélethez. A mai ember mintha a szívében 

felbukkanó igényt azonnal az alaplelkiismerete hangjának tartaná, mintha azzal 

azonnal azonosulni kellene, s nem kellene a skolasztika higgadtságával, apró „iskolás” 

lépésekben mélyebb igazságok felé orientálódni. A reformáció teológiája nem hagyta 

érintetlenül a lelkiismeret tanát sem. M. Luther szerint a bűn miatt teljesen megromlott 

az ember és a lelkiismerete is. Beteges bűntudat gyötri, amitől nem tud megszabadulni 

a gyónás által sem. Az apja egyenesen az ördög hangjának tartja fia lelkiismereti 

hangjait, még mélyebb szkepszisbe taszítva őt. Így jut el Luther a törésig, s készíti elő 

akaratlanul is az újkor lelkiismereti autonómiáját. Luther azt mondja: csak az irgalmas 

Isten, és csak én. Egy olyan exkluzív viszonyt állít az ember és Isten kapcsolatában, 

ahol a lelkiismereti szorongás, ítélet, bűntudat csak Istenre és csak az emberre tartozik. 

A lelkiismeret nevelésébe nem szólhat bele a szülő, a felebarát, az egyházi közösség, s 

bűntudatát nem enyhítheti az egyház szentsége sem. Ezzel mintegy zárójelbe teszi 

önmagát, a lelkiismeretét és Istent, s kizárja a világot. Innen csak egy lépés lesz, hogy 

a felvilágosodás megtartja ezt a zárójelet, de kizárja belőle Istent is: csak én és a 

lelkiismeretem. Így jutunk el a mai naphoz, ahol sokan hiszik mindenhatónak a 

lelkiismeret hangját, s túl könnyen eloldják az isteni parancsoktól, az egyháztól, a 

szülőktől, mindenféle tekintélytől, de olykor még az emberségesség alapszabályaitól 

is. A lelkiismeret kósza intuícióinak, érzéseinek, felszínes véleményeinek lesznek 

cérnaszálon kiszolgáltatva. Még ha Luther nem is akarta, ezen lelkiismereti 

szubjektivizmus indító lökéséhez hozzájárult, amikor mindenféle tekintélyt, segítséget, 

szentséget kikapcsolt a lelkiismeret mellől”. (Papp 2014: 1) 

 

A fent idézett szöveg jól mutatja azt a dilemmát, mely a lelkiismeret szó definíciójában 

megmutatkozó erkölcsi ítélettel függ össze. Mennyire függ ez össze, illetve mennyire 

függetleníthető Isten fogalmától? A századok során az emberiség több módon igyekezett 
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és igyekszik meghatározni, mi az az erkölcsi ítélet, „norma”, mely alapját képezheti a 

lelkiismeret fogalmának. Mint Papp Miklós is említi, fontos a fogalom individuum 

központúsága, ugyanakkor félő, hogy ha nincs egy meghatározott erkölcsi értékrend, mely 

az individuumon túlmutat, (és a társadalmi rendből, családi értékekből vagy vallási 

tanításokból ered), a fogalom egy túlontúl „önkényes” értelmezéséhez jutunk. 

Ez a dilemma nemcsak a múlt századok során, hanem a mai világban is létezik. Ezért 

fontosnak tartom, hogy megemlítsem dolgozatomban azt a tényt, hogy a lelkiismeret 

fogalmának egységes értelmezésére történtek törekvések. Ezért „A lelkiismeret fogalma és 

más fogalmak” című fejezetben olyan fogalmakkal is foglalkozom, melyek a mai világban 

kikerülhetetlenek a lelkiismeret „egyetemes” értelmezése szempontjából. Emellett 

részletesen foglalkozom egy lehetséges „globális korpusz” szükségességének kérdésével, 

mely lehetővé tehetné a kultúrák folyamatos párbeszéde által jellemzett mai világban a 

fogalom egységes értelmezését. 

 

 

 

2.4. A „lelkiismeret” fogalma a filozófiában 

 

A lelkiismeret fogalmával a teológia mellett az újkori filozófia is behatóan 

foglalkozott. Központi kérdésként jelent meg az én (EGO) és a lelkiismeret viszonya. A 

teológiai elemzések már előtérbe helyezték az individuum szerepét a lelkiismeret 

fogalmának értelmezésekor. Ugyanakkor a két fogalom közti szoros összefüggéseket az 

újkori filozófusok vizsgálják igazán: 

 

„Az újkori filozófia így már olyan lelkiismeretet kutatott, ami autonóm. Kant csodálja 

a mindenkiben jelenlévő erkölcsi törvényt. A belső erkölcsi rend és a külső kozmikus 

rend őt még a Teremtő felé vezeti. Az egzisztencialista filozófusok is önállóan, 

önmagában analizálják a lelkiismeretet. M. Heidegger szerint a lelkiismeret hangja 

valójában a saját magam hangja (nem Istené!): a legjobb igazi énem (Selbst) annyira 

elöl jár, annyira le vagyok maradva mögötte, hogy idegen hangnak ismerem, pedig a 

magam hangja. Mire hív? Arra hív, hogy igazán önmagam legyek, ki akar hívni az 

általános létből, ahogy „mindenki, bárki” él, autentikus ittlétre hív. A hívó és a hívott 

ugyanaz: én magam. Nietzsche és Schopenhauer a háborúk miatt tartózkodóbbak a 
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lelkiismeret megítélésénél: a beteg ember önmarcangolása lesz minden kis 

lelkiismereti kételkedés-töprengés, az Übermenschnek nincs lelkiismeret-furdalása. 

Szintén teljesen evilági jelenségnek tartja a lelkiismeretet S. Freud, azonosítja a 

„fölöttes énnel”, ami kezdetben a szülők hangjával, majd a társadalom közfelfogásával 

azonosul, később veheti át az ember saját maga a fölöttes énjét. Zseniális érdeme 

annak felismerése, hogy a lelkiismeret fejlődik. A teremtésteológia alapján eddig 

ugyanis úgy gondoltuk, hogy a természetes erkölcsi törvény mindenki lelkiismeretébe 

a születésétől bele van írva, tévedhetetlenül jelen van. A fejlődéslélektan mutatott rá, 

hogy a lelkiismeret is fejlődik, s ami fejlődik, azt lehet építeni, de el is lehet rontani. 

Innentől kerül fókuszált figyelem a lelkiismeret nevelésére, egészen kisgyerekkortól. 

A II. világháború szörnyűségei újra felfedeztették a lelkiismeret méltóságát: hol volt 

az emberek lelkiismerete, amikor ilyen szörnyűségeket tettek, vagy némán 

asszisztáltak hozzá? Meddig legitim a „parancsra tettem” hivatkozás, honnantól 

abszolút fórum a lelkiismeret? A diktatúrák, a katonai hatalmak ellen tiltakozó 

fiatalok, az érzékeny posztmodern, a fejlődéslélektan, s nem utolsósorban a teológiai 

etika mind hozzájárultak ahhoz, hogy belássuk: az élet mindig ott a 

leggyümölcsözőbb, ahol lelkiismeretes emberek vannak.” (Papp 2014: 1) 

 

Freud gondolata a fejlődő lelkiismeretről egy olyan értelmezés, mely a maga idejében 

és ma is nagyon mérvadó és aktuális. A fejlődő lelkiismeret gondolata szorosan összefügg 

azzal a ténnyel, hogy a lelkiismeret “fejlődése” során nem feledkezhetünk meg a 

lelkiismeretre ható külső környezetről. Külső környezet alatt értem a családot, a 

társadalmat, amelyben élünk, és legbővebben a környező világot, emberi civilizációkat. 

A lelkiismeret és a (fejlődő) gyermek fogalmának viszonya sok szempontból 

összefügg Lakoff Moral Politics című könyvében (Lakoff 1996: 230) megfogalmazott 

elméletével, ahol a politikai „irányzatok” (konzervatív/liberális) szorosan összefüggenek a 

családmodellekkel (szigorú/engedékeny apa). A fejlődő individuum az APA-modellel kapja 

meg azokat a legfőbb értékeket a családban, melyek számára a legfontosabbak lesznek az 

életben, és melyek mentén, többek között, politikai nézetei is alakulnak. 

A lelkiismeret fogalmának fejlődésére (ahogy Freud is észreveszi, Freud 1982: 101) 

nagyon nagy hatással van a szűk környezet, vagyis a család. Ugyanakkor a megfelelő 

családi értékek mellett szükség van a tágabb környezet, a társadalom (szűkebb és tágabb) 

értékrendjének ismeretére is ahhoz, hogy a lelkiismeret valóban „kifejlődjön”. Ezért a 
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szocializáció során az emberi lelkiismeret a társadalom erkölcsi értékeivel is kapcsolatba 

kerül és bővül. 

 

 

 

2.5. Összefoglalás 

 

 A lelkiismeret fogalmának ismertetése során bemutattam a szótári definíciókat és 

etimológiákat a három vizsgált nyelvben. Emellett felvázoltam a fogalom helyét a 

teológiában, Bibliában és az újkori filozófiában.  

 Emellett felhívtam a figyelmet a lelkiismeret fogalmának összefüggéseire más fontos 

fogalmakkal. Ezek a fogalmak a szív, erkölcs, individuum, tudat, gyermek, család, 

társadalom. A fogalmak közti kapcsolatot a dolgozatban több szempontból is 

megvizsgálom. 

A lelkiismeret fogalmának kognitív nyelvészeti elemzéséhez – ami a dolgozat 

elsődleges célja – és a fogalom minél jobb megértéséhez, megismeréséhez szükség van a 

fogalom kulturális hátterének vizsgálatára is. Ez a vizsgálat segít a kognitív nyelvészeti 

elemzések eredményei esetében a különbségek és azonosságok okainak feltárásában. 

Emellett megmutatja az adott fogalom helyét és szerepét a vizsgált három kultúrában, és 

felvázolja a fogalomról alkotott világképet (és annak változásait) az adott nyelvben és 

kultúrában. Ezért a lelkiismeret fogalmának ismertetését a kulturális háttér felvázolásával 

folytatom. 

 

 

 

2.6. A „lelkiismeret” fogalmának helye az orosz, a magyar és az amerikai 

kultúrában 

 

 A lelkiismeret fogalmának „története” van mind az orosz, mind a magyar és az 

amerikai angol kultúrában. Az idők során az emberiséggel, az adott kultúrával együtt a 

fogalomról alkotott kép is változott. Változott a helye, szerepe az adott kultúrában, és 

különböző módon alakult az is, hogy az egyes korszakokban mely fogalmakkal került 

nagyon szoros viszonyba. 
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 A dolgozatnak nem célja, hogy részletesen elemezze a fogalom szerepének változásait 

az egyes kultúrákban. Azonban ahhoz, hogy teljes képet kaphassunk a fogalom szerepéről 

a mai, vizsgált kultúrákban, elengedhetetlen a fogalomról alkotott kép változásainak rövid 

felvázolása. 

 A kognitív nyelvészeti elemzések, melyek a dolgozat központi részét alkotják, egy 

adott kognitív nyelvészeti kultúradefiníción alapulnak, mivel ahhoz, hogy a kognitív 

nyelvészeti elemzés eredményeit az adott nyelvben és kultúrában relevánsan 

vizsgálhassuk, szükséges a kultúra fogalmának egységes, kiindulópontul szolgáló 

meghatározása. E szerint a meghatározás szerint a kultúra egyik legfőbb meghatározója az 

őt képviselő beszélők megosztott, kölcsönös nyelvhasználata, önkifejezése és 

gondolkodása az adott dolgokról és fogalmakról. (Kövecses 2005: 1, vö Strauss és Quinn 

1997, 46.) 

 Ezt a kultúrameghatározást alapul véve és a három nyelv korpuszainak példáit 

elemezve, a mai orosz, magyar és amerikai angol nyelvhasználatról kaphatunk egységes 

képet – vagyis a lelkiismeret fogalmának szerepéről és helyéről a mai orosz, magyar és 

amerikai angol kultúrában. 

 Azonban az eredmények elemzéséhez és a kulturális különbségek, azonosságok és 

kultúraspecifikus vonások okainak megértéséhez elengedhetetlen a fogalom kulturális 

hátterének ismerete a három vizsgált kultúrában. 

 

 

 

2.6.1. A „lelkiismeret” fogalmának helye az orosz kultúrában 

 

 A lelkiismeret fogalma az orosz és más szláv nyelvekben (Stefanski és számos más 

kutató szerint is) a szégyen és a gyalázat (стыд, срам) fogalmaival függ össze, és fordult 

elő a leggyakrabban. Ezekben a kultúrákban ugyanis az emberi, nemi viselkedés „külső 

kontrollja”, legfőbb meghatározója a szégyen fogalma volt (Stefanski 2008: 125). 

 Amikor a szláv nyelvek önállósodtak, ezzel a viselkedéssel kapcsolatosan megjelent 

egy újabb kifejezés a szégyen fogalmának leírására: a позор (szégyen). A szláv nyelvek 

történetében ekkor alakultak meg az államok, ekkor lett nagy szerepe az individuum és 

közösség szembenállásának, és ekkor került előtérbe a szégyen fogalma. Ebben az 

időszakban született meg az igény az individuum közösségben történő viselkedési 

normáinak leírására. Így született meg (tükörfordításként a conscientia alakból) a совесть 
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(lelkiismeret) kifejezés. Az orosz alakban benne van az „össztudás” a „mindentudás” 

jelentés. 

 Bahtyin (Bahtyin 1979: 312) szerint, a lelkiismeret fogalma a határ fogalmával függ 

össze, hisz az ember mindig függ a lelkiismeretétől (tette feletti ítéletétől), így mindig a 

határon mozog, „egyensúlyozik
10

”.  

 A lelkiismeret fogalmának mai értelmezése a kereszténységben alakul ki (Stefanski 

2008: 125) . Nemhiába fordította a görög megfelelőt Cirill és Metód az обычай (szokás) 

kifejezéssel, ezzel is jelezve, hogy a szó elsődleges jelentése a közösségben való helyes 

viselkedéssel, viselkedési normákkal függ össze.  

 Ugyancsak a közösség és individuum kapcsolatával magyarázható a lelkiismeret és a 

félelem fogalmainak szoros viszonya a régebbi orosz nyelvben. Először a közösség 

reakciójától és a büntetéstől való félelemmel függött össze a lelkiismeret fogalma, vagyis 

a „külső félelemmel”. Majd ez a félelem „belső félelemmé”, magától a lelkiismerettől, 

mint belülről rágó (az orosz nyelvben specifikusan is), és kínzó lénytől való félelemmé 

változott.
11

  

Az orosz nyelvben több kutató
12

 is kutatta a lelkiismeret fogalmát a nyelvészetben. A 

legfontosabb eredmények: 

 

„Az akarat az orosz nyelvi világképben a keménységgel, a megingathatatlansággal és az 

agresszivitással asszociálódik; ilyen például a magyarban az: elszánt, eltökélt, szilárd, 

szívós akaraterő
13

; a megcélozza, megsokszorozza akaraterejét; továbbá a vasakarat és 

az erős, hajlíthatatlan, megtörhetetlen, kemény, mindent elsöprő akarat (vö.: сила воли, 

сильная <железная> воля, <несгибаемая, непоколебимая> воля, всесокрушающая 

воля, воля к победе <к жизни, к подвигу>, волевой напор, волевой человек). 

Az akarat tevékenységét az emberben egy másik erő ellensúlyozza. Ez a совесть 

(lelkiismeret). Ugyanakkor a lelkiismeret nemcsak az erő képében konceptualizálódott, 

hanem úgy is, mint egy élőlény az ember belsejében. Ez az élőlény egy szigorú belső 

bíró, például: felel valamiért a lelkiismeret ítélőszéke előtt (vö.: отвечать за что-л. 

перед своей совестью). Ez a bíró a tévedhetetlen felsőbbrendű igazságosság érzésével 

                                                 
10

 Ezt a gondolatot látjuk tükröződni Puskin „A parasztruhás kisasszony” című művében, Liza alakjában. 
11

 A lelkiismerettől való félelem Dosztojevszkij műveiben mutatkozik meg igazán, többek között 

Raszkolnyikov alakján keresztül. 
12

 Nagyon meghatározóak, az orosz nyelvű kutatások közül Wierzbicka A. eredményei (Wierzbicka 1990, 

1992). Bár nem a lelkiismeret fogalma volt a fő kutatási témája, de eredményei nagyon fontos 

kiindulóponttul szolgáltak a további orosz nyelvű kutatásoknak. 
13

 Idézett részt formázta a dolgozat szerzője. 
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rendelkezik, az embernek megfellebbezhetetlen utasításokat ad – ez a lelkiismeret 

hangja (голос совести) vagy a lelkiismeret parancsa (веление совести)” (Dési 2003: 

175). 

A lelkiismeret, mint bíró tehát büntethet és felmenthet. Ha az ember hallgat a 

lelkiismeretére, akkor lelkiismerete nyugodt, tiszta lesz
14

. Ha viszont az ember nem 

lelkiismerete szerint cselekszik, akkor a lelkiismerete megbünteti, vagyis kínozza, gyötri. 

Apreszjan (Apreszjan, 2005: 232) szerint tehát, a воля (akarat), az orosz kultúrában 

(naív világképben) aktív cselekvést fejez ki, ezzel szemben a совесть (lelkiismeret) fékező 

funkcióval bír. De mindkét fogalom rendelkezik más jellemzőkkel is, az akarat is lehet 

fékezőerejű, és a lelkiismeret is lehet pozitív, ösztönző aktív erő, amely az embert helyes 

tettek cselekvésére buzdítja.  

Uryson (Uryson, 2000: 186) szerint az orosz nyelvi világképben, az emberi testben 

vannak a tüdőhöz, májhoz stb. hasonló, de nem fizikai, hanem „pszichikai matériák”. Ezek 

közül a belső matériák közül szerinte, a jó és rossz tudásáért, az emberi szervezetben, 

elsősorban a lélek felel. 

 Ugyanakkor a lélek mellett létezik még egy belsőszerv, mely a jó és rossz tudója, 

ez pedig az értelem. A разум (értelem) szó jelentése a tudás birtoklását hangsúlyozza, 

amitől ember lesz az ember, vagyis a megismerést. Ám az erkölcsi értékek tudója Uryson 

szerint is a lelkiismeret.  

„A lelkiismeret – Uryson szerint is – úgy áll előttünk, mint egy lény, egy ember az 

ember belsejében, nem ért viszont egyet Apreszjannal abban, hogy a nyelv szembeállítja 

az akaratot a lelkiismerettel, szerinte ugyanis az utóbbi legalább annyira képes fékezni 

az emberi tevékenységet, mint amennyire ösztönözni (magyarul is mondhatjuk például, 

hogy rávitte, illetve nem vitte rá a lelkiismeret). Arra, hogy a lelkiismeret ösztönző 

erővel is bír, Apreszjan is utal, de ő ezt a lelkiismeret másodlagos funkciójának tekinti”. 

(Dési 2003: 177) 

Arutyunova arra a kérdésre keresi a választ, hogy mi különbözteti meg a szégyen és a 

lelkiismeret fogalmát. (Arutyunova 2000: 60). A válaszben benne rejlik a külső 

környezetre adott reakció, mely a szégyentől a lelkiismeret felé halad. A lelkiismeret felé 

haladva az erkölcsi erő nő, azonban csökkennek a reakcióval járó tünetek (például a 

szégyennel járó szégyenpír). Azonban a lelkiismeret-furdalás reakciója nem jár külső 

tünettel. 

                                                 
14

 Ez a gondolat fontos szerepet játszik majd az általam felvázolt egységes kulturális modellben, a „Párbeszéd 

modellben, melyet a hetedik fejezetben ismertetek. 
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„A lelkiismeret, mint olyan, nem érzés, és nem is állapot, hanem a belső ember 

autonóm komponense. A szégyen alakítja ki a társadalmi embert, a lelkiismeret az 

erkölcsi személyiséget. A szégyen megtanít a helyes viselkedésre, a lelkiismeret a 

helyes cselekedetre. A szégyennel ellentétben – amely gyakorlatilag elválaszthatatlan az 

EGO-tól – a lelkiismeret nem olvad vele össze: az Ego gondolkodik, döntéseket hoz, 

cselekszik, a lelkiismeret pedig irányítja a gondolatait és kontrollálja a cselekedeteit. Ha 

az ember nem hallgat lelkiismerete szavára, a lelkiismeret elítéli és megbünteti. A 

lelkiismeret az EGO kontraágense, azaz „viszontcselekvő”. Ezért a nyelv hajlik arra, 

hogy perszonifikálja.” (Dési 2003: 180) 

 

Az orosz nyelvű kutatások tehát olyan fogalmakkal tárgyalják együtt a lelkiismeret 

fogalmát, mint az akarat, lélek, tudat és szégyen. A fogalom konceptualizációja során a 

lény és a bíró fogalmi tartomány merül fel. A lelkiismeret fogalmának a szégyen és a 

tudat fogalmával való kapcsolatát pedig részletesen bemutattam feljebb, a fogalom 

„történetét” felvázolva az orosz nyelvben és kultúrában. A lény és bíró domén a 

hipotéziseimben is szerepel, így a lelkiismeret fogalmának vizsgálata során, az én 

munkámban is fontos szerepet játszanak. Az eddigi kutatásokhoz sokat adhat hozzá, e 

munka orosz nyelvű eredményeinek összevetése a magyar és amerikai angol nyelvű 

vizsgálatok eredményeivel. 

Fontos kérdésként merülhet fel, hogy mely fogalmakkal függhet össze a XX–XXI. 

századi orosz nyelvben és kultúrában a lelkiismeret fogalma? Az aktuális, mai 

nyelvhasználatot vizsgálja ez a munka, azonban fontos volt kitérni, az ezt megelőző 

korszakok esetében is, a lelkiismeret fogalmának helyére a társadalomban. 

A lelkiismeret fogalmának mai értelmezéséhez szorosan kapcsolódik a szabadság 

fogalma is. A mai, kultúrák közötti párbeszéd egyik kulcsfogalma (a világ minden részén), 

a lelkiismereti szabadság. A fogalmat és jelentőségét a dolgozat utolsó fejezetében 

részletesen bemutatom. 

Ugyanakkor az orosz nyelvet és kultúrát vizsgálva nem feledkezhetünk meg a XXI. 

századot  megelőző korszak történelmi jellemzéséről. A XX. században, Oroszországban 

háttérbe volt szorítva az egyház és a vallás szerepe. Mindez összefügg a lelkiismeret 

fogalmának helyével is a mai orosz kultúrában. Hisz a mai helyzetet megelőzte egy hosszú 

időszak, amíg a keresztény értelemben vett lelkiismeret fogalom „magánügy”-nek 

számított. Ezzel egyidőben a társadalomban a kollektivista elemek kerültek előtérbe. 

Ugyanakkor a mai orosz kultúráról ez már kevésbé mondható el. A keresztény értékek és a 
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pravoszláv egyház fontos szerepet tölt be a mai orosz kultúrában és gondolkodásban, így a 

lelkiismeret fogalma újra a keresztény tanítások mentén kerül értelmezésre. Fontos 

megjegyezni, hogy ezek az értékek végig jelen voltak és vannak az orosz gondolkodásban, 

csak most kimondva, a társadalom részeként élnek, míg egy időszakban kimondatlanul, a 

„nép tudatában” léteztek. 

 

 

 

2.6.2. A „lelkiismeret” fogalmának helye a magyar kultúrában 

 

 A magyar nyelvben és kultúrában még nem kutatták kognitív nyelvészeti 

módszerekkel a lelkiismeret fogalmát. Így ebben a részben a lelkiismeret fogalmának 

helyét a magyar kultúrában, a keresztény vallással szorosan összekapcsolva igyekszem 

bemutatni. 

 A szó első előfordulása a magyar írásos emlékekben a XVI. századra tehető (ekkor 

készültek az első Bibliafordítások, TESz). Magyarországon a fogalom először, a katolikus 

vallásnak volt szerves része (TESz,  ÉKSz
15

). Majd a protestáns tanok elterjedésével éles 

szembenállás alakult ki egy hosszú időszak során a katolicizmus és a protestantizmus 

között.A fogalom ez idő alatt is megőrizte a keresztény tanításokban betöltött szerepét.  

 A Habsburg-ház a katolikus vallást támogatta. Ugyanakkor hazánkban nagyon sok 

követője volt a protestáns tanoknak is. A vallásszabadságról szóló első törvény 1568 

januárjában született a tordai országgyűlésen. E törvény a XVI. században teljesen 

egyedülálló volt Európában. 

 Később a francia forradalom és a nem sokkal előtte született amerikai Függetlenségi 

Nyilatkozat vallási vonatkozásban a jogalkotási szemléletet is megváltoztatta. Deák Ferenc 

például vallási kérdésekben az amerikai modellt támogatta (Egri 2012: 1). 

 A XX. században is, Magyarországon is, erősen összefüggött a hatalom és a vallás 

fogalma. Ugyanakkor a lelkiismeret fogalma ebben az időszakban is megőrizte a 

keresztény vallásban betöltött nagyon fontos, kitüntetett szerepét (Egri 2012: 1). 

 A XX. század során oly fontossá vált lelkiismereti szabadság fogalma pedig ma 

Magyarországon, mint a világ legtöbb részén is, a lelkiismeret fogalmához leginkább 

                                                 
15

 Források teljes hivatkozása, lásd: Irodalom. 
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kapcsolódó, a legtöbb emberi társadalomban ismert és értett, nemzetközileg elfogadott, 

fontos fogalom. 

 Tehát a lelkiismeret fogalmának a magyarországi „történetét” vizsgálva fontos 

hangsúlyozni a fogalom nagyon szoros összefüggését a keresztény vallással és a rendeleti, 

törvényi határozatokkal, jogalkotással (Egri 2012: 2). 

 

  

2.6.3. A „lelkiismeret” fogalmának helye az amerikai kultúrában 

 

 Az amerikai kultúrában ugyancsak a kereszténység kialakulásához vezethető vissza a 

lelkiismeret fogalmának megszületése és értelmezése. Kognitív nyelvészeti szempontból 

még nem történtek olyan kutatások, melyek ezt a fogalmat vizsgálják. Ugyanakkor a 

kultúra kialakulását, fejlődését vizsgálva nagyon hamar létrejött a fogalom 

összekapcsolódása a lelkiismereti szabadság fogalmával. Így most ebből a szempontból 

mutatom be a fogalom helyét az amerikai kultúrában. 

 A lelkiismeret fogalmának értelmezése a keresztény vallás tanításaihoz köthető ebben 

a kultúrában is. Sebastian Castellio (Jones 2013: 1) volt az első, aki a reformáció idején 

megfogalmazta és megalkotta a lelkiismereti szabadság fogalmát. A lelkiismereti 

szabadság fogalma elengedhetetlen része a lelkiismeret fogalmának a XXI. században. 

Magában foglal több olyan jogot is, mely az embereket a világ bármely pontján megilleti. 

 

A fogalom definíciója: 

 

„Lelkiismereti szabadság: vallás gyakorlásának, illetve az ettől való tartózkodásnak a 

szabadsága” ( Magyar Larousse Enciklopédikus szótár). 

 

A lelkiismereti szabadság tehát alapvető emberi jog, magában foglalja a személyes 

meggyőződés, a világnézet, a vallás  megválasztásának szabadságát. Ez tehát egy 

gyűjtőfogalom, mely jóval tágabb a vallásszabadságnál, így például az ateista nézetek 

vállalása is beletartozik, mely többet takar, mint a vallás szabad megválasztásának joga. A 

lelkiismereti szabadság garantálása a jogállam egyik elsődleges feladata, mivel 

elképzelhetetlen egy szabad társadalom ott, ahol az állam polgárai jogszabályi 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Emberi_jogok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A1sszabads%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ateista
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kötelezettségük teljesítése okán például törvénybe iktatják, hogy mely vallásokat nem lehet 

gyakorolni, s így lelkiismereti konfliktusba kerülnek önmagukkal. 

 Az amerikai kultúrában évszázadok óta nagyon nagy szerepe van az individuumnak és 

az egyént megillető jogoknak, külön kiemelve a szabadságjogokat. Az amerikai – mint 

nagyon fejlett individualista társadalom – hamar felismerte a lelkiismereti szabadság 

fogalmának jelentőségét. Így a fogalom része gondolkodásuknak, olyannyira, hogy a 

fogalomnak fontos szerepe van az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában is, mely az 

ENSZ Közgyűlése által 1948. december 10-én elfogadott és kihirdetett nyilatkozat. Ez a 

világon a legtöbb (337) nyelvre és nyelvjárásra lefordított dokumentum (UN {ENSZ} 

honlap : The Universal Declaration of Humen Rights {Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozata}
16

) .  

A nyilatkozat egy bevezetőből és harminc cikkből áll. Ebben a harminc cikkben 

fogalmazza meg az emberi jogokat (az alapvető polgári, kulturális, gazdasági, politikai és 

szociális jogokat), amelyek megilletnek minden embert – fajra, színre, nemre, nyelvre, 

vallásra vagy politikai meggyőződésre való tekintet nélkül. Nem törvényerejű, de 

diplomáciai fontossága felbecsülhetetlen, a különböző kormányokkal való tárgyalásokon 

gyakran hivatkoznak rá. A nyilatkozat alapját képezi két, kötelező erejű ENSZ-

egyezménynek (Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya; Gazdasági, 

szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya), melyeket 1966. december 16-

án fogadott el a Közgyűlés (UN {ENSZ} honlap : The Universal Declaration of Humen 

Rights {Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata}).  

A 18. cikk tartalmazza a lelkiismereti szabadság leírását: 

 

 „Mindenkinek joga van a gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadsághoz. Ez a jog 

magában foglalja a vallás vagy meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, 

valamint a vallásnak vagy meggyőződésnek egyénileg vagy másokkal közösen, a 

nyilvánosság előtt vagy a magánéletben oktatás, istentisztelet vagy szertartás 

keretében történő kinyilvánítása szabadságát.” (Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozata)
17

 

 

                                                 
16

 A forrás teljes hivatkozását lásd: Irodalom. 
17

 A Nyilatkozat teljes szövegét lásd a Mellékletekben. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Polg%C3%A1ri_%C3%A9s_politikai_jogok_nemzetk%C3%B6zi_egyezs%C3%A9gokm%C3%A1nya&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Gazdas%C3%A1gi,_szoci%C3%A1lis_%C3%A9s_kultur%C3%A1lis_jogok_nemzetk%C3%B6zi_egyezs%C3%A9gokm%C3%A1nya&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Gazdas%C3%A1gi,_szoci%C3%A1lis_%C3%A9s_kultur%C3%A1lis_jogok_nemzetk%C3%B6zi_egyezs%C3%A9gokm%C3%A1nya&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1966
http://hu.wikipedia.org/wiki/December_16.
http://hu.wikipedia.org/wiki/December_16.
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A lelkiismeret fogalma tehát az amerikai kultúrában is, ahogy a magyar és az orosz 

kultúrában is, keresztény gyökerekkel rendelkezik. Emellett megfigyelhető a fogalom 

szoros összefüggése a törvényekkel és jogalkotással nemcsak a magyar, hanem az amerikai 

kultúrában is.  

 

2.7. A kutatás során felhasznált elméletek, eredmények 

 

 A kutatás alapjául olyan kognitív nyelvészeti fogalmak szolgáltak, mint a fogalmi 

metafora, kulturális modellek, képi sémák, jelentésintegráció, testesültség és fogalmi 

metonímia. 

 

A fogalmak rövid definíciói: 

 

Fogalmi metafora: „ha nem egy fogalmi kereten belül, hanem két fogalmi keret között 

alakul ki valamilyen hasonlóságra épülő fogalmi interakció – ezt a folyamatot metaforának 

nevezzük” (Kövecses Benczes 2010: 78.). „ … a metafora számos olyan aspektusával 

találkozhatunk, amely a két fogalom közti metaforikus kapcsolat természetével 

foglalkozik. Ezek az aspektusok a következők: forrástartomány, céltartomány, a metafora 

alapjai, a forrástartományhoz és céltartományhoz köthető neurális kapcsolatok az agyban, a 

forrás- és céltartomány közötti kapcsolat, metaforikus nyelvi kifejezések, megfelelések, 

metaforikus következmények, a metaforában résztvevő fogalmak aspektusai, fogalmi 

integráció, a metafora nyelven kívüli megvalósulása, kulturális modellek
18

” (Kövecses 

Benczes 2010: 80.) 

Kulturális modellek: „A fogalmi keret nem más, mint a fogalmi kategória strukturált 

mentális reprezentációja. Ez a definíció azonban annyira általános, hogy ennek alapján 

még a fogalmak tulajdonságait tartalmazó listákat is lehet „strukturált tudásnak” tekinteni. 

Mindazonáltal azoknál a fogalmaknál szokás a fogalmi keretet alkalmazni, amelyeket nem 

lehet a tulajdonságok egyszerű felsorolásával meghatározni. A keret fogalmára a 

szakirodalomban számos elnevezést találunk, mint például kulturális modell, kognitív 

modell, idealizált kognitív modell, tartomány, séma, gestalt stb. … Mivel az előbb felsorolt 

elnevezések a kognitív tudomány különböző részterületeiről származnak, a terminusok 

akár apróbb jelentésbeli különbséget is képviselhetnek, de mindegyik kifejezés nagyjából 

                                                 
18

 Szöveget formázta a szerző. 
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ugyanazt jelenti, vagyis a világról alkotott tudásunk strukturált reprezentációját” (Kövecses 

Benczes 2010: 52.) .  

Képi sémák: „… a kategorizáció első lépésében strukturálisan jellemezzük az adott 

entitást, vagyis számba vesszük legalapvetőbb tulajdonságait, úgymint körvonalait, 

felületét, súlyát, vízszintes vagy függőleges kiterjedését, ízét stb. Ha ugyanazok a 

benyomások többször is ismétlődnek, gondolkodásunkban kialakul egy sematikus 

struktúra, vagy másképpen képi séma az adott entitásról.” (Kövecses Benczes 2010: 134.) 

Jelentésintegráció: „Ha két vagy több mentális tér között nem csupán megfelelések 

alakulnak ki, hanem bizonyos elemeik integrálódnak is egymással, akkor már fogalmi 

integrációról vagy jelentésintegrációról (blendről) beszélünk” (Kövecses Benczes 2010: 

173.). 

Testesültség: „ … az aktivitás fokozódása automatikusan együtt jár a testhőmérséklet 

emelkedésével, ami ellen semmit sem tehetünk. Ez a korreláció az alapja az intenzitás hő 

fogalmi (és nyelvi) metaforának. Abból adódóan, hogy a korrelációt testünkön keresztül 

tapasztaljuk meg, a metafora legalább annyira a testi tapasztalatokhoz köthető, mint a 

fogalomrendszerünkhöz vagy a nyelvhez” (Kövecses Benczes 2010: 80.).  

Fogalmi metonímia: „ A metonímia egy olyan kognitív folyamat, ahol egy 

közvetítőfogalom (tárgy, esemény, tulajdonság stb.) mentális hozzáférést biztosít egy olyan 

célfogalomhoz (tárgyhoz, eseményhez, tulajdonsághoz stb.), amely ugyanannak a fogalmi 

keretnek, (fogalmi) tartománynak, vagyis idealizált kognitív modellnek (IKM) a része. Ezt 

a folyamatot „fogalmi kereten belüli megfelelésnek” tekintjük (Kövecses Benczes 2010: 

63.). 

 

 A korpuszvizsgálat elsődleges célja a lelkiismeret fogalmi metaforáinak feltárása volt 

mindhárom kutatott nyelvben. A fogalmi metaforák elemzése során olyan szempontok 

voltak a meghatározóak, mint az univerzalitás és kultúraspecifikusság, a generikus és 

specifikus szintű metaforák egymáshoz való illeszkedése, vagyis a „kongruencia” 

(Kövecses–Benczes 2010: 97). A fogalmi metaforákat nagyon sok kutató kutatta, számos 

nyelvben. A düh fogalmának kognitív nyelvészeti vizsgálata sok nyelvre, eltérő kultúrára 

kiterjedt, így meghatározó mintaként szolgált a fogalmi metaforák a kultúraspecifikus 

jellemzőinek elemzése során. Kövecses és Lakoff (1987: 195–221) az angol nyelvben 

vizsgálta a düh fogalmát, azonban számos kutató folytattott kutatásokat más kultúrákban 

is. Például Matsuki (1995: 137–151) a japán nyelvben és kultúrában, Ning Yu (1995: 223–

245) a kínai nyelvben és kultúrában, valamint Taylor és Mbense (1998: 191–226) a zulu 
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nyelvben és kultúrában végzett vizsgálatokat. A kutatások konklúziója szerint a DÜHÖS 

EMBER EGY NYOMÁS ALATT LÉVŐ TARTÁLY fogalmi metafora csupán egy generikus sémát 

biztosít, amit aztán a különböző nyelvek és kultúrák eltérően töltenek meg tartalommal. 

Hasonló szempontok alapján vizsgálom jelen munkában is a lelkiismeret fogalmának 

egyes fogalmi metaforáit generikus és specifikus szinten. 

 A lelkiismeret fogalmi metaforáinak elemzését alapul véve, e munka a három 

kultúrának a lelkiismeret fogalmáról alkotott kulturális modelljeit is vizsgálja, és felvázol 

egy kultúrákon átívelő, potenciálisan univerzális modellt is. A kulturális modelleket, 

vagyis Idealizált Kognitív Modelleket (azaz IKM-eket) Lakoff számos művében, több 

fogalommal (többek között a morállal) kapcsolatban is elemzi. (Lakoff 1996: 210). 

Lakoff szerint az erkölcs fogalma szorosan összefügg az emberi gondolkodásban a 

családmodellel, mégpedig a Szigorú Apa vagy a Gondoskodó Szülő Modellel. Ez az 

elmélet szorosan kapcsolódik a lelkiismeret fogalmának kutatásához, mivel mind az 

erkölcs, mind a lelkiismeret absztrakt fogalom, mely nagyban kötődik az ember szűkebb 

és tágabb környezetéhez, a családhoz és a társadalomhoz. Így a lelkiismeret fogalmának 

vizsgálata során fontos szempont volt a lelkiiismeret és a környezet fogalmának viszonya 

– mind a szűkebb környezeté (család), mind a tágabb környezeté (társadalom, kultúra). 

A képi sémák, jelentésintegráció, testesültség és fogalmi metonímia esetében a mai 

magyar nyelvhasználat áll a vizsgálatok középpontjában. Mint fentebb említettem, a 

dolgozat központi részét a mai magyar nyelvhasználat vizsgálata alkotja, így az adott nyelv 

és kultúra lelkiismeret-konceptualizációját részletesebben is vizsgálom (az adott fogalmak 

alapján) a hetedik fejezetben. 

A jelentésintegráció legismertebb kutatói Gilles Fauconnier és Mark Turner. 2002-ben 

megjelent munkájuk: „The Way We Think”. A magyarországi kutatók közül Benczes Réka 

több tanulmányában is központi szerepet kap a jelentésintegráció fogalma. Egyik 

munkájában (Benczes 2011: 251), olyan kifejezéseket vizsgál a kreatív szóösszetétel és a 

jelentésintegráció szempontjából, mint például a sandwich generation 

(szendvicsgeneráció). A szendvicsgeneráció esetében az elemzés középpontjában két 

bemeneti tér (input 1, 2), egy generikus tér és maga a blend áll. Az első bemeneti térben a 

szendvics fogalma áll, a másodikban a generáció. A generikus teret a horizontális 

rétegződés sémája tölti ki. Így végül a blend a szendvicsgeneráció fogalma lesz, ami azt a 

középső generációt jelenti, mely nyomás alá kerül mind az idősebb, mind a fiatalabb 

generáció által. Az általam vizsgált fogalom (lelkiismereti válság) modellje ugyancsak 

hasonló szerkezeti elvekre épül.  
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A képi sémák esetében az erő–ellenerő sémája, vagyis az erődinamika (Talmy 1988: 

53) volt az elemzés kiindulópontja. A lelkiismeret fogalmának erődinamika alapú 

vizsgálata során a kiindulópont az érzelmek, erkölcs és racionális gondolkodás 

erődinamika alapú ábrázolása volt (Kövecses–Benczes, 2010: 140, vö Talmy 1988: 53), 

melyeket a „Lelkiismeret és más fogalmak” című fejezetben részletesen bemutatok. 

Bańczerowski Janusz a magyar és a lengyel nyelvet is kutatta kognitív nyelvészeti 

szempontból. Tanulmányainak egyik gyűjteménye a Világ nyelvi képe (A világkép mint a 

valóság metaképe a nyelvben és a nyelvhasználatban) címmel jelent meg. Ebben a 

kötetben olyan fogalmakat vizsgál részletesen a magyar és a lengyel nyelvben, mint a 

félelem, anya, apa/atya, család, fej, kéz, föld, haza, halál, nemzeti sztereotípiák… 

Kutatásom során sokat segített az a leírás, mely Bańczerowskinál a világ nyelvi képét 

definiálja: „…a világ nyelvi képe (= VNyK) nem más, mint azok által a nyelvhasználók 

által tapasztalt objektívan létező valóságnak képe, akik hasonló tapasztalatokkal 

rendelkeznek, és hasonló értékeket vallanak”. (Bańczerowski, 2008: 8). 

Jelen munka tehát a lelkiismeret fogalmának mai orosz, magyar és amerikai angol 

nyelvi világképét szeretné leírni, jellemezni és minél részletesebben ábrázolni. A jelen 

kutatásban az egységes mintavételt a meghatározott és azonos szempontok alapján 

válogatott alkorpuszok adják.  

A világ nyelvi képe fogalom megértéséhez és alkalmazásához először fontos 

megvizsgálni a nyelvi kép fogalmát, amihez Kemény Gábor (2002: 80) munkája szolgált 

kiindulópontul. Kemény Gábor vizsgálta azt a kérdést, hogy mi az oka annak az 

ellentmondásnak, hogy a nyelvi képet két és fél ezer éven keresztül hol rendellenességnek, 

hol szabályszerűségnek minősítik. A kérdéskörnek Arisztotelésztől máig való áttekintése 

után Kemény Gábor megállapítja, hogy egyszerre rendellenes és szabályos jelenség a 

nyelvi kép. A kép vagy jelölő, vagy kifejező. Emellett kifejez attitűdöt és viszonyt is. 

Vagyis képes magában foglalni hasonlóan gondolkodó emberek elképzelését és viszonyát 

egy adott fogalomhoz. 

 Dziewońska-Kiss Dorota az élet és halál fogalmát kutatta a magyar és a lengyel 

nyelvben és kultúrában. Emellett a lengyel nyelvben, többek között, a szem fogalmát is 

vizsgálta. Közös kutatási témánk volt a szem fogalma az angol, a lengyel, a magyar, az 

olasz és az orosz nyelvben. Az egyik meghatározó kutatási eredmény mindegyik nyelvben 

a szem tartályként való konceptualizálása volt. A tanulmány szerkezete, a kontrasztív 

vizsgálatok elvégzése sok-sok tanulságul szolgált a jelen munka összehasonlító 

vizsgálataihoz. (Dziewońska-Fábián 2012: 23–41) 
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 És végül, a fejezet zárásaként szeretném megemlíteni Péter Mihály 

stílusmeghatározását, hisz a stílus fogalma kikerülhetetlen egy olyan vizsgálat esetében, 

mely különböző stílusú alkorpuszokat vizsgál, a mai orosz, magyar és amerikai angol 

nyelvhasználatban. Péter Mihály szerint (Péter 2005: 40) a stílus a tág értelemben vehető 

kontextusnak, azaz a közléshelyzetnek megfelelő nyelvi közlésváltozat. A stílus 

fogalmával, kognitív nyelvészeti szempontból, jelen munkában részletesebben a hetedik 

fejezetben foglalkozom, ahol azt vizsgálom, hogy mitől függ, mikor melyik IKM-et 

használjuk, és mennyire változik a lelkiismeret konceptualizációja bizonyos szakmákban. 

 

2.8. Összefoglalás 

 

 A jelen fejezet ismertette a lelkiismeret definícióját, etimológiáját a három nyelvben, 

emellett leírta a fogalom helyét a teológiában és filozófiában is. Ugyancsak tartalmazta a 

lelkiismeret fejlődési útját a három vizsgált kultúrában, és ismertette azokat az elméleteket 

és kutatásokat, melyeken a jelen vizsgálat alapul. Így összefoglaló képet nyújtva a 

lelkiismeret fogalmáról a három nyelvben, a következő fejezetekben a fogalom részletes, 

kognitív nyelvészeti elemzése következik, egymás után az orosz, a magyar és az amerikai 

angol nyelvben. 
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3. AZ OROSZ NYELVŰ KUTATÁS 

 

…az orosz nyelvű kutatási eredményekről, 

a korpuszról és a fogalmi metaforákról… 
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3.1. Bevezetés 

 

A fejezet ismerteti az orosz nyelvű kutatás nyelvi korpuszát, külön kitérve az egyes 

alkorpuszokra, melyeknek bemutatása a (mindhárom nyelvben) megközelítőleg azonos 

mintavétel szempontjából nagyon fontos. Az elemzési módszer minden esetben az MIP 

módszere, mely fentebb már bemutatásra került. 

Az orosz nyelvű korpusz bemutatása után a fejezet rátér a kutatás eredményeinek 

bemutatására. Először következnek a statisztikai eredmények, majd – e rész zárásaként – 

ismertetem a lelkiismeret fogalmának öt leggyakoribb fogalmi metaforáját, s rátérek a 

fogalmi metaforák elemzési szempontjainak bemutatására. Az elemzési szempontok a 

három nyelv kutatási eredményei esetében, vagyis a három nyelv öt leggyakoribb fogalmi 

metaforája esetében, azonosak. 

A fejezet következő része, az öt leggyakoribb fogalmi metafora kognitív nyelvészeti 

elemzéséből és a metaforák bemutatásából áll, az adott kultúrában. Külön kiemelésre kerül 

az a szempont, hogy mi lehet a kulturális, történeti magyarázata egy adott metafora 

gyakoriságának, az adott nyelvben. 

A fejezet az eredmények összefoglalásával zárul. 

 

 

 

3.2. Az orosz nyelvű kutatás korpusza: Ruscorpora 

 

 Az Orosz Nemzeti Szövegtár (Ruscorpora)
19

 egy közel 300 millió szót tartalmazó 

orosz nyelvű adatbázis. A válogatott szövegek elsősorban az orosz irodalmi nyelv példáit 

tartalmazzák, de emellett reprezentatívan tükrözik a mai orosz nyelvhasználatot és a 

szépirodalmi fordítások nyelvezetét is.  

A fő korpusz mellett az adatbázis tizenegy alkorpuszt tartalmaz. A fő korpusz 

szövegei az orosz irodalmi nyelvet reprezentálják. A válogatott bejegyzések két részre 

oszlanak. Megtalálhatók köztük egyrészt mai szövegek (XX. század vége, XXI. század 

eleje), másrészt régebbi példák (a XVIII. század közepétől a XX. század közepéig). A 

                                                 
19

 Forrás: A Ruscorpora hivatalos internet oldala, a linket lásd az Irodalom fejezetben, az internetes források 

között. 
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számos alkorpusz használatával nagyon sok fajta, (például összehasonlító) kutatás 

lehetséges. 

 

 

 

3.2.1. A kutatott alkorpuszok 

 

 A három nyelven végzett kutatás (orosz, magyar, amerikai angol) kiinduló forrása 

minden esetben az adott nyelv nemzeti szövegtára volt. Ezért, amennyire lehetséges volt, 

minden nyelv esetében igyekeztem azonos típusú és nagyságú alkorpuszt választani. A 

kutatás középpontjában a mai magyar, orosz, angol nyelvhasználat áll, ezért a szépirodalmi 

szövegek példáit egyik nyelv esetében sem vizsgáltam. 

 Ebből kifolyólag a Ruscorpora fő korpuszát (a szépirodalmi szövegek döntő többsége 

miatt) nem kutattam. Ugyanakkor figyelembe vettem, hogy az MNSZ esetében a vizsgált 

alkorpuszok a Sajtó, a Hivatalos és a Személyes alkorpusz. Így a Ruscorpora alkorpuszai 

közt a beszélt nyelvit és a sajtót kutattam, melyek tartalomban a legközelebb állnak az 

MNSZ vizsgált alkorpuszaihoz. 

 A Ruscorpora beszélt nyelvi alkorpusza önálló formában 2007 óta létezik. Közösségi 

és személyes beszélgetésekből átírt hangfelvételeket, valamint egyes filmek jeleneteinek, 

beszélgetéseinek átírt változatát tartalmazza. Az alkorpusz Oroszország több városából 

tartalmaz forrásokat (Moszkva és Szentpétervár mellett Jekatyerinburg, Szaratov, 

Uljánovszk, Noriljszk, Vorozsen, Novoszibirszk is szerepel a listán). Az alkorpusz az 

1900-as évektől 2000-ig tartalmaz példákat. 

 A sajtó alkorpusz a Ruscorporában a mai orosz média, sajtó anyagait tartalmazza. 

2010 óta létezik és a 2000-es és az utána következő évekből származó szövegeket öleli fel. 

Reprezentatívan mutatja a mai orosz nyelvhasználat változásait, de anyaga a szövegek 

változatos tematikája miatt nem sorolható a fő korpusz példái közé. A sajtó alkorpusz hét 

forrásból nagyjából azonos arányban tartalmaz szövegeket. Egyrészt a nyomtatott sajtó 

forrásai az „Известия” (Értesülés), a „Советский спорт” (Szovjet Sport), a „Труд” 

(Munka) és a „Комсомольская правда” (Komszomol Igazság). Másrészt az elektronikus 

sajtószövegek forrása a „РИА Новости” (RIA Hírek), a „РБК” (PBK) és a „Новый 

регион” (Új térség). 
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3.3. Statisztikai eredmények 

 

A kutatás statisztikai eredményeit leíró táblázatok egyrészt bemutatják a lelkiismeret 

szóra irányuló keresés találatainak számszerű megoszlását az egyes alkorpuszokban, 

másrészt, tovább szűkítve a keresést, megmutatják, hogy a lelkiismeret szó milyen gyakran 

szerepel ige (V), főnév (S),illetve melléknév (A) mellett az egyes alkorpuszokban.  

További táblázatokban ismertetem a lelkiismeret összes fogalmi metaforáinak 

számszerű előfordulását a kutatott alkorpuszokban, valamint az öt leggyakoribb fogalmi 

metafora találatainak számát. 

 

1. táblázat: A Ruscorpora korpuszlekérdezés számszerű adatai 

(Táblázatok fejezet.) 

A táblázat bemutatja a Ruscorpora kutatott alkorpuszaiban az összes dokumentum, mondat 

és szó számát, majd a совесть (lelkiismeret) szóra adott eredmények számát, 

dokumentumok számára és szavak (találatok) számára lebontva. A sajtó alkorpusz egy 

lényegesen nagyobb alkorpusz, mint a beszélt, így értelemszerűen a találatok száma itt 

lényegesen több lett. 

 

2. táblázat: Beszélt alkorpusz: V, S, A 

(Táblázatok fejezet.) 

A táblázat ismerteti, hogy a Ruscorpora beszélt alkorpuszában számszerint hányszor 

szerepel a совесть (lelkiismeret) szó ige (V), főnév (S), illetve melléknév (A) mellett. Ez a 

kutatási módszer segített a legjellemzőbb, leggyakoribb kifejezések feltérképezésében. 

 

3. táblázat: Sajtó alkorpusz: V, S, A 

(Táblázatok fejezet) 

A táblázat ismerteti, hogy a Ruscorpora sajtó alkorpuszában számszerint hányszor szerepel 

a совесть (lelkiismeret) szó ige (V), főnév (S), illetve melléknév (A) mellett. A kutatási 

módszer ennél az alkorpusznál is a legjellemzőbb, leggyakoribb kifejezések 

feltérképezésében volt segítségemre. 

 

4. táblázat: Metaforák száma a Ruscorpora alkorpuszaiban 
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(Táblázatok fejezet.) 

A táblázat bemutatja, hány metaforikus kifejezést találtam az összes kutatott 

dokumentumban, és ezek hány különböző fogalmi metaforához tartoznak. 

 

5. táblázat: Az öt leggyakoribb fogalmi metafora számszerű előfordulása a Ruscorpora 

alkorpuszaiban 

(Táblázatok fejezet.) 

A táblázat a lelkiismeret a Ruscorpora alkorpuszaiban előforduló öt leggyakoribb fogalmi 

metaforájának számszerű példáit tartalmazza. A további elemzések tárgya ez az öt fogalmi 

metafora, gyakoriságuk csökkenő sorrendjében. 

 

A legtöbb példában szereplő, leggyakoribb fogalmi metaforák a következők: A 

LELKIISMERET ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY, FELSŐBB 

HATALOM, ÉRTÉK/ÉRTÉKES TÁRGY, BÍRÓ, SEGÍTŐ/MEGMENTŐ, TÖRVÉNY, TÜKÖR, TEHER, 

GYÜMÖLCS, NORMA, ÜZLETTÁRS, ÁLLAT, …   

 

 

 

3.4. Az öt leggyakoribb metafora elemzése 

 

  Az öt leggyakoribb fogalmi metafora elemzésének szempontjai a következőek: az 

adott metafora milyen helyet foglal el az adott nyelvben, kultúrában; vannak-e az adott 

fogalmi metaforának kultúraspecifikus vonásai a kutatott nyelvben, melyek a fogalmi 

metafora gyakoriságának történeti, kulturális okai az adott nyelvben és kultúrában. 

 

 

 

3.4.1. A LELKIISMERET ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY 

fogalmi metafora 

 

1. ábra: LELKIISMERET ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY fogalmi 

metafora az orosz nyelvben 

(Illusztrációk, ábrák fejezet.) 
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Az ábra a fogalmi metafora megfeleléseit (a tulajdonságokat) szemlélteti, és a 

leggyakoribb orosz nyelvi példákat is megadja. 

 

 

3.4.1.1. Milyen helyet foglal el a metafora az adott nyelvben, kultúrában? 

 

 Mint ahogy azt az ábrán is láthatjuk, az orosz nyelvben a „lény” tulajdonságai, vagyis 

a metafora megfelelései összesen kilenc tulajdonságra bonthatóak. Mindez azt a tényt 

támasztja alá, hogyaz orosz nyelvben ez a fogalmi metafora a leggyakoribb, mégsem 

rendelkezik sok megfeleléssel. 

 

3.4.1.2. Vannak-e az adott fogalmi metaforának kultúraspecifikus vonásai a kutatott 

nyelvben? 

 

A megfelelések közt szereplő tulajdonságok között előfordul a гризёт (rág), ami a „lény” 

állatias, vad voltát támasztja alá. Ez a tulajdonság nyelvspecifikus, kifejezetten az orosz 

nyelvre és kultúrára jellemző.  

 

 

3.4.1.3. Melyek a fogalmi-metafora gyakoriságának történeti, kulturális okai az adott 

nyelvben, kultúrában? 

 

Az orosz kultúrában a keresztény hagyományokkal, vallással magyarázható a lelkiismeret 

fogalmának antropomorf tulajdonságokkal rendelkező lényként való konceptualizálása. A 

kulturális háttér bemutatásánal ismertettem a fogalom kialakulásánál, „megszületésénél” 

szerepet játszó keresztény hátteret. Mindez magyarázatot ad a fogalmi metafora erős 

jelenlétére az orosz gondolkodásban. 

Ugyanakkor az orosz kultúra sajátos vonása (ahogy a kulturális háttér ismertetéséből is 

kiderül), a lelkiismerettől való félelem, amely belülről marcangolja, rágja az embert. Az 

orosz kultúrában hangsúlyos szerepet betöltő „belső vívódás”, vagyis a lelkiismeret rágása 

tehát erősen kultúraspecifikus vonás
20

. 

                                                 
20

  Dosztojevszkijnek legtöbb, az orosz lelket tükröző írásaiban is megjelenik. Például a „Bűn és Bűnhődésben”. 



 80 

Emellett ugyancsak kultúraspecifikus vonás, és az orosz nép történelme indokolja, 

hogy csak kevés emberi tulajdonság szerepel a metafora orosz nyelvi példáiban. 

Mindennek az oka az évszázadokig centralizált, majd elnyomó, sokáig inkább 

kollektivista, mint individuualista kultúrában keresendő. 

 

 

 

3.4.2. A LELKIISMERET FELSŐBB HATALOM fogalmi metafora 

 
2. Ábra: A LELKIISMERET FELSŐBB HATALOM fogalmi metafora az orosz nyelvben 

(Illusztrációk, ábrák fejezet.) 

Az ábra a fogalmi metafora megfeleléseit (a cselekedeteket) szemlélteti, és a leggyakoribb 

orosz nyelvi példákat ismerteti. 

 

 

3.4.2.1. Milyen helyet foglal el a metafora az adott nyelvben, kultúrában? 

 

Az orosz nyelvben a lelkiismeret fogalmi metaforái közül a második leggyakoribb a 

LELKIISMERET FELSŐBB HATALOM. Mindez a lelkiismeret fogalmának kontrolláló és 

büntető funkcióját mutatja az orosz kultúrában és gondolkodásban, ami ugyancsak az Isten 

fogalmával, vagyis a keresztény hagyományokkal és gondolkodással hozható 

összefüggésbe. 

 

 

3.4.2.2. Vannak-e az adott fogalmi metaforának kultúraspecifikus vonásai a kutatott 

nyelvben? 

 

A legtöbb orosz nyelvi példa általános „büntető” cselekedetet ír le, amely egy felsőbb, 

elnyomó hatalomhoz köthető, mely képes irányítani, parancsolni, kínozni, büntetni stb. 

Ezért e fogalmi metafora esetében az általános vonásokat látom dominánsnak, és a 

kultúraspecifikus jelleget kevésbé tetten érhetőnek vélem. 
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3.4.2.3. Melyek a fogalmi-metafora gyakoriságának történeti, kulturális okai az adott 

nyelvben, kultúrában? 

 

A fogalmi metafora gyakori volta az orosz kultúrában a keresztény gyökerekkel 

magyarázható. A keresztény gondolkodás erősen meghatározza, leírja az ember 

„lelkiismeretes” viselkedésének szabályait. Így többek között azt is, hogy a lelkiismeret 

kell, hogy az emberi cselekedetek irányítója és kontrollálója legyen (lásd a kulturális 

hátteret leíró, második fejezetet). Ez a tény magyarázhatja az orosz nyelvi példákban a 

LELKIISMERET FELSŐBB HATALOM fogalmi metafora eléggé általános leírását és emellett, a 

mai orosz nyelvhasználatot tükröző nyelvi korpuszban a gyakori előfordulását. 

 

 

 
3.4.3. A LELKIISMERET ÉRTÉK/ÉRTÉKES TÁRGY fogalmi metafora 

 
- 3. Ábra: A LELKIISMERET ÉRTÉK/ÉRTÉKES TÁRGY fogalmi metafora az orosz nyelvben 

(Illusztrációk, ábrák fejezet.) 

Az ábra a fogalmi metafora leggyakoribb nyelvi kifejezéseit szemlélteti a mai orosz 

nyelvhasználatban. A leggyakoribb kifejezések szerint a lelkiismeretet el lehet veszíteni és 

meg is lehet venni. 

 

 

3.4.3.1.  Milyen helyet foglal el a fogalmi metafora az adott nyelvben, kultúrában? 

 

A két leggyakoribb fogalmi metafora után a LELKIISMERET ÉRTÉK/ÉRTÉKES TÁRGY fogalmi 

metafora egy kicsit más oldalát mutatja meg a lelkiismeret fogalmának és ábrázolásának 

az orosz kultúrában, mivel sokkal inkább a mindennapi élethez, értékekhez, tárgyakhoz és 

nem a valláshoz, Isten fogalmához köthető. Előzetes hipotéziseimet vizsgálva e fogalmi 

metafora harmadik leggyakoribbként való megjelenése az orosz nyelvi korpuszban nem 

feltételezett eredménynek tekinthető. 

 

 

3.4.3.2. Vannak-e az adott fogalmi metaforának kultúraspecifikus vonásai a kutatott  

nyelvben? 
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A fogalmi metafora harmadik leggyakoribbként való előfordulása az orosz nyelvi 

korpuszban önmagában is kultúraspecifikus vonásnak tekinthető, mivel önmagában a már 

eddig is sokszor említett keresztény kulturális háttér nem indokolja.  

 

 

3.4.3.3.  Melyek a fogalmi metafora gyakoriságának történeti, kulturális okai az adott  

nyelvben, kultúrában? 

 

Ahogy az orosz kulturális hátteret leíró részben is említettem, az orosz nép történelmének 

volt egy olyan korszaka, mikor a vallás, vallásos gondolkodás és beszéd szinte tilos volt, 

háttérbe volt szorítva. Ez az orosz nyelv történetében egy egyéni fejlődési utat jelent. Ezzel 

magyarázható, hogy a még nem oly rég lezárt, a vallásos gondolkodást háttérbe szorító 

korszak után, a mai orosz nyelvhasználat példái egy nemcsak a vallással összehozható 

fogalmi metaforát tükröznek. Csak az orosz nép történelmének egyéni útját figyelembe 

véve válik érthetővé egy olyan, mindennapi fogalmainkkal összefüggő fogalmi metafora 

gyakorisága, mint a LELKIISMERET ÉRTÉK/ÉRTÉKES TÁRGY. 

 

 

 
3.4.4. A LELKIISMERET BÍRÓ fogalmi metafora 

 

- 4. Ábra: A LELKIISMERET BÍRÓ fogalmi metafora az orosz nyelvben 

(Illusztrációk, ábrák fejezet.) 

Az ábra a fogalmi metafora leggyakoribb nyelvi kifejezéseit szemlélteti a mai orosz 

nyelvhasználatban. A fogalmi metafora megfelelései a vádlott (EGO) cselekedetei a bíró 

(Lelkiismeret) előtt. 

 

 

3.4.4.1. Milyen helyet foglal el a fogalmi metafora az adott nyelvben, kultúrában? 

 

A LELKIISMERET BÍRÓ fogalmi metafora jelenlétét az orosz nyelvben már a kutatás első 

lépéseinél is feltételeztem. Az orosz kultúra keresztény gyökereit figyelembe véve az orosz 
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gondolkodásban mind a felsőbb hatalom, mind a bíró forrástartomány jelenléte 

valószínűsíthető volt. Mindezt az eredmények alá is támasztották. 

 

 

3.4.4.2.Vannak-e az adott fogalmi metaforának kultúraspecifikus vonásai a kutatott  

nyelvben? 

 

Kultúraspecifikus vonásnak tekinthető, hogy a bíró domén az orosz nyelvi példákban a 

vádlott szemszögéből van kibontva (az EGO mentegetőzik és védekezik a lelkiismeret 

előtt). Előzetes kutatásaimhoz és hipotéziseimhez képest ez egy eltérő és nagyon 

kultúraspecifikus eredmény, ugyanis a megfeleléseket (mindhárom nyelvben), a 

bíró/lelkiismeret cselekedeteiből állóknak feltételeztem. 

 

 

3.4.4.3. Melyek a fogalmi-metafora gyakoriságának történeti, kulturális okai az adott  

nyelvben, kultúrában? 

 

Az orosz kultúrában, (lásd bővebben az orosz kulturális hátteret leíró, második fejezetet), 

nem fonódott olyan szorosan össze a lelkiismeret és a jog, jogok fogalma, mint a magyar 

és az amerikai angol kultúrában. Az orosz nép sok században elnyomó rendszer, uralom 

alá tartozott. Ezzel magyarázható, hogy a nyelvi kifejezések az EGO/ember mentegetőző, 

védekező attitűdjét tükrözik a vádló, bíró, vagyis a lelkiismeret felé. 

 

 

 
3.4.5. A LELKIISMERET SEGÍTŐ/MEGMENTŐ fogalmi metafora 

 

- 5. Ábra: A LELKIISMERET SEGÍTŐ/MEGMENTŐ fogalmi metafora az orosz nyelvben 

(Illusztrációk, ábrák fejezet.)  

Az ábra a fogalmi metafora leggyakoribb nyelvi kifejezéseit szemlélteti a mai orosz 

nyelvhasználatban. A megfelelések a lelkiismeret (segítő/megmentő) cselekedetei az Ego 

(ember) felé. 
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3.4.5.1.  Milyen helyet foglal el a fogalmi metafora az adott nyelvben, kultúrában? 

 

A korpusz elemzése alapján az orosz nyelvben az ötödik leggyakoribb fogalmi metafora a 

LELKIISMERET SEGÍTŐ/MEGMENTŐ, ami sokat elárul az orosz kultúráról, noha nem ez a 

fogalmi metafora jellemzi legjobban a mai orosz nyelvhasználatot. A keresztény 

hagyományok nagy szerepet játszanak ennek a fogalmi metaforának a kialakulásában is, 

hiszen az Isten fogalmával és jóságos, csodatevő hatalmával van összefüggésben. Ezekkel 

a tulajdonságokkal ruházza fel a nyelv a lelkiismeret fogalmát is, mely Istentől származik.  

 

 

3.4.5.2.  Vannak-e az adott fogalmi metaforának kultúraspecifikus vonásai a kutatott 

nyelvben? 

 

A lelkiismeret segítőként/megmentőként való ábrázolása azért kultúraspecifikus, mert 

(mint a kulturális háttér leírásánál is láthattuk a második fejezetben), a keresztény kultúrák 

az EGO és a lelkiismeret kapcsolatát nagyon sokszínűen, több szempontból is leírják. Az 

ember belső vívódása mintegy folyamatos harcot is jelent saját lelkiismeretével. Ezért a 

lelkiismeret nem feltétlenül mindig „pozitív társként” jelenik meg, hanem akár ellenfélként 

is vagy a félelem tárgyaként. Ezért egy olyan pozitív domén, mint a segítő/megmentő 

feltétlenül jellemzi az orosz nyelv pozitív viszonyát a lelkiismeret fogalmához. 

 

 
3.4.5.3. Melyek a fogalmi metafora gyakoriságának történeti, kulturális okai az adott 

nyelvben, kultúrában? 

 

Ennél a metaforánál nagyon fontos megértenünk az orosz kultúrában nagyon erős 

keresztény gondolatot, a megmentőben való hitet. Vagyis, hogy az isteni segítség mindig 

jelen van az ember lelkében és az emberi világban. Ez a gondolat az orosz nép központi, 

sok nehéz időszakon átsegítő gondolata, „eszméje” volt az évszázadok során, és aktuális, 

fontos a mai kulturális hagyományokban, gondolkodásban is. 
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3.5. Összefoglalás 

 

 A fejezet zárásaként fontos megemlíteni, hogy az orosz nyelvű eredmények sok helyen 

beigazolták a hipotéziseimet, mint például a LELKIISMERET ANTROPOMORF 

TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY fogalmi metafora leggyakoribb előfordulását az 

orosz nyelvi korpuszban. Ugyanakkor a LELKIISMERET ÉRTÉK/ÉRTÉKES TÁRGY fogalmi 

metafora, a várakozásokkal ellentétben, nagyon fontos szerepet játszik a mai orosz 

gondolkodásban, és nemcsak a keresztény hagyományokkal, hanem a mindennapi élet 

pozitív értékeivel is kapcsolatba hozható. Ezért ezt a fogalmi metaforát tartom az egyik 

legkultúraspecifikusabbnak s így az orosz nyelvű lelkiismeret kulturális modell, 

kiindulópontjának. 
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4. A MAGYAR NYELVŰ KUTATÁS 

 

…a magyar nyelvű kutatási eredményekről,  

a korpuszról és a fogalmi metaforákról… 
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4.1. Bevezetés 

 

 A fejezet a magyar nyelvű nyelvi korpusz bemutatását tartalmazza, s külön kitér a 

vizsgált alkorpuszokra. A korpusz ismertetése után következik a példák vizsgálata során 

kapott statisztikai eredmények bemutatása. A statisztikai eredmények bemutatása a 

lelkiismeret öt leggyakoribb fogalmi metaforájának ismertetésével zárul. 

 A következő rész az öt leggyakoribb fogalmi metafora részletes elemzéséből áll. Az 

elemzés szempontjai egységesek mind a három kutatott nyelv fogalmi metaforáinak 

esetében. 

 

 

 

4.2. A Magyar Nemzeti Szövegtár 

 

 A Magyar Nemzeti Szövegtár (azaz az MNSZ)
21

 korpusz munkálatai 1998-ban 

kezdődtek. A cél egy 100 millió szavas, reprezentatív szövegkorpusz létrehozása volt. 

2002-től a korpusz kiegészült a Kárpát-medencei nyelvhasználatot jellemző példák 

gyűjteményével. 2005-től az MNSZ a magyarországi és határon túli magyar 

nyelvváltozatok reprezentatív korpuszává vált. 

 Az MNSZ jelenleg 187,6 millió szövegszót tartalmaz. Egyrészt öt regionális 

nyelvváltozatra oszlik, másrészt ezen belül öt stílusrétegből tartalmaz szövegeket. Az 

aktuálisan vizsgálandó alkorpuszt ezek tetszőleges variációjaként választhatjuk ki. A 

határon túli nyelvváltozatokkal kiegészülve a Szövegtár tehát alkalmassá vált nemcsak 

stílusrétegek, hanem nyelvváltozatok szerinti összehasonlító vizsgálatok elvégzésére is. 

 

- 6. táblázat: MNSZ-alkorpuszok
22

 (a számszerű adatok millió szóban vannak megadva, 

százezer szóra kerekítve) 

(Táblázatok fejezet.) 

A sajtószövegek a korpusz majdnem felét teszik ki. Széles skáláját mutatják be a 

nyelvi változatoknak, vertikálisan és horizontálisan is. 

                                                 
21

 Forrás: Az MNSZ hivatalos internet oldala, a linket lásd az Irodalom fejezetben, az internetes források 

között. 
22

 Forrás: Az MNSZ hivatalos internet oldala, a linket lásd az Irodalom fejezetben, az internetes források 

között. 
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2005 őszén készült el a Digitális Irodalmi Akadémia anyagainak teljes feldolgozása. 

Ez adja a magyarországi szépirodalmi alkorpuszt. 

A magyarországi tudományos szövegek a Magyar Elektronikus Könyvtárból 

származnak. 

A Hivatalos alkorpusz szövegei szabályokat, törvényeket, rendeleteket, parlamenti 

vitákat tartalmaznak. 

A Személyes alkorpusz internetes fórumok (az index.hu fórumainak és több 

kárpátaljai fórum) beszélgetéseit tartalmazza. Ez a nyelvi változat azért fontos, mert ez áll 

a legközelebb a spontán nyelvi kommunikációhoz, bizonyos esetekben nagyon hasonlít a 

beszélt, élő nyelvi kommunikációhoz. 

 A kutatás elsődleges és fő célja a mai magyar nyelvhasználat reprezentatív példáinak 

elemzése. Ezért az MNSZ korpusznak a magyarországi nyelvváltozatú gyűjteménye, annak 

is a Sajtó, Hivatalos és Személyes alkorpuszokba sorolható példái képezték a vizsgálat 

tárgyát. 

 A szépirodalmi alkorpusz a kutatás egy különálló, a jövőben vizsgálható részét képezi. 

A határon túli magyar nyelvváltozatú gyűjtés példái hasonlóképpen további, szerteágazó, 

részletes kutatómunkát, elemzést igényelnek. 

 Az alkorpuszok kiválasztásánal az elsődleges szempont az egységes mintavételre való 

törekvés volt, minhárom nyelvi korpusz esetében. Az egységes mintavétel legfőbb célja 

pedig, a minél reprezentatívabb kutatási eredmények elérése. 

 

 

 

4.3. Statisztikai eredmények 

 

 A statisztikai eredményeket táblázatokban szemléltetem. Egyrészt bemutatom az egész 

korpuszban, majd az egyes alkorpuszokban is, a lelkiismeret keresőszóra kapott találatok 

számát. Másrészt, ismertetem, hogy a lelkiismeret szó milyen gyakran szerepel ige (V), 

főnév (S), illetve melléknév (A) mellett. Végül az öt leggyakoribb fogalmi metafora 

számszerű előfordulását szemléltetem. 

 

- 7. táblázat: MNSz-alkorpusz: Hivatalos 

(Táblázatok fejezet.) 
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A táblázat bemutatja a Hivatalos alkorpuszban az összes találat számát, és hogy a 

lelkiismeret szó milyen gyakran szerepel ige (V), főnév (S), illetve melléknév (A) mellett. 

Az adatok érdekessége a szó ige mellett való ritka előfordulása. 

 

8. táblázat: MNSZ-alkorpusz: Tudományos 

(Táblázatok fejezet.) 

A táblázat bemutatja a Tudományos alkorpuszban az összes találat számát, és hogy a 

lelkiismeret szó milyen gyakran szerepel ige (V), főnév (S) és melléknév (A) mellett. Az 

adatok érdekessége ebben az alkorpuszban is a szó ige mellett való ritka előfordulása. 

 

9. táblázat: MNSZ-alkorpusz: Sajtó 

(Táblázatok fejezet.) 

A táblázat szemlélteti a Sajtó alkorpuszban az összes találat számát, és hogy a lelkiismeret 

szó milyen gyakran szerepel ige (V), főnév (S) és melléknév (A) mellett. Az adatok ebben 

a korpuszban is azt mutatják, hogy a szó nagyon ritkán fordul elő ige mellett. 

 

10. táblázat: MNSZ-alkorpusz: Személyes 

(Táblázatok fejezet, 14.o.) 

A táblázat ismerteti a Személyes alkorpuszban az összes találat számát, és hogy a 

lelkiismeret szó milyen gyakran szerepel ige (V), főnév (S) és melléknév (A) mellett.  

 

11. táblázat: MNSZ eredmények: A metaforák száma 

(Táblázatok fejezet.) 

A táblázat bemutatja, hogy az egyes alkorpuszokban hány metaforikus kifejezés található, 

és ezek hány típusra bonthatóak. Mint ahogy az orosz nyelvű korpusz esetében is, a Sajtó 

alkorpusz itt is viszonylag szélesebb szókészlettel rendelkezik, így ebben az alkorpuszban 

több példa, több metaforikus példa és több metaforatípus is megfigyelhető volt. 

 

11. táblázat: MNSZ korpusz: lelkiismeret + leggyakoribb igék (V), főnevek (S), 

melléknevek (A) 

(Táblázatok fejezet.) 

A táblázat az egyes alkorpuszokban a lelkiismeret szó mellett leggyakrabban álló igéket 

(V), főneveket (S) és mellékneveket (A) tartalmazza, valamint megadja a legtipikusabb 

metaforákat, melyek a példák közt előfordulnak. A táblázat nagy segítségemre volt az öt 
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leggyakoribb fogalmi metafora megfigyelésében és elemzésében, mivel a legtipikusabb 

kifejezések vizsgálatával figyelhetjük meg az egyes fogalmi metaforák megfeleléseinek 

jellegzetességeit. 

 

12. táblázat: Az öt leggyakoribb fogalmi metafora számszerű előfordulása az MNSZ 

alkorpuszaiban 

(Táblázatok fejezet.) 

A táblázat az öt leggyakoribb fogalmi metafora előfordulásának gyakoriságát szemlélteti, 

csökkenő sorrendben. Bizonyos alkorpuszokban nem minden fogalmi metafora szerepel, 

de az adatokat összesítve a táblázatban szereplő sorrend alakul ki. 

 

A leggyakrabban előforduló fogalmi metaforák, csökkenő sorrendben: 

LELKIISMERET = ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY; FELSŐBB 

HATALOM; BÍRÓ; TÖRVÉNY; SEGÍTŐ/MEGMENTŐ; TÜKÖR; TEHER; PÁRNA; ÖSZTÖN; 

ÉRTÉK/ÉRTÉKES TÁRGY; DEFICIT; ÁRUCIKK; BETEGSÉG; LÉLEK; PART; TÁRS; TUDÁS; 

TAPASZTALATOK ÖSSZESSÉGE; ADÓHIVATAL; IGAZSÁG MEGHATÁROZÓJA; SZENTLÉLEK; 

VAJÚDÓ ASSZONY; RENDSZER INTÉZMÉNYESÍTETT FORMÁJA; SZABAD AKARAT KONTROLLJA; 

MÉLYLÉLEKTANI DIMENZIÓ; ÉRZELEM; SZELLEMI EGYÜTTISMERÉS; BÉKLYÓ; ÉPÜLET; GÉP… 

 

 

 

4.4. Az öt leggyakoribb fogalmi metafora elemzése a magyar nyelvben 

 

 Az elemzés szempontjai megegyeznek mind a három nyelv fogalmi metaforái 

esetében. Az elsődleges szempont, a kultúraspecifikus vonások feltárása, és a mai 

nyelvhasználatban való gyakori előfordulás történeti, kulturális okainak vizsgálata volt. Az 

Illusztrációk, Ábrák fejezet mindhárom nyelv fogalmi metaforáinak ábrázolását 

tartalmazza, amelyekre ebben a fejezetben is hivatkozni fogok.  

 Felmerül annak a kérdése, hogy ha egyes fogalmi metaforák két vagy mindhárom 

nyelvben egyaránt megfigyelhetőek, szükség lehet-e a metaforák összehasonlító 

vizsgálatára. Az összehasonlító vizsgálat nagyon mély kognitív nyelvészeti elemzést tesz 

lehetővé, így erre külön fejezetben (hatodik fejezet), a három nyelv kutatási 

eredményeinek bemutatása után, sor is kerül.  
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4.4.1. A LELKIISMERET ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY 

fogalmi metafora a magyar nyelvben 

 

- 6. Ábra: A LELKIISMERET ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY 

fogalmi metafora a magyar nyelvben 

(Illusztrációk, ábrák fejezet.) 

Az ábra a fogalmi metafora megfeleléseit (a tulajdonságokat) szemlélteti, és a 

leggyakoribb magyar nyelvi példákat ismerteti. 

 

 

4.4.1.1.  Milyen helyet foglal el a fogalmi metafora az adott nyelvben, kultúrában? 

 

A mai magyar nyelvhasználatban a leggyakoribb fogalmi metafora a LELKIISMERET 

ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY. A metafora központi helye a 

magyar kultúrában a kereszténységgel, keresztény hagyományokkal magyarázható. 

Azonban a nem túl sok megfelelés, a kevés tulajdonság ábrázolása a metafora egy 

általánosabb és nem túl specifikus megjelenését mutatja a magyar nyelvben. 

 

 

4.4.1.2. Vannak-e az adott fogalmi metaforának kultúraspecifikus vonásai a kutatott 

nyelvben? 

 

Kultúraspecifikus vonásként jelenik meg a magyar kultúrában az olyan tulajdonságok 

jelenléte, mint például az, hogy ágaskodik. Emellett olyan tulajdonságok jelenléte is 

megfigyelhető, melyek a lelkiismeretet, mint lényt csodás tulajdonságokkal ruházzák fel, 

így például a lelkiismeret feltámadhat.  

 

 

4.4.1.3. Melyek a fogalmi metafora gyakoriságának történeti, kulturális okai az adott 

nyelvben, kultúrában? 

 

Bár ezek a tulajdonságok (ágaskodik, feltámad) kultúraspecifikusnak mondhatóak, 

jelenlétük a mindhárom kultúrában jelen lévő keresztény hagyományokra vezethetők 
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vissza. A magyar nyelvben a lelkiismeret szó első előfordulása a Bibliafordításokkal 

köthető össze, így nem véletlen, hogy a magyar nyelv és kultúra is őrzi és tükrözi a 

lelkiismeret fogalmának keresztény megközelítését. 

 

 

 

4.4.2. A LELKIISMERET FELSŐBB HATALOM fogalmi metafora 

 

- 7. Ábra: A LELKIISMERET FELSŐBB HATALOM fogalmi metafora a magyar nyelvben 

(Illusztrációk, ábrák fejezet.) 

Az ábra a fogalmi metafora megfeleléseit (a cselekedeteket) szemlélteti, és a leggyakoribb 

magyar nyelvi példákat ismerteti. 

 

 

4.4.2.1.  Milyen helyet foglal el a fogalmi metafora az adott nyelvben, kultúrában? 

 

A magyar nyelvű korpuszban a második leggyakoribb fogalmi metafora a gyakorisága 

alapján, így a magyar kultúra fontos jellemzője. A gondolkodásban a keresztény 

hagyományok jelenlétét támasztja alá. Összefügg a keresztény vallás Isten fogalmával, 

ábrázolásával, hasonlóképp, mint az orosz nyelvben és kultúrában. 

 

 

4.4.2.2. Vannak-e az adott fogalmi metaforának kultúraspecifikus vonásai a kutatott 

nyelvben? 

 

A felsőbb hatalom domén esetén, a nyelv általános büntető cselekedetekkel ruházza fel a 

lelkiismeretet. Ezek a cselekedetek egy felsőbb hatalom jellemzői, s vonásai egységesek 

lehetnek a legtöbb keresztény kultúrában és nyelvben a közös vallási hagyományok 

folytán. Ezért, e domén esetében, nem látom dominánsaknak a kultúraspecifikus 

vonásokat, a mai magyar nyelvhasználat korpuszában. 

 

 

4.4.2.3. Melyek a fogalmi-metafora gyakoriságának történeti, kulturális okai az adott 

nyelvben, kultúrában? 
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Jelen esetben, a kulturális hátteret figyelembe véve, a keresztény vallás jelentősége miatt 

tartom gyakorinak az adott fogalmi metaforát a magyar nyelvben és kultúrában is. 

 

 

 

4.4.3. A LELKIISMERET BÍRÓ fogalmi metafora a magyar nyelvben 

 

- 8. Ábra: A LELKIISMERET BÍRÓ fogalmi metafora a magyar nyelvben 

(Illusztrációk, ábrák fejezet.) 

Az ábra a fogalmi metafora megfeleléseit szemlélteti (a Bíró/Lelkiismeret cselekedetei a 

Vádlott/EGO felé), és ismerteti a leggyakoribb magyar nyelvi példákat. 

 

 

4.4.3.1.  Milyen helyet foglal el a fogalmi metafora az adott nyelvben, kultúrában? 

 

A magyar nyelvben és kultúrában a bíró domén nagyon sok példában szerepel. A fogalmi 

metafora megfelelései részletesen kifejtett formában szerepelnek a magyar nyelvben. A 

sok és változatos példa miatt ezt a fogalmi metaforát a magyar kultúra egyik 

legdominánsabbjaként tartom számon. 

 

 

4.4.3.2. Vannak-e az adott fogalmi metaforának kultúraspecifikus vonásai a kutatott 

nyelvben? 

 

A lelkiismeret bíró fogalmi metafora megfelelései a magyar nyelvben a Bíró/Lelkiismeret 

cselekedetei a Vádlott/EGO felé. Ez önmagában is az adott metafora kultúra-specifikus 

ábrázolása. De emellett a magyar nyelvben figyelhető meg legrészletesebben a lelkiismeret 

működését bírósági tárgyalásként leíró séma, vagyis IKM. 

 

- 9. Ábra: Bírósági tárgyalás = Lelkiismeret működése IKM 

(Illusztrációk, ábrák fejezet.) 

 

4.4.3.3.  Milyen helyet foglal el az adott nyelvben, kultúrában? 
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A magyar nyelvben és kultúrában mindig is nagyon közel álltak egymáshoz a lelkiismeret 

és a törvény, jog fogalmai. Ahogy a történelem mutatja, Magyarországon született meg 

Európán belül leghamarabb az első vallásszabadsággal kapcsolatos törvény. Ugyanakkor a 

vallásszabadság összefügg a vallás gyakorlásával, a vallási szabályok betartásával. A 

magyar, szigorúan katolikus gyökerek magyarázatul szolgálnak a magyar nyelvben a bíró 

forrástartomány nagyon részletes ábrázolására, és ezzel együtt a magyar kultúrában a 

fogalmi metafora kitüntetett helyére. Ezért e fogalmi metafora a lelkiismeret magyar 

kulturális modelljének alapja lesz. 

 

 

4.4.4. A LELKIISMERET TÖRVÉNY fogalmi metafora a magyar nyelvben 

 

- 10. Ábra: A LELKIISMERET TÖRVÉNY fogalmi metafora a magyar nyelvben 

(Illusztrációk, ábrák fejezet.) 

Az ábra a nyelvi korpusz példái közt azokat ismerteti, melyek a leggyakrabban fordultak 

elő, és tartalmazzák az adott fogalmi metaforát. 

 

 

4.4.4.1.  Milyen helyet foglal el a fogalmi metafora az adott nyelvben, kultúrában? 

 

Ez a fogalmi metafora a keresztény hagyományok jelentősége miatt foglal el fontos helyet 

a magyar nyelvű korpuszban és ebből következően a magyar kultúrában. A katolicizmus 

szigorú szabályai szorosan összefonódtak a lelkiismeret fogalmával a magyar nyelvben,
23

 

így érthetővé válik a LELKIISMERET TÖRVÉNY, vagyis „íratlan szabály”, fogalmi metafora 

jelenléte a magyar nyelvű korpuszban. A katolicizmus szigorúan meghatározta azt is, hogy 

mit jelenthetett vaalakinek a lelkiismerete szerint cselekedni, vagyis, hogy milyen tett 

számított helyesnek a lelkiismeret, azaz a katolikus vallás és Isten törvénye alapján.  

 

 

4.4.4.2. Vannak-e az adott fogalmi metaforának kultúraspecifikus vonásai a kutatott 

nyelvben? 

                                                 
23

 Bővebben lásd a jelen mű 2.5.2. A „lelkiismeret” fogalmának helye a magyar kultúrában című fejezetében. 



 95 

 

E fogalmi metafora létezésének ténye a magyar nyelvben, önmagában is egyedi jelenség, 

például az orosz nyelvhez képest. Jellemzi a magyar kultúrát, és a magyar nyelvben 

nagyon fontos szerepet betöltő törvény, rend, szabály fogalmaival is összefügg, mint 

ahogy ezt fentebb (a LELKIISMERET BÍRÓ fogalmi metaforával is összefüggésben), 

részletesen kifejtettem. 

 

 

4.4.4.3. Melyek a fogalmi-metafora gyakoriságának történeti, kulturális okai az adott 

nyelvben, kultúrában? 

 

A törvény domén előfordulása a magyar nyelvű korpuszban a magyar kultúra keresztény 

hagyományaival és a szigorú, vallás által meghatározott és felügyelt, erkölcsi szabályokkal 

magyarázható. 

 

 

 

4.4.5. A LELKIISMERET SEGÍTŐ/MEGMENTŐ fogalmi metafora a magyar nyelvben 

 

- 11. Ábra: A LELKIISMERET SEGÍTŐ/MEGMENTŐ fogalmi metafora a magyar nyelvben 

(Illusztrációk, ábrák fejezet.) 

Az ábra a nyelvi korpusz példái közt azokat ismerteti, melyek a leggyakrabban fordultak 

elő, és tartalmazzák az adott fogalmi metaforát. 

 

 

4.4.5.1.  Milyen helyet foglal el a fogalmi metafora az adott nyelvben, kultúrában? 

 

Említettem a törvény domén kapcsán a katolikus vallás szigorú erkölcsi szabályait. 

Emellett nagyon fontos szereppel bír a magyar nyelvben a segítő/megmentő domén is, hisz 

a lelkiismeretet olyan pozitív tulajdonságokkal ruházza fel, melyek az EGO-t segítik a 

világban a helyes és helytelen dolgok, szándékok, tettek megítélésében. Ezért – bár az 

ötödik leggyakoribb fogalmi metaforaként jelenik meg a magyar nyelvű korpuszban – (a 

keresztény tanításokból kiindulva), jelentősége legalább annyira fontos, mint az előbb 

felsoroltaké. 
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4.4.5.2. Vannak-e az adott fogalmi metaforának kultúraspecifikus vonásai a kutatott 

nyelvben? 

 

Ez a fogalmi metafora az orosz nyelvű korpuszban is megfigyelhető. A nyelvi példák is 

hasonlóak a két nyelvben. Így ennek a metaforának az egyediségét a magyar nyelvben 

valójában annak „nézőpontja”
24

 adja, vagyis hogy a lelkiismeretet olyan pozitív 

tulajdonsággal ruházza fel, mely az EGO-t védi a környezettel szemben. 

 

 

4.4.5.3. A fogalmi-metafora gyakoriságának történeti, kulturális okai az adott nyelvben, 

kultúrában? 

 

A magyar kultúrában is, a keresztény hagyományok szerint, az Isten fogalommal nemcsak 

a szigorú erkölcsi szabályok függnek össze, hanem a segítő, megmentő tulajdonságokkal 

bíró lény is, melynek lény szerepe, hogy az EGO-t a helyes úton tartsa. Ez az „elmélet” 

egyértelműen a lelkiismeret fogalmának keresztény tanításokból való eredeztethetőségével 

kapcsolható össze. A lelkiismeret fogalmának „története, fejlődési útja” a magyar 

kultúrában mindezt igazolja is (ahogy bővebben elemzem is a magyar kulturális hátteret 

leíró résznél, a második fejezetben). 

 

 

 

4.5. Összefoglalás 

 

A lelkiismeretnek a magyar nyelvű korpuszban megfigyelhető leggyakoribb fogalmi 

metaforái sorrendjükben nem térnek el hipotetikus feltételezéseimtől.  

Ugyanakkor a bírósági tárgyalás séma jelenléte a bíró domén fontos szerepét támasztja 

alá. Így a kulturális modellek leírásánál ez a domén fontos kiindulópontul fog szolgálni.  

Bár az orosz nyelvben megfigyelhető érték/értékes tárgy forrástartomány a magyar 

nyelvben is jelen van, ez nem képezi részét az öt leggyakoribb forrástartománynak. Mindez 

                                                 
24

 A langackeri nézőpont fogalmát és a hozzá fűződő elmélet alkalmazását bővebben is bemutatom a jelen 

mű hatodik, “A három nyelv összehasonlító vizsgálata és a kulturális modellek” című fejezetében. 
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a fogalom magyar nyelvben való fejlődésének egyéni útját támasztja alá. Ez a tény pedig a 

magyar kultúrában az évszázadok során a történelemben és kultúrában egyaránt jelentős 

szerepet betöltő erkölcsi szabályokkal, renddel, rendelkezésekkel és törvénykezéssel 

magyarázható. 
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5. AZ AMERIKAI ANGOL NYELVŰ KUTATÁS 

 

…az amerikai angol nyelvű kutatási eredményekről, 

a korpuszról és a fogalmi metaforákról… 
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5.1. A kutatás korpusza: COCA (Corpus of Contemporary American English) {A Mai 

Amerikai Angol Korpusza} 

 

A COCA korpusz
25

 közel 450 millió szót tartalmaz, amelyből több mint 20 millió 

az 1990-től a 2012-es évig terjedő szövegek része. A legutóbb feltöltött adatok 

időintervalluma 2011 áprilisától egészen 2012 júniusáig terjed. A legutóbbi frissítés 2012 

júniusában történt. 

 

 

 

5.1.1. Alkorpuszok 

 

A Beszélt (Spoken) alkorpusz kb. 95 millió szót (pontosabban 95 385 672 szót) tartalmaz, 

s több mint 150 különböző televíziós és rádiós adás átírt hanganyagából készült, olyan 

műsorokból, mint például az „All Things Considered” (NPR) {Mindent figyelembe 

veszünk}, „Newshour” (PBS) {Hírek órája}, „Good Morning America” (ABC) {Jó reggelt, 

Amerika!}, „Today Show” (NBC) {Ma show}, „60 Minutes” (CBS) {60 perc}, „Hannity 

and Colmes” (Fox) {Hannity és Colmes}, „Jerry Springer” (MELYIK ADÓ?). 

 

- A Próza (Fiction) alkorpusz kb. 90 millió szót (pontosabban 90 344 134  szót) tartalmaz. 

Rövid történetek és színművek szövegeiből áll, főként irodalmi magazinokból, gyermek 

magazinokból, népszerű magazinokból, első fejezetek könyvek 1990-es első kiadásaiból és 

film forgatókönyvekből válogatva. 

 

- A Népszerű magazinok (Popular magazines) alkorpusz kb. 95 millió szót (pontosabban 

95 564 706 szót) tartalmaz közel 100 különböző magazin szövegeiből, jó egyvelegét 

képezve (összességében és évenként is) a különböző témájú forrásoknak (pl. hírek, 

egészség, otthon és kertészkedés, nők, pénzügyek, vallás, sport). Néhány itt szereplő újság: 

„Time” (Idő), „Men’s Health” (Férfiak egészsége), „Good Houskeeping” (Jó háztartás), 

„Cosmopolitan”, „Fortune” (Szerencse), „Christian Century” (Keresztény század), „Sports 

Illustrated” (Illusztrált sport). 

 

                                                 
25

 Forrás: A COCA korpusz hivatalos internetes oldala, a linket lásd az Irodalom fejezetben az internetes 

források között. 
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- Az Újságok (Newspapers) alkorpusz kb. 92 millió szót (pontosabban 91 680 966 szót) 

tartalmaz. E korpusz szövegei 10, Amerika különböző részeiről származó újságból 

származnak, többek között olyanokból, mint a „USA Today” (USA ma), „New York 

Times” (New York-i idők), „Atlanta Journal Constitution” (Atlantai újságszervezet), „San 

Francisco Chronicle” (San Francisco-i krónika). 

 

- A Tudományos folyóiratok (Academic Journals) alkorpusza kb. 91 millió szó 

(pontosabban 91 044 778 szó), közel 100 különböző lektorált folyóirat szövegéből. E 

korpusz olyan különböző szakterületekből nyújt (összességében és évente) válogatott 

forrásokat, mint például filozófia, pszichológia, vallás, történelem, oktatás, technológia. 

 

 

 

5.1.2. A vizsgált alkorpuszok kiválasztása 

 

 A COCA korpusz esetében igyekeztem (amennyire ez lehetséges volt) az MNSZ-hez 

és a Ruscorporához hasonló alkorpuszokat választani. Így került a kutatott alkorpuszok 

közé a beszélt, a népszerű magazinok, az újságok és a tudományos folyóiratok alkorpusza 

(tehát a beszélt nyelv és a sajtó területét lefedő alkorpuszok). Így megközelítően 

ugyanannyi példát kaptam találatként a Ruscorpora és a COCA korpusz esetében. 

 

 

 

5.1.3. A kutatás módszere 

 

Mint minden esetben, a metaforikus kifejezéseket most is az MIP módszerével 

kerestem. A keresőkérdés minden alkorpusz esetében a conscience (lelkiismeret) volt. Az 

egyszerű lekérdezés mellett a szó mellett leggyakrabban előforduló igéket (V), főneveket 

(S) és mellékneveket (A) is vizsgáltam. A korpusz nagy előnye a frekvenciakutatás nagyon 

pontos és egyszerű volta. 

 

- 14. Táblázat: COCA korpusz, a szavak számszerű eloszlása évenként és alkorpuszonként 

(Táblázatok fejezet.) 
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5.2. Statisztikai eredmények 

 

 A statisztikai eredményeket táblázatokban szemléltetem. Egyrészt bemutatom az egész 

korpuszban, majd az egyes alkorpuszokban is, a conscience (lelkiismeret) keresőszóra 

kapott találatok számát. Másrészt ismertetem, hogy a conscience (lelkiismeret) szó milyen 

gyakran szerepel ige (V), főnév (S) és melléknév (A) mellett. A táblázatok sora pedig az öt 

leggyakoribb fogalmi metafora számszerű előfordulásának szemléltetésével zárul. 

 

- 15. táblázat: találatok alkorpuszonként (keresőszó: conscience {lelkiismeret}) 

(Táblázatok fejezet.) 

A táblázat a COCA egyes alkorpuszaiban az összes találat számát mutatja be, és az 

alkorpuszok méretét is tartalmazza (szavak számára lebontva).  

 

- 16. táblázat: COCA alkorpuszok, keresőszó: conscience (lelkiismeret) + V (ige) 

(Táblázatok fejezet.) 

A táblázat bemutatja, hogy a COCA kutatott alkorpuszaiban a conscience (lelkiismeret), 

szó milyen gyakran szerepel ige (V) mellett. Az amerikai korpuszra jellemző, hogy 

viszonylag gyakran szerepel a conscience (lelkiismeret) szó igék (V) mellett. 

 

- 17. táblázat: COCA alkorpuszok, keresőszó: conscience (lelkiismeret) + S (főnév) 

(Táblázatok fejezet.) 

A táblázat szemlélteti, hogy a COCA vizsgált alkorpuszaiban a conscience (lelkiismeret), 

szó milyen gyakran szerepel ige (S) mellett.  

 

- 18. táblázat: COCA alkorpuszok, keresőszó: conscience (lelkiismeret) + A (melléknév) 

(Táblázatok fejezet.) 

A táblázat ismerteti, hogy a COCA egyes alkorpuszaiban a conscience (lelkiismeret) szó 

milyen gyakran szerepel melléknév (A) mellett. Az amerikai korpuszra jellemző, hogy a 

keresett szó viszonylag nagy gyakorisággal szerepel (alkorpuszonként különböző 

mértékben) ige (V), főnév (S) és melléknév (A) mellett. 

 

- 19. táblázat: COCA korpusz: A metaforák száma 

(Táblázatok fejezet.) 
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A táblázat bemutatja, hogy az egyes alkorpuszokban hány metaforikus kifejezés található, 

és ezek hány típusra bonthatóak. Miképp az orosz és magyar nyelvű korpusz esetében is, a 

Sajtónak megfelelő két alkorpusz (Newspapers {Újság} és Popular Magazines {Népszerő 

magazinok}) itt is viszonylag szélesebb szókészlettel rendelkezik, így ezekben az 

alkorpuszokban több példa, több metaforikus példa és több metaforatípus is megfigyelhető 

volt. 

 

- 20. táblázat: Az öt leggyakoribb fogalmi metafora számszerű előfordulása a COCA 

alkorpuszaiban 

(Táblázatok fejezet.) 

A táblázat az öt leggyakoribb fogalmi metafora előfordulásának gyakoriságát szemlélteti, 

csökkenő sorrendben.  

 

A leggyakrabban előforduló fogalmi metaforák, csökkenő sorrendben: 

LELKIISMERET = ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY, FELSŐBB 

HATALOM, BÍRÓ, VÉDENI VALÓ-ÁRTATLAN LÉNY, ELLENFÉL, TULAJDON, TÖRVÉNY, 

(ÉRTÉKES) TÁRGY, ÜZLETTÁRS, BETEG, TÜKÖR, SZŐNYEG, ...  

 

 

 

4.3. Az öt leggyakoribb fogalmi metafora elemzése az amerikai angol 

nyelvben 

 

 Az elemzés szempontjai megegyeznek mind a három nyelv fogalmi metaforái 

esetében. Az elsődleges szempont volt a kultúraspecifikus vonások feltárása és a mai 

nyelvhasználatban való gyakori előfordulás történeti, kulturális okainak vizsgálata. Az 

Illusztrációk, Ábrák fejezet, mindhárom nyelv fogalmi metaforáinak ábrázolását 

tartalmazza, amelyre ebben a fejezetben is hivatkozni fogok.  

 

 

 

5.3.1. A LELKIISMERET ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY 

fogalmi metafora az amerikai angol nyelvben 
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- 12. Ábra: LELKIISMERET ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY fogalmi 

metafora az amerikai angol nyelvben 

(Illusztrációk, ábrák fejezet.) 

Az ábra a fogalmi metafora megfeleléseit (1.a., 1.b., 1.c) szemlélteti, és a leggyakoribb 

amerikai angol nyelvi példákat ismerteti. 

12/1.a. Ábra: Antropomorf tulajdonságokkal rendelkező lény TULAJDONSÁGAI – 

Lelkiismeret TULAJDONSÁGAI (korpuszpéldák a jellemző, gyakran előforduló 

tulajdonságokra) 

(Ábrák fejezet, 35.o.) 

12/1.b. Ábra: Az antropomorf tulajdonságokkal rendelkező lény CSELEKEDETEI – 

Lelkiismeret CSELEKEDETEI (= TULAJDONSÁGOK részletezése) 

(Ábrák fejezet, 36.o.) 

12/1.c. Antropomorf tulajdonságokkal rendelkező lény FELÉ IRÁNYULÓ CSELEKEDETEK 

– Lelkiismeret FELÉ IRÁNYULÓ CSELEKEDETEK (= TULAJDONSÁGOK részletezése) 

 (Ábrák fejezet, 36.o.) 

 

5.3.1.1. Milyen helyet foglal el a fogalmi metafora az adott nyelvben, kultúrában? 

 

A magyar, orosz és az amerikai angol nyelv adatait is látva megfigyelhető az a tény, 

hogy az antropomorf tulajdonságokkal rendelkező lény forrástartomány az amerikai angol 

nyelvben a „legkidolgozottabb”, vagyis ez rendelkezik a legtöbb megfeleléssel. Úgy tűnik, 

hogy az amerikai angol kultúra beszélői perszonifikálják leginkább a lelkiismeret 

fogalmát. Olyan tulajdonságokkal is felruházzák kultúrájukban, melyek nagyon 

„specifikusan” emberiek (például a lelkiismeretet lehet hívni {call} illetve sokkolni 

{shock}). Ez a tény a fogalmi metafora nagyon meghatározó, kiemelt szerepét támasztja 

alá az amerikai kultúrában. 

 

 

5.3.1.2. Vannak-e az adott fogalmi metaforának kultúraspecifikus vonásai a kutatott 

nyelvben? 

 

Kultúraspecifikus vonásként jelenik meg az amerikai angol kultúrában az antropomorf 

tulajdonságokkal rendelkező lény domén nagyon sok megfelelésének részletes ábrázolása. 
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A három kutatott nyelv és kultúra közül az amerikai angol nyelvben rendelkezik ez a 

fogalmi metafora számottevően a legtöbb megfeleléssel. Emellett, kultúraspecifikus 

jellemző a lelkiismeret céltartomány kifejezetten sok, „jellemzően emberi” tulajdonsággal 

való felruházása. 

 

 

5.3.1.3. Melyek a fogalmi-metafora gyakoriságának történeti, kulturális okai az adott 

nyelvben, kultúrában? 

 

Az amerikai kultúra (történelméből fakadóan), „tipikus” individualista kultúraként, 

központi szerepet szán az individuumnak, az egyénnek, így ezzel magyarázható, hogy az 

antropomorfizált lelkiismeret fogalma is nagyon sok és nagyon változatos emberi 

tulajdonsággal, „képességgel” rendelkezik. A keresztény vallás tanításai mellett tehát e 

fogalmi metafora jellemzőinek kialakulásában nagy szerepet játszott az amerikai kultúra és 

nyelv egyéni fejlődési útja, melyben óriási jelentősége van az individuum és a 

függetlenség fogalmainak. 

 

 

 

5.3.2. A LELKIISMERET FELSŐBB HATALOM fogalmi metafora az amerikai angol 

nyelvben 

 

- 13. Ábra: A LELKIISMERET FELSŐBB HATALOM fogalmi metafora az amerikai angol 

nyelvben 

(Illusztrációk, ábrák fejezet.) 

Az ábra a fogalmi metaforát tartalmazó amerikai angol nyelvi példák közül a 

leggyakoribbakat ismerteti. 

 

 

5.3.2.1.  Milyen helyet foglal el a fogalmi metafora az adott nyelvben, kultúrában? 

 

Az amerikai angol nyelvben, ahogy a magyar és az orosz nyelvben is, ez a második 

leggyakoribb fogalmi metafora a nyelvi korpuszban. Mindez a fogalmi metafora 
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meghatározó szerepét támasztja alá az amerikai angol kultúrában is. Az egyes példák sok 

esetben megegyeznek az orosz és magyar nyelv jellemző kifejezéseivel. 

 

 

5.3.2.2. Vannak-e az adott fogalmi metaforának kultúraspecifikus vonásai a kutatott 

nyelvben? 

 

Az eddigi vizsgálatok szerint a mindhárom nyelvben megfigyelhető összes fogalmi 

metafora közül, ez rendelkezik a leginkább azonos jellemzőkkel mindhárom kultúrában. 

Így az amerikai angol kultúrában sem emelhetőek ki csak az amerikai angol kultúrát 

jellemző egyéni vonások. 

 

 

5.3.2.3.  Melyek a fogalmi-metafora gyakoriságának történeti, kulturális okai az adott 

nyelvben, kultúrában? 

 

A felsőbb hatalom forrástartomány a keresztény vallás szigorú erkölcsi szabályaival és a 

büntető Isten fogalmával függ össze. A keresztény vallás az amerikai kultúra fejlődésében 

is fontos szerepet játszott a századok során, és a mai amerikai kultúra és nyelv is megőrizte 

azokat a példákat, melyek a lelkiismeretet szigorú, büntető, (Istentől kapott) felsőbb 

hatalomként ábrázolják. Ezek a példák kifejezik a mai amerikai gondolkodás vallásos, 

erkölcsi szabályokhoz igazodó voltát. 

 

 

 

5.3.3. A LELKIISMERET BÍRÓ fogalmi metafora az amerikai angol nyelvben 

 

- 14. Ábra: LELKIISMERET BÍRÓ fogalmi metafora az amerikai angol nyelvben 

(Illusztrációk, ábrák fejezet.) 

Az ábra a fogalmi metafora megfeleléseit szemlélteti: 

Bíró CSELEKDETEI – Lelkiismeret CSELEKEDETEI 

Bíró FELÉ IRÁNYULÓ CSELEKEDETEK – Lelkiismeret FELÉ IRÁNYULÓ CSELEKEDETEK 

 Bíró TULAJDONSÁGAI – Lelkiismeret TULAJDONSÁGAI 
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Egy ábrán belül a fogalmi metafora megfeleléseinek három különböző nézőpontját 

mutatom be. A három kutatott nyelvben a bíró forrástartomány esetében e nézőpontok 

eltérnek. Ezért ezt a kérdést tovább vizsgálom a hatodik, „A három nyelv eredményeinek 

összehasonlító vizsgálata és a kulturális modellek” című, hatodik fejezetben. 

 

 

5.3.3.1.  Milyen helyet foglal el a fogalmi metafora az adott nyelvben, kultúrában? 

 

A bíró domén az amerikai angol nyelvre is jellemző, hisz ez a harmadik leggyakoribb 

metafora a korpuszban. Bár sok megfeleléssel rendelkezik, de korántsem annyival, mint 

például az antropomorf tulajdonságokkal rendelkező lény domén. Bár a három különböző 

nézőpont, a forrástartomány fontosságát jelzi az amerikai nyelvben, mégsem annyira 

nyomatékosan teszi ezt, mint például a magyar nyelvben (ahol a bírósági tárgyalás 

komplett sémája megfigyelhető). 

 

 

5.3.3.2.  Vannak-e az adott fogalmi metaforának kultúraspecifikus vonásai a kutatott 

nyelvben? 

 

Azok közül a fogalmi metaforák közül, amelyek mindhárom nyelvben megfigyelhetőek, 

kultúránként ez tér el a leginkább. Az orosz nyelvben a vádlott/EGO nézőpontja jelenik 

meg, a magyar nyelvben a bíróé, az amerikai angolban pedig mindkettőé. Ez a 

„többnézőpontúság” az amerikai angol kultúrában megfigyelhető bíró forrástartomány 

egyéni megjelenési módja. 

 

 

5.3.3.3. Melyek a fogalmi metafora gyakoriságának történeti, kulturális okai az adott 

nyelvben, kultúrában? 

 

Az amerikai nép történetéhez hozzátartozik a Függetlenségi Nyilatkozat, a szabadság és 

egyúttal a törvények, a jog, a szabályok megalkotása. Így a magyar kultúrával párhuzamot 

vonva, az amerikai angol kultúrában is fontos szerepe volt a jog és törvény fogalmainak a 

századok során. A lelkiismeret fogalma pedig az erkölcsi szabályokkal, törvényekkel 

függ szorosan össze. Ezzel magyarázható, hogy az amerikai angol nyelvben is, mint a 
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magyarban is, erősen kontrolláló, bíráló, ítélő tulajdonságokkal rendelkezik a lelkiismeret. 

A társadalmi berendezkedés e keresztény kultúrák esetében erősen kontrolláló, a jogra és 

törvényekre építő funkcióval bír, ami természetesen hatással van az olyan absztrakt emberi 

fogalmakról való gondolkodásra is, mint a lelkiismeret. 

 

 

 

5.3.4. A LELKIISMERET VÉDENI VALÓ ÁRTATLAN LÉNY fogalmi metafora az 

amerikai angol nyelvben 

 

- 10. Ábra: A LELKIISMERET VÉDENI VALÓ ÁRTATLAN LÉNY fogalmi metafora az amerikai 

angol nyelvben 

(Illusztrációk, ábrák fejezet.) 

Az ábra a nyelvi korpusz példái közt azokat ismerteti, melyek a leggyakrabban fordultak 

elő. 

 

 

5.3.4.1.  Milyen helyet foglal el a fogalmi metafora az adott nyelvben, kultúrában? 

 

Ez a forrástartomány a három kutatott nyelv közül csak az amerikai angol nyelvben 

figyelhető meg. Noha negyedik leggyakoribbként szerepel a korpuszban, mégsem 

rendelkezik túl sok megfeleléssel, összehasonlítva például a leggyakoribb LELKIISMERET 

ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY, és a harmadikként szereplő, 

LELKIISMERET BÍRÓ metaforákkal. Ugyanakkor, egyedi volta miatt, olyan fogalmi 

metaforaként jellemezhető, mely kitüntetett szerepet foglal el az amerikai kultúrában. Ezért 

részletesebben is fogom elemezni a hatodik, “A három nyelv eredményeinek 

összehasonlító vizsgálata és a kulturális modellek” című fejezetben. 

 

 

5.3.4.2.  Vannak-e az adott fogalmi metaforának kultúraspecifikus vonásai a kutatott 

nyelvben? 
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E fogalmi metafora létezésének ténye az amerikai angol nyelvben, önmagában is egyedi 

jelenség. Emellett az amerikai kultúrát jellemzi az is, hogy míg az orosz és magyar 

nyelvben a lelkiismeret megmentőként szerepel, itt a lelkiismeret az, amit a külső 

környezettel szemben meg kell menteni, védeni. Ezt a különbséget én nézőpontbeli 

eltérésnek vélem az egyes nyelvek esetében, és ezt a kérdést is részletesebben elemzem a 

fentebb említett hatodik, összehasonlító fejezetben. 

 

 

5.3.4.3. Melyek a fogalmi-metafora gyakoriságának történeti, kulturális okai az adott 

nyelvben, kultúrában? 

 

A nézőpontbeli különbségre magyarázatul szolgálhat az amerikai nyelv fejlődésének 

története. A századok során fontos volt a külső környezettel szembeni védekezés, így a 

nyelvi kifejezésekben elsősorban a belső érték, a lelkiismeret megvédésére való törekvés 

figyelhető meg, ami feltételezi, hogy a lelkiismeret eredendően tiszta, ártatlan. Ugyanebből 

a feltevésből fakadóan az orosz kultúrában például (ahol nagyon fontos a hit az isteni 

segítségben), az eredendően tiszta lelkiismeret segítőként jelenik meg a külső környezettel 

szemben. Ám az amerikai angol kultúrában a példák ennek a tiszta, belső értéknek, vagyis 

a lelkiismeretnek a megóvására vonatkoznak. Mindez az amerikai angol kultúrában az 

EGO, az individuum aktívabb szerepét írja le, szemben a lelkiismeretet aktívabbnak és az 

EGO-t passzívabbnak leíró orosz kultúrával szemben. E fogalmi metafora az amerikai 

kultúrára nagyon jellemző mivolta miatt, a lelkiismeret amerikai kulturális modelljének az 

alapját képezi. 

 

 

 

5.3.5. A LELKIISMERET ELLENFÉL fogalmi metafora az amerikai angol nyelvben 

 

- 16. Ábra: A LELKIISMERET ELLENFÉL fogalmi metafora az amerikai angol nyelvben 

(Illusztrációk, ábrák fejezet.) 

Az ábra a nyelvi korpusz példái közt azokat ismerteti, melyek a leggyakrabban fordultak 

elő, és az adott fogalmi metaforát tartalmazzák. 
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5.3.5.1. Milyen helyet foglal el a fogalmi metafora az adott nyelvben, kultúrában? 

 

A LELKIISMERET ELLENFÉL fogalmi metafora az ötödik leggyakoribb az amerikai angol 

korpuszban. Kevés megfeleléssel rendelkezik, így nem számít a legmeghatározóbb fogalmi 

metaforának az amerikai kultúrában. 

 

 

5.3.5.2. Vannak-e az adott fogalmi metaforának kultúraspecifikus vonásai a kutatott 

nyelvben? 

 

Ez a fogalmi metafora ötödik helyen, vagyis viszonylag gyakoriként, csak az amerikai 

angol nyelvben szerepel. Abban az értelemben is jellemzi a mai amerikai gondolkodást, 

hogy a lelkiismeretet nemcsak mint ártatlan, védeni való lényt jeleníti meg, hanem olyan 

ellenfélként is, mellyel szemben az EGO csatát vív. Ez a felfogás a „Párbeszéd modellt” 

előlegezi meg, melynek véleményem szerint minden nyelvben szerepe van, és melyet 

részletesen a kulturális modellek ismertetésénél mutatok be. 

 

 

5.3.5.3. Melyek a fogalmi metafora gyakoriságának történeti, kulturális okai az adott 

nyelvben, kultúrában? 

 

Az ellenfél domén egyrészt a keresztény tanításokkal függ össze az amerikai kultúrában, 

mivel az EGO szüntelenül viaskodik a szigorú erkölcsöket és isteni törvényeket ismerő 

lelkiismerettel. Másrészt, a már említett Párbeszéd modellből kifolyólag, az ember 

folyamatos diskurzust folytat saját lelkiismeretével. Ebből következően egy negatív, a 

lelkiismeret szerint helytelen tett elkövetése esetén a lelkiismeret, akár egy ellenfél, 

támadni is képes. Ugyanakkor, ha meg akarjuk győzni, megpróbáljuk leigázni. Az 

amerikai nyelvi példák az amerikai nép történetéből kifolyólag egyediek, éppen ezért 

egyedien jellemzik az amerikai kultúrát és gondolkodást. 
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5.4. Összefoglalás 

 

Egyik hipotézisem, mely szerint az antropomorf tulajdonságokkal rendelkező lény 

forrástartománya lesz a leggyakoribb, mindhárom nyelvben, beigazolódott. Emellett 

helyénvalónak tűnik az a feltételezés is, miszerint az antropomorf tulajdonságokkal 

rendelkező lény domén az amerikai angol nyelvben rendelkezik a legtöbb megfeleléssel.  

Ugyanakkor a bíró domén több, különböző nézőpontú megfelelése az amerikai angol 

nyelvben egészen érdekes, az amerikai kultúrára specifikusan jellemző eredménynek 

számít. 

Emellett, az amerikai angol nyelvben még két egyedi fogalmi metaforát is 

megfigyelhettünk, melyek a másik két nyelvben nem gyakoriak és nem jellemzők. A 

védeni való ártatlan lény forrástartomány olyannyira jellemzi az amerikai gondolkodást, 

olyannyira egyedi jelensége az amerikai nyelvi korpusz példáinak, hogy az amerikai 

kulturális modell alapja lett. 



 111 

6. A HÁROM NYELV EREDMÉNYEINEK  

ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA ÉS A KULTURÁLIS MODELLEK 

 

…a három nyelv összesített eredményeiről, a különbségekről,  

az azonosságokról, a generikus és specifikus szintű fogalmi  

metaforákról, a kulturális modellekről… 
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6.1. Bevezetés 

 

A vizsgálat célja, hogy a három nyelv kutatási eredményei összesített formában 

láthatóvá váljanak. Így jobban megfigyelhetőek az egyes eredmények közti különbségek és 

hasonlóságok. Emellett könnyebben leírhatóvá és vizsgálhatóvá válnak az egyes eltérések 

okai. 

A kutatási eredmények összesített ábrázolása mellett a fejezet másik célja, hogy 

bizonyos elméleteket alkalmazva besorolja és kategorizálja az egyes fogalmi metaforákat, 

és megállapítsa a különböző szintek meglétét, valamint feltárja az eltérések okait. 

Az eredmények közti különbségeket egyrészt összehasonlító táblázatokkal 

szemléltetem. Másrészt a fogalmi metaforák különbségét a kognitív nyelvészeti irodalom 

bizonyos elméleteit alkalmazva vizsgálom. Harmadrészt, az eredmények szemléltetése és 

az elméleti háttérből kiinduló elemzés után, a vizsgálatot kiterjesztem a különbségek 

lehetséges kulturális eltérésekben rejlő okainak feltárására. 

 

 

 

6.2. Az azonos fogalmi metaforák 

 

 Az eddigi vizsgálatok azt a tényt támasztják alá, hogy mindhárom nyelvi korpuszban 

megfigyelhető (az öt leggyakoribb metafora sorában), a LELKIIISMERET- ANTROPOMORF 

TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY, FELSŐBB HATALOM és BÍRÓ fogalmi metafora. 

Emellett az orosz és a magyar nyelvű korpuszban is szerepel a segítő/megmentő 

forrástartomány. 

 

21. táblázat: A Lelkiismeret céltartomány forrástartományai a három nyelvben 

(Táblázatok fejezet.) 

A táblázat a korpuszokban talált összes forrástartományt bemutatja és rendszerezi azon 

szempont alapján, hogy mely nyelvű korpuszra volt jellemző. 

 

A mindhárom nyelvben szereplő leggyakoribb fogalmi metaforák közül a 

LELKIISMERET FELSŐBB HATALOM fogalmi metafora bizonyult a legegységesebbnek, 

vagyis ez a fogalmi metafora rendelkezik a legmegegyezőbb tulajdonságokkal mindhárom 
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nyelvi korpuszban. Így ezt a fogalmi metaforát az összehasonlító fejezetben nem elemzem 

részletes ábrán. Ugyanakkor fontosnak tartom kiemelni, az azonos kulturális háttér 

szerepét (ez alatt az azonos, keresztény vallási hagyományokat értve), a fogalmi metafora 

azonos ábrázolásában.
26

 Az egyezések oka eme azonos hagyományokban keresendő. 

 

 

 

6.2.1. A specifikus szinten eltérő fogalmi metafora 

 

Kövecses és Benczes (2010: 97), alapján megállapítható, hogy léteznek olyan fogalmi 

metaforák, melyek generikus szinten csupán egy sémát biztosítanak, melyet a különböző 

kultúrák/nyelvek eltérően töltenek meg tartalommal. Vagyis a generikus szintű fogalmi 

metaforák a specifikus szinten térnek el egymástól a különböző kultúrákban/nyelvekben. A 

generikus és specifikus szintű fogalmi metaforák egymáshoz való viszonyát a kongruencia 

fogalma írja le. 

Véleményem szerint a lelkiismeret fogalmának fogalmi metaforái közt az orosz, a 

magyar és amerikai angol nyelvben ugyancsak megfigyelhetőeka kongruens fogalmi 

metaforák. Így e szempontok mentén elemzem a mindhárom nyelvben gyakori, 

LELKIISMERET ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY fogalmi metaforát. 

 

 

6.2.1.1. Azonos generikus szintű fogalmi metafora 

 

 A LELKIISMERET ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY fogalmi 

metafora generikus szinten csak azt határozza meg, hogy a lelkiismeret egy olyan lény, 

mely antropomorf tulajdonságokkal rendelkezik. Ugyanakkor a különböző antropomorf 

tulajdonságok eltérhetnek és el is térnek a különböző nyelvekben/kultúrákban, így 

specifikus szinten ennél a fogalmi metaforánál eltérések tapasztalhatóak. 

 Specifikus szinten bizonyos tulajdonságok mindhárom nyelvben megfigyelhetőek, 

néhány azonban csak két nyelv esetében egyezik meg, és emellett csak egy kultúrára 

jellemző, egyedi tulajdonságok is felfedezhetőek voltak a kutatás során. 

                                                 
26

 Részletesebb elemzés a három nyelvi kutatások önálló fejezeteiben található. Harmadik, negyedik és 

ötödik fejezet. 
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 Véleményem szerint a LELKIISMERET ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL 

RENDELKEZŐ LÉNY valószínűsíthetően nagyon sok különböző kultúrában megfigyelhető 

fogalmi metafora. Ennek oka, az emberi gondolkodás gyakran antropomorfizáló jellege, és 

ezzel együtt, a különböző vallások azonos kiindulópontja. 

 

 

6.2.1.2. A specifikus szint különbségei 

 

22. táblázat: A specifikus szint tulajdonságainak megjelenése a három nyelvben 

(Generikus szintű fogalmi metafora: LELKIISMERET ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL 

RENDELKEZŐ LÉNY; Specifikus szint: tulajdonságok) 

(Táblázatok fejezet.) 

 

Ebben a táblázatban azt láthatjuk, hogy az amerikai angol nyelvben lényegesen több 

tulajdonsággal rendelkezik a LELKIISMERET ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL 

RENDELKEZŐ LÉNY fogalmi metafora, mint a többi nyelvben. Ez az eredmény az adott 

kultúra individuumközpontiságát támasztja alá.
27

 

Emellett azok a tulajdonságok, melyek mindhárom nyelvben megegyeznek, egy olyan 

modell megalkotásához nyújtanak segítséget, amely egy több kultúrát is jellemző fogalmi 

metaforán alapszik, és csak a minimálisan szükséges antropomorf tulajdonságokat 

tartalmazza. Ez a Párbeszéd Modell, melyet, a kulturális modellek bemutatásánál 

részletesen ismertetek. 

 

 

 

6.2.2. A nézőpontbeli eltérések 

 

Langacker nevéhez fűződik a kognitív nyelvészeti irodalomban fontos helyet betöltő 

Biliárdgolyó modell (Langacker 1987: 240). E szerint az elmélet szerint a nyelvtanban 

általában vannak olyan szereplők, melyek statikusak, és vannak olyanok, melyek aktívak, 

mozgók. A köztük lévő viszony minden esetben motivált. A főnévi szófajú szavak inkább 

statikusak, míg az ige szófajába tartozóak dinamikusak, mozgók. Az elmélet fontos 

kulcsfogalma a nézőpont. Például a Kati átadta a labdát Lacinak mondat nem teljesen 

                                                 
27

 Részletesebb elemzés az ötödik, az amerikai angol nyelvi kutatás önálló fejezetében található. 
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ugyanazt jelenti, mint a Laci megkapta a labdát Katitól mondat. A két mondat nézőpontja 

eltérő. A kognitív nyelvtanban nagyon fontos szerepe van a nézőpont fogalmának. 

 

 

6.2.2.1.Az elmélet alkalmazása 

 

 A lelkiismeret fogalmának kognitív nyelvészeti vizsgálata során többször is 

középpontba került a nézőpont fogalma. Leginkább olyan metaforák esetében, amelyek 

nézőpontja eltérő, bár a metaforák megegyeznek mindhárom nyelvben. 

 A vizsgálat során erre a jelenségre az egyik legjobb példának a LELKIISMERET BÍRÓ 

fogalmi metafora bizonyult. A LELKIISMERET BÍRÓ fogalmi metafora esetében, mint az 

eddigi fejezetekből láthattuk, a bírósági tárgyalás sémát a magyar nyelv fejti ki legjobban, 

az orosz nyelv a vádlott oldaláról írja le a lelkiismeret, mint bíró működését, míg az 

amerikai angol nyelvben mind a bíró, mind a vádlott nézőpontja megjelenik. 

 Az orosz nyelvben a vádlott nézőpontjából van kifejtve e fogalmi metafora a nyelvi 

korpusz példáiban, ami az orosz kultúra keresztény gyökereiből ered. A megtisztulás, 

szenvedés kultusza mindig is központi szerepet foglalt el az orosz kultúrában
28

, így a 

nézőpont a szenvedőé, a kegyelmet váró EGO-é.  

 

21. táblázat: A LELKIISMERET BÍRÓ fogalmi metafora megfelelései (és különböző 

nézőpontjai), a három nyelvben 

(Táblázatok fejezet.) 

 

A bíró forrástartomány nagyon részletes megjelenése a magyar nyelvben egyrészt, 

azzal a ténnyel magyarázható, hogy a lelkiismeret fogalma a magyar nyelvben is nagyon 

szorosan összefügg a keresztény vallás szigorú tanításaival (a lelkiismeret, mint Istentől 

kapott, kontrolláló hatalom jelenik meg), így büntető és bíráló képessége a nyelvben 

nagyon hangsúlyos. Emellett, a magyar kultúrában fontos szerepet foglal el a jog, törvény 

és törvénykezés fogalma, melyek a magyar nyelvben (mint a kultúrális háttér 

bemutatásánál láthattuk) összefüggnek a lelkiismeret fogalmának egyedi fejlődési útjával. 

 Az amerikai angol nyelvben mindkét nézőpont, mind a bíróé, mind a vádlotté, 

megfigyelhető a nyelvi példákban a LELKIISMERET BÍRÓ fogalmi metafora esetében. Az 

                                                 
28

 A szépirodalomban is megfigyelhető ez, például Dosztojevszkij és Tolsztoj műveiben. 
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amerikai angol nyelvben egyrészt, a már említett individuum és annak kitüntetett szerepe 

lehet az egyik ok, amiért a vádlott nézőpontja is megjelenik a példákban. Azonban a 

lelkiismeret bíróként való ábrázolása, ez esetben is a vallás fontos szerepével függhet össze 

az amerikai kultúrában, nyelvben és gondolkodásban. Emellett, a magyar és amerikai 

kultúra párhuzamát mutatja, hogy a lelkiismeret fogalma a nyelv és kultúra fejlődésévél 

párhuzamosan összeforrott a JOG és TÖRVÉNYESSÉG fogalmaival, így a lelkiismeret, mint 

bíráló fontos szerepet tölt be mindkét kultúrában.  

 

 

 

6.3. A kultúraspecifikus fogalmi metaforák és a nézőpont fogalma 

 

Nagyon érdekes az a tény, hogy a LELKIISMERET SEGÍTŐ/MEGMENTŐ fogalmi metafora 

a magyar és az orosz nyelvben jelenik meg, míg a LELKIISMERET ÁRTATLAN VÉDENI VALÓ 

LÉNY fogalmi metafora az amerikai angol nyelv példáiban kerül kifejtésre. A jelenség 

mögött ugyancsak egy más perspektíva, nézőpont húzódik meg – de ebben az esetben ez a 

külső környezettel szembeni más nézőpontot jelent. A magyar és orosz nyelvben a 

lelkiismeret, mint segítő jelenik meg, aki a külső világgal szemben a belső értéket, 

tisztaságot és segítséget nyújtja, míg az amerikai angol nyelvben a lelkiismeret, mint 

védeni való lény tűnik fel, akit a külső, veszélyes és bűnös világ rossz hatásaitól óvni kell. 

Az egyik esetben a tiszta értéket képviselő segítő a cselekvő, a másik esetben a tiszta 

értéket képviselő védeni való lény az, akire az EGO védő cselekvése irányul – a másik 

végpont minden esetben a rossz hatásokkal teli külső világ. Ám láthatjuk, hogy a két 

fogalmi metafora más-más oldaláról mutatja be a lelkiismeret cselekvő szerepét az emberi 

világban. Ez a más nézőpont olyannyira jellemző az amerikai angol nyelvre, hogy a 

LELKIISMERET ÁRTATLAN VÉDENI VALÓ LÉNY fogalmi metafora az amerikai kultúrális 

modell alapját képezi. Ezt a kulturális modellek ismertetésénél részletesen bemutatom. 

 

 

 

6.4. Összefoglalás 

 

Az öt leggyakoribb fogalmi metafora különböző módon jellemzi az adott kultúrákat. 

Van, amelyik az egyéni nézőponttal vagy az egyedi megfelelésekkel, és van, amelyik 
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öbmagában, kultúraspecifikus jelenségként jellemzi azt a kultúrát, melyben szerepel. Ezek 

a fogalmi metaforák önmagukban is sokat elárulnak a kutatott kultúráról, de egy kultúrális 

modell részeként, alapjaként még többet mondanak az adott nyelvről. Ezért a következő 

részben részletesen bemutatom a vizsgált nyelvek kulturális modelljeit. 

 

 

 

6.5. Kulturális Modellek 
 

6.5.1. A kulturális modellek szerepe 

 

A három nyelv eredményeiről szóló fejezetekben a kutatás középpontjában a lelkiismeret 

fogalmát leíró fogalmi metaforák álltak. Egyrészt a kutatási módszer (MIP) miatt is, mely a 

korpuszban a metaforikus kifejezések vizsgálatát és ez által, a lehetséges fogalmi 

metaforák feltárását is lehetővé tette. 

Másrészt a fogalmi metaforák feltárása az első lépése annak a munkának, mely során 

felvázolhatom a lelkiismeret fogalmát jellemző Idealizált Kognitív Modelleket (IKM-

eket), vagyis kulturális modelleket. A kulturális modellek variálódása függ az adott 

kultúrától és az adott kultúrát leginkább jellemző kulturális modell „fókuszától”. 

A kulturális modelleknek óriási szerepe van a kultúrát jellemző gondolkodásmód 

ábrázolásában. Egyrészt azért, mert egy-egy fogalom konceptualizálásának az adott 

kultúrára leginkább jellemző jegyeit foglalják magukban, másrészt azért, mert emellett a 

lehető legtöbb információt tartalmazzák az adott fogalomról.  

A kulturális modellek vizsgálatán keresztül jobban megérthetünk egy adott kultúrát, 

illetve a különböző kultúrák közti különbségeket és hasonlóságokat. Emellett a kulturális 

modellek olyan kognitív mechanizmusokat tárnak elénk, melyek a nyelvben „kódolva” 

vannak, és vizsgálatuk számos olyan funkcióját mutatja meg a nyelvnek, mely a 

gondolkodásunkkal való nagyon szoros és elválaszthatatlan „együttélését” mutatja. 

 

 

6.5.2. A vizsgálat menete 

 

 E részben a magyar, orosz és amerikai angol nyelv legjellemzőbb kulturális 

modelleinek bemutatására kerül sor. Ugyanakkor a három kultúra hasonlóságai, 
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azonosságai következtében lehetőség nyílik egy olyan modell felvázolására is, mely egy 

általános sémát nyújt a lelkiismeret fogalmának megértéséhez, egy olyan fogalmi 

metaforából kiindulva, mely potenciálisan több kultúrát is egyaránt jellemez. 

 

 

6.5.3. A „lelkiismeret” fogalma: az orosz nyelvű kulturális modell 

 

 Az orosz nyelvű kutatási eredmények azt a tényt támasztják alá, hogy az orosz 

kultúrában a lelkiismeret gyakran, mint az egyik legfontosabb értékünk jelenik meg, ami 

magában foglalja emberi mivoltunk legpozitívabb oldalát, és legnagyobb értékét: a jó 

ismeretét. Ezt ábrázolja az orosz nyelv LELKIISMERET ÉRTÉK/ÉRTÉKES TÁRGY fogalmi 

metaforája. 

 Az orosz nyelv kulturális modellje szempontjából fontos, hogy a fentebb említett 

fogalmi metaforába alapján az ember akkor „lelkiismeretes lény”, vagyis akkor cselekszik 

helyesen, pozitívan, ha a lelkiismerete szerint cselekszik, ami egyúttal a legfőbb értéke, 

része is. Ezek azok a legfőbb, kultúraspecifikus jegyek, melyek az orosz kultúra 

lelkiismeret modelljét jellemzik. Az orosz kultúrában a lelkiismeret és ember viszonyának 

egyik legfontosabb, kiemelt része, hogy a lelkiismeret érték, mely az emberi testet/lelket 

pozitív tartalommal tölti meg, és a lelkiismeret elvesztése az, ami helytelen „működéshez”, 

tettekhez vezet. 

 

{17.} Ábra: A lelkiismeret kulturális modellje az orosz nyelvben és kultúrában 

(Illusztrációk, ábrák fejezet.) 

 

 

 

6.5.4. A „lelkiismeret” fogalma: a magyar nyelvű kulturális modell 

 

A lelkiismeret fogalmát gyakorta a bíró forrástartományon keresztül ábrázolja a magyar 

nyelv. Mint már az előző fejezetekben volt róla szó, a LELKIISMERET BÍRÓ fogalmi 

metafora a magyar nyelvben a legjellemzőbb (többek között a bírósági tárgyalás séma 

jelenléte miatt is), és a itt jelenik meg a legkidolgozottabban, a legtöbb összefüggéssel a cél 

és forrástartomány között. 
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A LELKIISMERET BÍRÓ fogalmi metaforát magában foglaló kulturális modell a 

lelkiismeretnek, mint bírónak a működését írja le a vádlottal, vagyis az EGO-val szemben. 

Azért van szükség erre a működést leíró kulturális modellre, mert így érthetővé válik az a 

séma, mely alapján a lelkiismeret és saját belső énünk közti interakciót képzeljük el. 

Az eddigi fejezetekből az is láthatóvá vált, hogy bár a bíró domén mindhárom 

nyelvben szerepel, nem azonos módon kerül kifejtésre. A magyar nyelvű példák bontják ki 

legjobban a bírósági tárgyalás sémáját, ezért – és a fogalmi metafora magyar nyelvű 

korpuszban való gyakori előfordulása miatt – tartom a magyar kultúrára leginkább 

jellemzőnek az ezen a fogalmi metaforán alapuló kulturális modellt. 

A modell magában foglalja a Bíró = lelkiismeret és vádlott = EGO viszonyát. A séma 

a bíró cselekedetei = lelkiismeret cselekedetei megfeleléseket tartalmazza. 

 

{18.} Ábra: A LELKIISMERET BÍRÓ fogalmi metaforán alapuló kulturális modell a magyar 

kultúrában 

(Illusztrációk, ábrák fejezet.) 

 

 

6.5.5. Az amerikai angol nyelvű kulturális modell 

 

 Az amerikai kultúrában a lelkiismeret fogalma gyakran jelenik meg a LELKIISMERET 

VÉDENI VALÓ ÁRTATLAN LÉNY fogalmi metafora képében. Ez a fogalmi metafora 

jellegzetesen az amerikai gondolkodást tükrözi. Éppen ezért fontos, hogy ez a fogalmi 

metafora legyen az általam elemzett amerikai kulturális modell alapja. 

 Ennek a kulturális modellnek a középpontjában a lelkiismeret, mint egy védeni való 

lény áll. Az aktív, cselekvő fél azonban az EGO, aki a tiszta, ártatlan lelkiismeretet 

védelmezi a kívülről jövő negatív ingerekkel, hatásokkal szemben. 

 A modell sajátja, hogy a lelkiismeretet olyan értékként jeleníti meg, melyet nemcsak 

elveszíteni lehet (lásd az orosz nyelv példáit), hanem folyamatosan ápolni és védeni is kell. 

Így lehet ezt a belső, tiszta értéket megőrizni. 

 A modell sematikus vázában a kapcsolat az EGO és a külső világ között megy végbe, 

a lelkiismeret pedig az EGO legféltettebb részeként passzív marad. 

 

{19}. Ábra A lelkiismeret kulturális modellje az amerikai kultúrában 

(Illusztrációk, ábrák fejezet.) 
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6.5.6. Egy potenciálisan több kultúrát is jellemző, egységes modell 

 

 Az eddigi fejezetek eredményeit vizsgálva, láthatjuk, hogy a LELKIISMERET 

ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY fogalmi metafora mindhárom 

nyelvben és kultúrában megtalálható. Említettem, hogy ez a fogalmi metafora véleményem 

szerint az emberi gondolkodás és a vallások sok-sok párhuzama folytán potenciálisan 

univerzálisnak tekinthető, legalábbis a keresztény kultúrák körében. Természetesen ennek 

a hipotézisnek a belátása vagy cáfolása további nyelvek, és kultúrák vizsgálatát igényli. 

Azonban ahárom nyelv eredményei lehetőséget nyújtanak egy olyan kulturális modell 

ábrázolására, mely a három vizsgált kultúrát mindenképp jellemzi, és potenciálisan több 

kultúrára is érvényes lehet. (Ennek a modellnek a variánsát tartalmazza egyik 

tanulmányom [Fábián 2012: 45-49], mely az első eredmények fényében készült.)  

Az általam potenciálisan univerzálisnak nevezett modell a LELKIISMERET 

ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY fogalmi metaforán alapszik, és az 

EGO és lelkiismerete közötti interakciót jeleníti meg részletesen. Az EGO és a lelkiismeret 

között egy belső párbeszéd zajlik, melynek során a lelkiismeret gyötrődik, helyesel vagy 

helytelenít egy tettet, és ennek következtében esetleg új tettre serkent. A modell sémájának 

forrását olyan nyelvi példák adják, melyek mindhárom nyelvben megtalálhatóak. 

 A lelkiismeret működését leíró „Párbeszéd modell” szemléletesen ábrázolja az ember 

viszonyát egy olyan absztrakt (antropomorfizált) fogalomhoz, mint a lelkiismeret. És, 

mint említettem, az emberi gondolkodás sajátosságai miatt valószínűsíthetően több 

kultúrában is megjelenik. 

 

{20}. Ábra „Egységes” kulturális modell: „A Párbeszéd modell” 

(Illusztrációk, Ábrák fejezet.)  

 

 

 

6.6. Összefoglalás 

 

 A fejezetben elemzett kulturális modellek azokat a lényegi tényezőket igyekeztek 

feltárni, melyek a leginkább jellemzik a lelkiismeret fogalmának értelmezését az adott 

kultúrákban, kiemelt helyen vizsgálva az ember és a lelkiismeret, a világ és a lelkiismeret 

interakcióját, valamint – elsősorban – a lelkiismeret működésének sémáját. 
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 Felmerülhet a kérdés, vajon mitől függ, mikor mely modell alapján képzeljük el a 

lelkiismeretet? Az egymás mellett létező modellek esetében mi határozza meg, hogy mely 

emberre mely modell alkalmazása a jellemző? 

 Véleményem szerint a morál, erkölcs felfogása nagyban befolyásolja, meghatározza 

és alakítja a lelkiismeret fogalmáról alkotott képünket. Hogy mennyire szigorúak az 

erkölcseink, az befolyásolni fogja, hogy mennyire büntetőnek, és milyen és mekkora tett 

után büntetőnek képzeljük el a lelkiismeretet. Így érthetővé válnak olyan egyéni 

különbségek, melyek során egyes tettek az egyik individuum számára lelkiismeret-

furdalást okoznak, míg más esetben, más individuum esetében eltérő hatással bírnak. A 

lelkiismeret fogalmát alakító tényezők elsősorban a család (erkölcs, morál), a szűk 

környezet (közösség, vallás, szabályok) és a társadalom (törvények, rend, rendszabályok). 

Azt, hogy mennyire alakítják, formálják ezek a szűkebb és tágabb közösségek a 

lelkiismeret fogalmát (különösen a család szerepét kiemelve), mi sem mutatja jobban, 

mint a lelkiismeret gyermekként való felfogása. (Az amerikai angol nyelvben például a 

lelkiismeret védeni való, ártatlan és fejlődő lény is egyben.) 

 Mai, globalizált világunkban mi sem bizonyítja jobban a lelkiismeret fogalmának 

kiemelt szerepét, mintsem hogy létezik egy olyan, a mai világban aktuális, XXI. századi 

fogalom, mint például a YOUTUBE lelkiismerete. Ebben a felgyorsult, a kultúrák közötti 

párbeszédet mindennapossá tevő világban szükséges lett egy olyan közös lelkiismeret-

értelmezés, melyet minden kultúra képviselője a világ bármely pontján egyaránt megért. A 

következő fejezetben többek között ezt a kérdést is vizsgálom . 
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7. A LELKIISMERET FOGALMA ÉS MÁS FOGALMAK 
 

…a lelkiismeret és érzelmek viszonyáról,  

a lelkiismeret és értelem viszonyáról, a képi sémákról,  

a párhuzamos IKM-ekről, a testesültségről,  

a fogalmi metonímiáról, a jelentésintegrációról  

és egy globális korpuszról… 
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7.1. Bevezetés 

 

A fejezet egyik célja, hogy megvizsgálja a lelkiismeret fogalmának viszonyát más 

fogalmakhoz, mint például az értelemhez és érzelmekhez. Másik célja, hogy bemutassa a 

lelkiismeret fogalmának olyan kognitív nyelvészeti fogalmak általi vizsgálatát, mint a 

testesültség, a „párhuzamos IKM-ek” és a jelentésintegráció. Végül, de nem utolsósorban, 

a fejezet egy globális értelmezésre lehetőséget adó, globális korpusz bemutatásával zárul. 

 

 

 

7.2. Értelem és érzelem 

 

 A lelkiismeret fogalmáról szóló kutatásom az érzelemkifejezés kulturális 

sajátosságaival indult a három vizsgált nyelvben. Így fontosnak tartom, hogy elemezzem 

azt az érdekes kérdést, hogyan függ össze a lelkiismeret fogalma az értelem és az 

érzelmek fogalmával. 

 Ha arra a lelkiismeret definícióra gondolunk, miszerint a lelkiismeret dönteni, ítélni 

képes a jó és rossz között, akkor rögtön érthetőbbé válik a lelkiismeretnek az értelemhez 

fűződő szoros viszonya. Ennek a ténynek a megértésében segít az a definíció is, mely a 

lelkiismeretet „az erkölcs tudójaként” írja le (ÉKSz). Az erkölcs, erkölcsi szabályok, 

ítélőképesség, döntés fogalmai mind-mind összefüggnek az értelemmel. 

 Ugyanakkor az érzelmek és a lelkiismeret fogalmának szoros viszonyát olyan 

fogalmak értelmezése során értjük meg, mint például a lelkiismeret-furdalás vagy 

pontosabban a lelkiismeret-furdalás érzése. 

 E három fogalom kapcsolatának megértése olyan fontos kérdéseket vet fel, mint az 

érzelmek és racionális énünk nagyon is érzelmeken alapuló volta. A kognitív nyelvészeti 

irodalomban létezik erődinamikai szempontból történő leírás az érzelmek, az erkölcs és a 

racionális én működésére (Talmy 1988: 53). A három fogalom elemzését alább 

ismertetem, majd értelmezem összefüggésüket s hatásukat a lelkiismeret fogalmára. 

 

{21.} Ábra (Forrás: Kövecses–Benczes, 2010: 140, vö Talmy 1988: 53) 

Az ÉRZELEM FIZIKAI ERŐ erődinamika-alapú értelmezése. 

(Illusztrációk, ábrák fejezet.) 
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Az ábra az erő–ellenerő képi séma alapján ábrázolja az EGO és az érzelem viszonyát. Az 

ábra szerint az érzelem erőként hat az EGO-ra (mint ahogy egy fizikai erő egy tárgyra). Az 

EGO célja, hogy változatlan maradjon, vagyis ellenálljon az erőnek. Míg az érzelem célja, 

hogy változást érjen el az EGO-ban, vagyis kilendítse a nyugalmi állapotból. Ha ez 

bekövetkezik, az EGO érzelmet érez. Ez az erődinamika alapú értelmezés, nagyon fontos 

kiindulópontul szolgált a lelkiismeret fogalmának képisémák alapú vizsgálatához. 

Azonban, e modell (ÉRZELEM FIZIKAI ERŐ) mellett, létezik az erkölcs erő alapú ábrázolása 

is, mely ugyancsak fontos volt kutatásom egyes részeinél, így ezt az ábrát is ismertetem. 

 

 

{22.} Ábra (Forrás: Kövecses–Benczes, 2010: 141) 

Az ERKÖLCS ERŐ erődinamika-alapú értelmezése. 

(Illusztrációk, ábrák fejezet.) 

Ez az ábra azt szemlélteti, mi történik az EGO-val, ha a kísértés mint külső erő hatása alá 

kerül. Az EGO célja (mint a fizikai tárgy célja külső erő esetén), hogy ne kerüljön az erő 

hatása alá, vagyis ugyanolyan , pontosabban erkölcsös maradjon. Az EGO ellenáll az 

erőnek, és így erkölcsös marad. A modell nagyon fontos szerepet tölt be a lelkiismeret 

modelljének megalkotása során, hisz az erköcs és a kísértés fogalmai nagyon szorosan 

összefüggnek a lelkiismeret fogalmával. A modellt ebben a fejezetben részletesen 

bemutatom és elemzem. 

 

{23.} Ábra (Forrás: Kövecses–Benczes, 2010: 142) 

A RACIONÁLIS GONDOLKODÁS FIZIKAI MANIPULÁCIÓ fogalmi metafora megfelelései 

(Illusztrációk, ábrák fejezet.) 

Az ábra bemutatja a RACIONÁLIS GONDOLKODÁS FIZIKAI MANIPULÁCIÓ fogalmi metafora 

megfeleléseit, mely a racionális én erődinamika alapú modelljének megalkotásakor válik 

nagyon fontossá. Kutatásom szempontjából pedig a lelkiismeret és értelem fogalmainak 

nagyon szoros viszonya miatt fontos ez a fogalmi metafora és e modell bemutatása. A 

fogalmi metaforában a munkásember a racionális énnek, a fizikai tárgy gondolkodásunk 

tárgyának, a fizikai manipulációk mentális folyamatoknak, az eszközök intelligenciának, a 

műhely pedig az agynak felel meg. 

 

{24.} Ábra (Forrás:Kövecses–Benczes, 2010: 142) 

A RACIONÁLIS GONDOLKODÁS FIZIKAI MANIPULÁCIÓ erődinamika-alapú értelmezése 
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(Illusztrációk, ábrák fejezet,.) 

Az ábra alapján a racionális erő a gondolatokban úgy idéz elő változást, ahogy a 

munkásember egy fizikai tárgyban. Az erő hatására a gondolatok megváltoznak.  

 

 

7.2.1. Lelkiismeret és érzelem, erkölcs, racionális én 

 

 A fent ismertetett három fogalom erődinamika-alapú értelmezése sokat segít a 

lelkiismeret fogalmának vizsgálata során. Az erődinamika-alapú megközelítés érvényes a 

lelkiismeret fogalmára is, amennyiben a LELKIISMERET BÍRÓ fogalmi metaforát vesszük 

alapul.  

 

{25.} Ábra A LELKIISMERET BÍRÓ fogalmi metafora megfelelései 

(Illusztrációk, ábrák fejezet.) 

Az ábra részletesen ismerteti a Lelkiismeret Bíró fogalmi metafora megfeleléseit. Ez a 

fogalmi metafora a lelkiismeret erődinamika-alapú értelmezésének alapjául szolgál. 

 

{26.} Ábra A LELKIISMERET BÍRÓ erődinamika-alapú értelmezése 

(Illusztrációk, ábrák fejezet, 47.o.) 

Az ábra szerint a lelkiismeret mint bíró elítéli és vádolja az EGO-t (ahogy a bíró a 

vádlottat). Ez az ítélet a kívülről jövő erő, melynek az EGO próbál ellenállni. Az erő pedig, 

győzelme következtében, lelkiismeret-furdalást érez. 

 

Az erkölcs erődinamika-alapú értelmezése nagyon mélyen összefügg a lelkiismeret 

fogalmával. Hisz ha a kísértés ereje hat az EGO-ra (a cél erkölcsösnek maradni), a 

lelkiismeretnek nagy szerepe van. Így a lelkiismeret még a kísértés által kiváltott tett, 

döntés előtt súghat az EGO-nak, rábeszélheti vagy lebeszélheti egy tettről, vitatkozhat vele. 

Ahhoz azonban, hogy ezt a modellt értelmezhessük, a LELKIISMERET ANTROPOMORF 

TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY fogalmi metaforát kell alapul vennünk. 

 

{27.} Ábra LELKIISMERET ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY 

fogalmi metafora megfelelései 

(Illusztrációk, ábrák fejezet.) 
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Az ábra a LELKIISMERET ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY fogalmi 

metafora megfeleléseit ismerteti. Ez a fogalmi metafora a lelkiismeret és erkölcs együttes 

modelljének alapjául szolgál. 

 

{28}. Ábra LELKIISMERET ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY és 

Erkölcs erődinamika-alapú értelmezése közös modellben 

(Illusztrációk, ábrák fejezet.) 

Az ábra bemutatja, hogy a lelkiismeret hogyan próbálja párbeszéd útján (amely az 

értelmezés alapját képezi a kulturális modellek részben bemutatott „Párbeszéd 

modellnek”), meggyőzni az EGO-t, hogy álljon ellen a kísértésnek, vagyis jó tettet 

kövessen el, vagy ne cselekedjen (azaz ne kövessen el erkölcsileg, a lelkiismeret szerint, 

helytelen) tettet. AZ EGO-ra ható meggyőző erő az antropomorf tulajdonságokkal 

rendelkező lény cselekedeteinek felel meg. 

 

 

 

7.3. Párhuzamos IKM-ek, szakmák 

 

7.3.1. Párhuzamos Idealizált Kognitív Modellek (Párhuzamos IKM-ek) 

 

 Előzőleg láthattuk, milyen sok fogalommal függ össze a lelkiismeret fogalma. Ilyen 

többek között az erkölcs, az érzelmek és a tudat fogalma. Mindezek a fogalmak 

valamilyen formában (közvetve vagy közvetlenül) részesei annak a komplex modellnek, 

ahogy a lelkiismeretet elképzeljük. 

 Ugyanakkor, az, hogy mikor, milyen keretben képzeljük el a lelkiismeretet, nagyon 

sok tényezőtől (szituációtól, kontextustól, beszédpartnertől, kultúrától stb.) függ. Ennek a 

jelenségnek a leírására alkalmazom a “párhuzamos IKM-ek” fogalmát. Azok a különböző 

keretek, melyek mentén a lelkiismeret fogalmáról gondolkodunk, párhuzamosan léteznek 

egymás mellett, és aktuális használatukat mi magunk választjuk meg, ösztönösen vagy 

tudatosan, a helyzettől függően. 

 Példaként képzeljük el, hogy ha lelkiismeret-furdalást érzünk, valószínűbb, hogy a 

lelkiismeretről mint teherről vagy bíróról fogunk beszélni. Ugyanakkor, ha épp 
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lelkiismeretünk szavára hallgatunk, akkor megmentőként vagy segítőként írhatjuk le. (pl. a 

lelkiismeret menthet vagy vádol engem, vö. MNSZ). 

 A párhuzamos IKM-ek jelensége magyarázza, hogy egymás mellett ugyanazon 

fogalomról több értelmezés is létezhet és létezik tudatunkban. Fontos kérdésként merülhet 

fel, hogy vajon létezik-e egy, mely központibb, meghatározóbb? Véleményem szerint igen. 

Függ a kultúrától, szubkultúrától, vallástól, szakmától, életkortól stb. Ugyanakkor a világ 

minden kultúrájában azonos lehet abból a szempontból, hogy az adott kultúrára vonatkozó 

és az egyetemes erkölcsi szabályok ismeretét magában foglalja. Annak a kérdését, hogy 

létezhet-e egy egyetemes értelmezése a lelkiismeret fogalmának, ebben a fejezetben 

vizsgálni fogom. 

 

 

 

7.3.2. A szakmák és a lelkiismeret fogalma 

 

 Azt, hogy a lelkiismeret fogalma mennyire komplex és mennyire fontos részét foglalja 

el gondolkodásunknak, mutatja az is, milyen gyakran használjuk különböző jellemző 

kontextusokban. Nézzünk meg néhány korpuszbeli példát: 

 

 MNSZ-korpuszbeli példák: orvosi, tanári, bírói, európai, polgári, szociális, 

társadalmi, nemzeti, szakmai, egyetemes, hivatásbeli, kulturális stb. lelkiismeret. 

 Ruscorpora korpuszbeli példák: гражданская (polgári), русской журналистики 

(orosz újságírásé), депутатская (képviselői), профессиональная (szakmai), 

пролетарская (proletár) stb. совесть (lelkiismeret).  

 COCA-korpuszbeli példák: social (szociális), individual (egyéni), public (közösségi), 

communal (kommunális), intellectual (intellektuális), journalistic (újságírói), religious 

(vallásos) stb. conscience (lelkiismeret). 

 

 A fenti példákból is jól látható, hogy léteznie kell egyfajta „egyezményes” 

lelkiismeret-értelmezésnek, ami lehetővé teszi, hogy például a különböző szakmák 

esetében is egyértelmű lehessen mindenki számára a jelentése.  

De melyik az a jelentés, mely egyformán helytálló az orvosi, a bírói és mondjuk az 

újságírói lelkiismeretre vonatkozóan? Véleményem szerint a LELKIISMERETET, mint 
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TÖRVÉNYT leíró metafora lehet a válasz erre a kérdésre. A LELKIISMERET TÖRVÉNY fogalmi 

metafora megfelelései között ott vannak az „íratlan szabályok”, az erkölcsi törvény, az 

erkölcsi szabályok és az egyes kultúrák viselkedési szabályai egyaránt. 

 Ha a lelkiismeretet, mint törvényt értelmezzük, érthetővé válik, hogy egyes szakmák 

esetében hogyan jelölheti az egyes foglalkozások íratlan szabályainak (erkölcsi kódexének) 

betartását. És itt, visszatérve a fentebb említettekre, megint láthatjuk a párhuzamos IKM-ek 

nagyon fontos szerepét az emberi gondolkodásban. 

 

 

 

7.4. A lelkiismeret fogalma és a testesültség 

  

A kognitív nyelvészeti irodalomnak egyik alapvető fogalma a testesültség 

(embodiment). E fogalom által válik érthetővé, hogy a világot, a környezetet a testünkön 

keresztül, abból kiindulva értelmezzük. Ebből is következik, hogy a boldogságot felfelé 

irányultságnak konceptualizáljuk (amit kifejez például a majd kiugrott a bőréből a 

boldogságtól kifejezés). 

Felmerülhet a kérdés, milyen szerepet játszik a testesültség fogalma egy olyan 

komplex, absztrakt fogalom értelmezésében, mint a lelkiismeret? A válasz összefügg 

azzal, hogy a fogalom szoros viszonyban van olyan más fogalmakkal, mint a lélek és a 

tudat. Mivel a lelkiismeretet az ember leginkább sajátjaként, saját valója részeként éli 

meg, amely mindig vele/benne van, így helyét az emberi testen belül vagy annak közvetlen 

közelében (pl. árnyék, Szentlélek) képzeli el.  

Az emberi testen belül a helye a szív, a lélek, a fej, illetve az agy (NB.: az 

Ószövetségben a lelkiismeret szót a szív szó helyettesítette). A testesültség fogalma oly 

módon befolyásolja a lelkiismeret fogalmának konceptualizálását, hogy helyét az emberi 

testen belül vagy annak közvetlen közelében jelöli ki.  

A fogalom értelmezésében még nagy segítséget nyújt a lelkiismert-furdalás érzésének 

értelmezése. Az EGO egy tőle kiinduló tett következményeként éli meg a lelkiismeret-

furdalás érzését, mely az EGO-n belüli, belső rossz érzést jelent. Így az érzés ténye a 

lelkiismeret fogalmának testen belüli konceptualizációjához vezet. 

Fontos megemlíteni az egyik alapvető konceptualizációt, mely szerint az emberi test 

egy tartály (Lakoff 1987: 63). Ennek a tartálynak részei a szerveink, az agyunk, a szívünk 
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és oly komplex értelmű részeink is, mint az érzelmek, a lélek és a lelkiismeret. Így a 

lelkiismeret egy olyan fogalom, mely bár absztrakt, elvont és komplex, mégis az emberi 

test elengedhetetlen része, működésének egyik alapvető mozgatórugója, tetteinek indítója, 

gátlója és kontrollja, és ez által az emberi létezés szerves része. 

 

 

 

7.5. Metonimikus kapcsolatok 

 

 Kognitív nyelvészeti szempontból metonímiáról
29

 akkor beszélhetünk, ha egy fogalom 

ugyanabból a tartományból helyettesíti egy másikat
30

. A lelkiismeret fogalmának 

vizsgálatakor a magyar nyelvben a legtöbb, leggyakoribb és legjelentősebb metonimikus 

kapcsolatok a lélek fogalmához köthetők. 

 Ha egyazon keretben vizsgáljuk a lélek és a lelkiismeret fogalmát, akkor a 

lelkiismeret a lélek halmaz részeként jelenik meg. 

 

{29.} Ábra Lelkiismeret: Lélek halmaz része 

(Illusztrációk, ábrák fejezet.) 

Kifejezések szintjén ezt olyan példákban láthatjuk, ahol legtöbbször a lélek fogalma 

szerepel a lelkiismeret fogalma helyett. Ide tartozik a lelki tusát vív kifejezés, ahol is 

valójában a lelkiismeret és az ember harcáról van szó.  

Emellett gyakran szerepel a köznyelvi lelki baja van kifejezés is olyan 

kontextusokban, ahol valójában nem lelki, hanem lelkiismereti problémáról van szó, egy 

helytelen tett, illetve történés következtében.  

Mindezek mellett megfigyelhető még olyan különböző jelentésű kifejezések 

jelentésbeli felcserélése egyes kontextusokban, mint a lelki és a lelkiismereti válság. A 

legtöbb esetben a lélek fogalma áll jelentésében a lelkiismeret fogalma helyett. Például: 

„Minden otthoni turné után lelki válságba kerülök, hiszen isten tenyeréből kell 

visszamenni Mr. Senkinek. Ott is megtapsolnak, megvásárolják a négynyelvű lemezemet, 

de amit ott csinálok – és amiből valójában élek –, az csak iparosmunka. Ez nem jelenti azt, 

hogy gyengébb a minőség, hiszen a hajón sem lehet szívtelenül énekelni, de Erdélyben a 

                                                 
29

 A fogalom fontos kutatási területe Brdar-Szabó R.-nak, bővebb iridalom lásd: Irodalom. 
30

 Részletesebb definíció lásd: 2. fejezet. 



 130 

színpadon van a lelkem is…” (Forrás: Internetes szövegrészlet.
31

). „Nagyon kevés pénzből, 

de szabadon éltem, és ha egy nekem tetsző könyvet láttam, azt akkor is megvettem, ha 

utána egy hónapig nem jutott pénzem vacsorára. A munkaadóm kiváló ember volt, de egy 

év után mégis súlyos lelki válságba kerültem, mert azt láttam, hogy a sztálinizmus az 

egyetlen uralkodó ideológia…” Forrás: Internetes szövegrészlet.)
32

 

 

 

 

7.6. Jelentésintegráció 

 

A jelentésintegráció jelenségéhez tartozik a lelkiismereti válság kifejezés. A kifejezés 

nagyon sok különböző szövegben, kontextusban szerepel. Íme, egy konkrét előfordulás: 

 

„…1849 január elején, a kormány Debrecenbe költözése után döntés született 

a Bácska és a Bánát kiürítéséről, a magyar főerő Tisza középső folyásánál történő 

összevonásáról. Ez számos volt császári tisztnél lelkiismereti válságot okozott, mert 

ezeknek az alakulatoknak így már nem szerb felkelők, hanem császári alakulatok ellen 

kellett volna harcolniuk. A bácskai hadtest Verbászon tartott tiszti gyűlésén a tisztek 

egy része, élükön gróf Esterházy Sándor hadtestparancsnokkal kijelentette, hogy a 

császárra tett esküjét tartja meg a magyar alkotmányra tett esküjével szemben és nem 

hajlandó császári csapatok ellen harcolni. …”(Forrás: Internet.)
33

 

 

Az általam elemzett ábrán az egyik bemeneti tér a lelkiismeret (működése), míg a 

másik, amely elengedhetetlenül szükséges a fogalom értelmezéséhez, a gazdaság (és annak 

működése). A két tér közötti megfelelések és a válság fogalmával való összefüggések 

adják majd végül a teljes jelentést, a blendet (jelentésintegrációt). 

 

{30}. Ábra. LELKIISMERTI VÁLSÁG jelentésintegráció ábrázolása 

(Illusztrációk, ábrák fejezet.)     

 

 

                                                 
31

 A forrás teljes hivatkozását lásd: Irodalom. 
32

 A forrás internetes oldalát, lásd az Irodalom fejezetben, az internetes források között. 
33

 A forrás internetes oldalát, lásd az Irodalom fejezetben, az internetes források között. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1cska
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1n%C3%A1t
http://hu.wikipedia.org/wiki/Verb%C3%A1sz
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Esterh%C3%A1zy_S%C3%A1ndor_(honv%C3%A9dtiszt)&action=edit&redlink=1
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7.7. Globális korpusz 

 
Miért szükséges az „egyetemes forrás”? Az eddigi kutatási eredményekből láthattuk a 

lelkiismeret fogalmának az orosz, a magyar és az amerikai angol nyelvre jellemző 

kultúraspecifikus fogalmi metaforáit. Ugyanakkor az eredmények sok azonosságot is 

felfedtek, ami felveti azt a kérdést, van-e esetleg olyan értelmezése a lelkiismeret 

fogalmának, mely átível a kultúrákon, és potenciálisan egyetemes, univerzális? 

 A kérdés azért is merülhet fel, mert a lelkiismeret fogalma absztrakt, az emberi 

társadalmakhoz, világhoz köthető fogalom. Jelenlétére, értelmezésére minden emberi 

kultúrában szükség van. Mai világunk azonban globalizált, multikulturális, szinte napi 

kapcsolatot, párbeszédet feltételez a különböző kultúrák között. Elengedhetetlen tehát, 

hogy egyes, az emberi társadalmak fontos, meghatározó fogalmai „nemzetközi” 

értelmezést kapjanak. Ilyen, véleményem szerint a lelkiismeret fogalma is.  

 Ahhoz, hogy erre a kérdésre választ kaphassak, keresnem kellett egy olyan nyelvi 

forrást, mely a világ minden részén egyaránt érvényes, ezáltal egyetemes értéket képvisel. 

A forrás egyik fontos jellemzője kellett legyen, hogy a lelkiismeret fogalma mellett 

tartalmazza a lelkiismereti szabadság fogalmát is, mivel a XXI. századii lelkiismeret 

fogalom értelmezések elengedhetetlen és szerves részei olyan fogalmak, melyek szorosan 

kötődnek a fogalomhoz – ilyen a lelkiismereti szabadság és a lelkiismereti fogoly 

fogalma is. E három fogalmat ma a világ minden részén ugyanúgy kell, hogy értsék ahhoz, 

hogy a különböző kultúrák közötti folyamatos párbeszéd megtörténhessen, 

fennmaradhasson és megújulhasson.  

 A két forrás, melyből e fogalmak vizsgálatánál kiindultam, az Emberi Jogok 

Egyetemes Nyilatkozata és az Amnesty International egyes szövegei. A kutatás célja ennél 

a pontnál a kutatott fogalmak minél naprakészebb, aktuálisabb és univerzálisabb 

meghatározása volt. 
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7.7.1. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 

 

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
34

 az ENSZ által kibocsátott és nemzetközileg 

elfogadott nyilatkozat. A világ összes nyelve közül, nagyon nagy azoknak a száma, 

melyekre le van fordítva (több, mint háromszáz nyelvre). A nyilatkozatot 1948-ban 

ismertették hivatalosan. 

 A Nyilatkozat nem törvényerejű, de a kulturák közötti békés párbeszédek során 

felbecsülhetetlen a szerepe. Olyan, mindenkit megillatő jogokat fogalmaz meg, melyek 

segítik a társadalmak és különböző kultúrák békés együttélését. 

 

 

7.7.1.1. Miért fontos ez a forrás? 

 

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata azokat az emberi jogokat fogalmazza meg, 

melyek az egész világon mindenkit egyaránt megilletnek. Mindez a lelkiismeret fogalmát 

vizsgálva azért fontos, mert a lelkiismeret egyetemes értelmezéséhez hozzátartozik e 

jogok ismerete, ápolása és betartása (ahogy az első pont megfogalmazza: „…Minden 

emberi lény szabadnak, egyenlő méltósággal és jogokkal születik. Értelemmel és 

lelkiismerettel bírván, testvéri szellemben kell egymás iránt viseltetnünk…; vö. Emberi 

Jogok Egyetemes Nyilatkozata, 1. cikk). 

Tehát a lelkiismeret fogalmához az egész világon hozzátartoznak azok a jogok (és 

kötelezettségek), melyek a Nyilatkozatban szerepelnek. Ugyanakkor ahhoz, hogy 

részletesebben elemezhessük a lelkiismeret és e jogok viszonyát, elengedhetetlen egy 

olyan fogalom vizsgálata is, mint a lelkiismereti szabadság. 

 

 

7.7.2. A lelkiismereti szabadság fogalma 

 

A lelkiismerti szabadság fogalma elengedhetetlen része a lelkiismeret fogalmának a 

XXI. században. Magában foglal több olyan jogot is, mely az embereket a világ bármely 

pontján megilleti. 

                                                 
34

 A teljes nyilatkozat szövegét lásd a Mellékletekben. 
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Ahhoz, hogy a fogalmat értelmezhessük, először elengedhetetlen tanulmányozni, hogy 

mi a fogalom pontos definíciója: 

 

„Lelkiismereti szabadság: vallás gyakorlásának, illetve az ettől való tartózkodásnak a 

szabadsága” (Magyar Larousse Enciklopédikus szótár). 

 

 A lelkiismereti szabadság fogalmának létezése, segíti, hogy az ember „lelkiismerete 

szerint” élhessen, vagyis szabadon választhasson vallást, illetve alakíthatson ki saját 

világnézetet. Egy ideális szituációban, egységben nézve, a fentebb ismertetett Nyilatkozat 

jogaival, a lelkiismereti szabadság olyan jogokat ad, mely nem sért másokat, és mások 

jogait is elismeri, figyelembe veszi. Így a fogalom, a Nyilatkozatben megfogalmazott 

jogokkal egyetemben, a társadalmak, kultúrák, népek közötti békés párbeszédet, és 

együttélést hivatott segíteni. 

 

7.7.3. Lelkiismereti fogoly 

 

Egy másik fogalom, mely ugyancsak gyakorta szerepel a lelkiismeret fogalma mellett 

egyes kontextusokban, a lelkiismereti fogoly fogalma. A fogalom nagyon gyakran fordul 

elő az Amnesty International Szervezethez tartozó szövegekben, és értelmezése 

elengedhetetlen egyes, a világunkat globálisan jellemző történések megértéséhez. 

 

„Az Amnesty International a világ 160 országában a lelkiismereti foglyok érdekében 

tevékenykedik. Lelkiismereti fogoly az, aki nem követett el erőszakot és nem is 

uszított erre, de hátrányos megkülönböztetésben van része vallása, bőrszíne, nézetei 

miatt”. (Magyar krónika archívum, Magyar Nyelvtudományi Intézet adatbázisa) 

 

A fogalom leírásából láthatjuk, hogy megértéséhez elengedhetetlen a lelkiismereti 

szabadság jelentésének ismerete is. A lelkiismereti fogoly és a lelkiismereti szabadság 

fogalma magának a lelkiismeret fogalmának is egy tágabb értelmezési keretet nyújt, hisz a 

lelkiismereti szabadság fogalma által a lelkiismeret fogalmához nemcsak olyan fogalmak 

kapcsolódnak, mint az erkölcs, egyéni erkölcsi ítélet, hanem olyanok is, mint az egyéni 

világnézet, vallás és identitás fogalmai is. Mindez azt a tényt támasztja alá, hogy a 
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lelkiismeret fogalmának jelen világunkban is óriási a szerepe, és az egyre inkább 

individuum-központú társadalmakban maga a fogalom is egyre inkább “individualizált”. 

Olyannyira, hogy megszülettek az első lépések, törekvések annak érdekében, hogy a 

fogalom értelmezése és a hozzá tartozó jogok gyakorlása egyetemes lehessen. 

E két fogalom (lelkiismereti szabadság és lelkiismereti fogoly) sokat hozzátesz a 

lelkiismeret fogalmának XXI. századi értelmezéséhez, melyhez tehát olyan fogalmak 

ismerete is elengedhetetlen, mint az egyén, világnézet, vallás a kihagyhatatlan erkölcs és 

erkölcsi szabályok fogalmai mellett. Ugyanakkor az erkölcs fogalma legalább annyira 

absztrakt, az emberi társadalom által létrehozott fogalom, mint a lelkiismeret fogalma. 

Jelentése minden történelmi korszakban a néptől, kultúrától, kortól és társadalomtól függ. 

Mást értett erkölcs és erkölcsi szabályok alatt a romantika kora, a felvilágosodás és a 

XXI. századi ember is. Ugyanakkor a XX. században megpróbáltak olyan egyetemes 

érvényű szabályokat alkotni, melyek minden ember számára egységesen határozzák meg 

az emberi viselkedést, az erkölcsi szabályokat és jogokat. Így jött létre az Emberi Jogok 

Egyetemes Nyilatkozata. A lelkiismeret fogalma tehát ma egy mindenki számára egyaránt 

érthető jelentést kapott, mely kiegészült olyan fontos, mai világunkban megkerülhetetlen 

fogalmakkal is, mint a lelkiismereti szabadság és a lelkiismereti fogoly. 

A lelkiismeret fogalma ma nemcsak olyan kontextusokban szerepel, ahol a fogoly és 

a szabadság is előfordul. A technika, közösségi oldalak és Internet uralta XXI. században 

felmerül annak a kérdése: van-e létjogosultsága a lelkiismeret fogalmának ebben a modern 

világban, ahol a kommunikáció a világhálón zajlik? Úgy tűnik, hogy igen. Az embereknek, 

a technika használóinak szüksége van egyezményes szabályokra, „erkölcsi kódexre”, mely 

alapján az Internet világában létezhetnek. Így születhettek meg például olyan fogalmak, 

mint a youtube vagy a facebook lelkiismerete.  

Ezeket a fogalmakat mai világunk és azon igényünk hívta életre, hogy a társas 

érintkezés, kommunikáció a számítógépek világában is szabályozható és szabályozott 

legyen. Így az olyan fogalmak használata, mint a különböző közösségi oldalak 

lelkiismerete azt feltételezi, hogy a „lelkiismeretes használó” nem ír le bármilyen 

kommentet, nem posztol bármilyen megjegyzést, csak olyat, amely a nagyobb közösséget 

és másokat nem sérti, vagyis mások által is elfogadott. Így a fentebb említett jogok a 

számítógép világában is hozzátartoznak a lelkiismeret fogalmának használatához és 

értelmezéséhez.  

A lelkiismeret fogalma, mely lefedi azon képességünket, hogy erkölcsi ítéletet tudunk 

mondani tetteink felett, fontos „iránytűje” a jelenkornak is. Erköcsi ítélete, jogainak és 
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szabad lehetőségeinek ismerete határozza meg a mában élő ember viselkedési mintájának 

egy részét, ami lehetővé teszi, hogy szűkebb és tágabb környezetében elboldoguljon, és a 

különböző kultúrák közötti kommunikációnak is hatékony részese lehessen. 

 

 

 

7.8. Összefoglalás 

 

 A fejezet során, a lelkiismeret fogalmának viszonyát vizsgáltam más olyan fontos 

fogalommal, mint az érzelmek, a tudat és a lélek. Emellett a lelkiismeret fogalmával 

összefüggésben megvizsgáltam a testesültség, a metonímia és a jelentésintegráció 

jelenségét. Ismertettem egy globális korpuszt, és bemutattam a lelkiismereti szabadság és 

fogoly fogalmait. A következő, összegző fejezetben, immár minden kutatási eredmény 

birtokában, részletesen megvizsgálom a felállított hipotéziseket, és levonom a lehetséges 

következtetéseket az egyes kultúrákra, és a további kutatásokra vonatkozóan. 
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8. A KUTATÁS ÖSSZEGZÉSE 

 

…a kutatás eredményeinek összegzéséről, a hipotézisekről,  

a felmerülő kérdésekről, a kutatás helyéről a tudományban,  

a további kutatásokról, a végszóról… 
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8.1. Bevezetés 

 

A fejezet célja, hogy összegezze a kutatási eredményeket, és megvizsgálja részletesen 

a hipotézisekre adható válaszokat. Emellett a fejezet része a további kérdések, irányok 

meghatározása a kutatás folytatásával kapcsolatban. Mindezek mellett nagyon fontos 

szempont az egész kutatás áttekintése során a következtetések, konklúziók 

megfogalmazása, mind az egyes kultúrákkal kapcsolatban, mind azokon túlmenően is. 

A fejezet első részében áttekintem a kutatási eredményeket, majd sorra megvizsgálom 

az egyes hipotézisekre kapott válaszokat, ennek fényében pedig levonom a lehetséges 

következtetéseket. Ezután pedig a kutatás során felmerülő kérdésekről, a kutatás helyéről a 

tudományban, valamint a folytatás útjáról, lehetséges irányairól lesz szó. 

 

8.2. A kutatás áttekintése 

 

 A dolgozat első részében bemutattam a lelkiismeret fogalmának definícióját és 

etimológiáját a három kutatott nyelvben. Emellett feltártam az egyes nyelvekben a fogalom 

kulturális hátterét, ami az eredmények okainak vizsgálata során nagy szerepet játszott a 

kutatásban. Mindezek mellett az első rész tartalmazza a fogalom filozófiában és 

teológiában elfoglalt szerepének leírását is, valaminta legfontosabb kognitív nyelvészeti 

elméleteket, eredményeket is megemlíti, amelyekből a kutatás során kiindultam, és 

amelyekkel dolgoztam. 

 A kutatás alapját a korpuszvizsgálat eredményei adják a három kutatott nyelv nemzeti 

korpuszában. Az elemzés a metaforikus kifejezések azonosítási módszere (MIP-módszer) 

által történő vizsgálata során a lelkiismeret fogalmi metaforáinak feltárásából állt.  

 A három (orosz, magyar és amerikai angol) nyelvű kutatásról szóló fejezet az öt 

leggyakoribb fogalmi metafora elemzését tartalmazza, hivatkozva az ábrákra és a kulturális 

háttérre, mely az egyes kultúraspecifikus, illetve azonos vonásokra ad magyarázatot. 

 A következő fejezetben részletesen megvizsgáltam azokat a fogalmi metaforákat, 

melyek – bár megfigyelhetők mindhárom korpuszban – kultúránként eltérő vonásokkal 

rendelkeznek. E különbségeket generikus és specifikus szinten, valamint a nézőpont 

fogalma mentén vizsgáltam. Elemeztem az egyedi, egy-egy nyelvre jellemző fogalmi 

metaforák egyéni megjelenésének lehetséges okait is. Emellett a fejezet fontos részét 

alkotják a kulturális modellek, melyek alapját egy-egy kultúraspecifikus fogalmi metafora 
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adja mindhárom nyelvben. Mindezek mellett a fejezet része egy lehetséges, a kultúrákon 

átívelő, egységes modell, a „Párbeszéd modell” bemutatása. 

 A nyolcadik fejezet a lelkiismeret fogalmát más fogalmakkal való viszonya felől 

vizsgálja kognitív nyelvészeti szempontból. Olyan fogalmak játszanak fontos szerepet a 

fejezetben, mint az érzelem, értelem, erkölcs, szakmák, IKM-ek, fogalmi metonímia, 

jelentésintegráció és globális korpusz. 

 

 

 

8.3. Hipotézisek vizsgálata 

 

Ebben a részben ismertetem, hogy az egyes hipotézisekre, az eredmények tükrében, 

milyen válasz adható. 

 

1. hipotézis A három nyelv öt leggyakoribb fogalmi metaforáját vizsgálva mindhárom 

nyelvben leggyakoribb lesz (ebben a sorrendben): LELKIISMERET ANTROPOMORF 

TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY, LELKIISMERET FELSŐBB HATALOM és 

LELKIISMERET BÍRÓ. 

 

A hipotézis egy része helyes, mivel az első két fogalmi metafora (LELKIISMERET 

ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY, LELKIISMERET FELSŐBB 

HATALOM) mindhárom nyelvben a leggyakoribbnak bizonyult, a hipotézisben szereplő 

sorrendben.  

Ugyanakkor, az orosz nyelvű korpuszban a harmadik leggyakoribb fogalmi metafora a 

LELKIISMERET ÉRTÉK/ÉRTÉKES TÁRGY fogalmi metafora lett, megelőzve sorrendben, a 

LELKIISMERET BÍRÓ fogalmi metaforát. Így az egész hipotézist nem sikerült belátni. Ám az 

eltérés egy nagyon fontos, kultúraspecifikus jelenségre világít rá az orosz nyelvben, 

melynek kulturális okait a harmadik fejezetben részletesen elemeztem. 

 

2. hipotézis  A három nyelv 5 leggyakoribb fogalmi metaforáit vizsgálva: nem lesz 

megfigyelhető olyan fogalmi metafora, mely csakis egy adott kultúrára és nyelvre 

jellemző, vagyis a többi nyelvben nem szerepel az első 5 leggyakoribb fogalmi metafora 

közt. 
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Ez a hipotézis teljes egészében megdőlt. Az előzetes feltételezéseim, feltevéseim 

alapján a három nyelv hasonló, keresztény hagyományokon alapuló kultúrája miatt 

mindhárom kultúrában megegyező fogalmi metaforákat feltételeztem leggyakoribbaknak, 

kultúránként eltérő, kultúraspecifikus vonásokkal.  

Ezzel ellentétben a törvény forrástartomány csak a magyar nyelvben lett az öt 

leggyakoribb forrástartomány egyike, míg az orosz nyelvben az érték/értékes tárgy 

forrástartomány egyedien nagyon gyakorinak bizonyult, míg az amerikai angol nyelvben a 

védeni való ártatlan lény és az ellenfél forrástartomány jelenik meg az öt leggyakoribb 

között.  

Az eltérések okait abban látom, hogy az egyes nyelvek más-más nézőpont alapján 

ábrázolják a lelkiismeret fogalmát (ez magyarázza a segítő/megmentő forrástartomány 

jelenlétét az egyik és a védeni való-ártatlan lény és ellenfél forrástartomány megjelenését a 

másik nyelvben). Az értékes tárgy és törvény domén gyakori voltát az adott kultúrákban a 

fogalom egyéni fejlődési útja magyarázza, melynek részletes elemzését a harmadik és 

negyedik fejezetben ismeretetem. 

 

3. hipotézis A LELKIISMERET ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY 

fogalmi metafora potenciálisan univerzálisnak mondható, az összes kutatási eredmény 

alapján. 

 

A hipotézis belátásához a kutatás eddigi eredményei nem elegendőek. Bár az eddigi 

eredmények a hipotézis belátása mellett szólnak, de legfeljebb a keresztény kultúrákra 

vonatkozóan. A keresztény kultúrákban a fogalom megszületésének és fejlődésének 

hasonló története miatt valószínűsíthető, hogy a LELKIISMERET ANTROPOMORF 

TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY fogalmi metafora minden kultúrában 

megfigyelhető lesz. Ugyanakkor, ahhoz, hogy más kultúrákra vonatkozóan is beláthassuk 

az állítást, hipotézist, további, más, távoli kultúrák és nyelvek vizsgálatára is szükség van. 

 

4. hipotézis Az orosz nyelvben és kultúrában a LELKIISMERET ANTROPOMORF 

TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY fogalmi metafora lesz a lelkiismeret kulturális 

modelljének alapja. 
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A hipotézist az eredmények megcáfolták. Az orosz nyelvben és kultúrában, az előzetes 

feltevésekkel ellentétben, az érték/értékes tárgy forrástartomány bizonyult a leg-

kultúraspecifikusabb doménnek, amely leginkább jellemzi a mai orosz nyelvhasználatot és 

gondolkodást. Ennek nagyrészt kulturális, történelmi okai vannak. Ez a kutatásnak egy új, 

nem várt, nagyon fontos eredménye. 

 

5. hipotézis A LELKIISMERET ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY 

fogalmi metafora az amerikai angol nyelvben fog rendelkezni a legtöbb megfeleléssel. 

 

A hipotézist igazolják az eredmények. Annak tudatában, hogy az amerikai társadalom és 

kultúra mennyire fejlett és individuum-központú, vagyis individualista, a LELKIISMERET 

ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY fogalmi metaforát az amerikai 

angol kultúrában vártam a legtöbb megfeleléssel rendelkezőnek. Ez a feltevés helyesnek is 

bizonyult, az eredmények okaira pedig az amerikai gondolkodásban tükröződő fejlett, 

individualista társadalom és kultúra a magyarázat. 

 

6. hipotézis A LELKIISMERET BÍRÓ fogalmi metafora mindazonáltal, hogy mindhárom 

nyelvben megfigyelhető lesz, nem mutat kultúraspecifikus eltéréseket. 

 

A hipotézist nem igazolják az eredmények. Az állítás a közös, keresztény 

hagyományok miatt született, feltételezve, hogy a hasonló vallási fogalmak miatt az egyes 

nyelvekben a bíró domén hasonlóan lesz kifejtve. Ezzel szemben ez a forrástartomány lett 

az egyik legszínesebben megjelenő forrástartomány a három kutatott nyelvben. Az egyes 

nyelvekben hol a bíró, hol a vádlott, hol mindkettő nézőpontja megjelenik. Ezen eltérések 

okai nagyon reprezentatívan mutatják be a három keresztény hagyományokkal rendelkező 

kultúra egyéni fejlődési útját, sajátos jellemzőit. 

 

7. hipotézis A LELKIISMERET ANTROPOMORF TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY 

fogalmi metafora (potenciálisan univerzális volta miatt), a lelkiismeret potenciálisan 

univerzális kulturális modelljének alapja lesz. 

 

A hipotézist az eredmények igazolják. Az előzetes feltevések és a három nyelv példái 

alapján is kirajzolódott egyfajta párbeszéd a lelkiismeret és az EGO között, ami akkor 

lehetséges, ha a lelkiismeret mint antropomorf tulajdonságokkal rendelkező lény jelenik 
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meg. Így ezt a forrástartományt feltételeztem a lehetséges egységes kulturális modell 

alapjának. Ez a feltételezés igaznak bizonyult, hisz a LELKIISMERET ANTROPOMORF 

TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ LÉNY fogalmi metafora a „Párbeszéd modell”, a 

lehetséges egységes modell, alapjául szolgál. 

 

 

 

8.3.1. Összefoglalás 

 

Összességében elmondható a hipotézisekről, hogy amelyek megdőltek, ott a kutatás 

nagyon meghatározó, új, kultúraspecifikus eredményekkel szolgált. Így az azonos vonások 

mellett, melyek mindhárom kultúrát jellemzik (és melyek könnyen valószínűsíthetőek 

voltak), nagyon sok egyedi vonással is rendelkezik a három kultúra. Ezeket az egyedi 

vonásokat tükrözik az eredmények, és magyarázza a nyelvek egyéni fejlődési története. 

 

 

 

8.4. Konklúziók 

 

 A orosz, a magyar és az amerikai angol nyelv és kultúra a hasonló, keresztény 

kulturális háttér miatt ábrázolja gyakran azonos fogalmi metaforákkal a lelkiismeret 

fogalmát. A fogalom kialakulása az adott kultúrákban, nyelvekben összefügg a keresztény 

vallás kialakulásával, így érthetővé válik a fogalom hasonló értelmezése, fejlődési útja az 

adott nyelvekben. 

 Ugyanakkor a fogalom első megjelenése óta az adott nyelvek önállóan, egyéni úton 

fejlődtek, melynek következtében, az orosz nyelvben, a sokáig elnyomó hatalmi rendszer 

miatt, a reményt adó segítő/megmentő forrástartomány és az érték/értékes tárgy (mely 

minden helyzetben az ember tulajdona) forrástartomány lett a meghatározó. 

 A magyar nyelvben és kultúrában a fogalom fejlődése szorosan összefügg a vallási 

szabadság, lelkiismereti szabadság, törvény és törvénykezés fogalmával ugyanúgy, 

mint a szigorú vallási és erkölcsi szabályok fogalmával. Így a magyar kultúrára a bíró és 

a törvény forrástartomány lett a jellemző.  
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 Az amerikai angol kultúra, mint individuum-központú kultúra a lelkiismeret fogalmát 

is nagyon sok fontos emberi tulajdonsággal ruházza fel. Olyan tulajdonságokkal is, melyek 

a fogalom nagyon szoros és elválaszthatatlan kapcsolatát mutatják az amerikai kultúra 

másik, hasonlóan fontos fogalmával, a lelkiismereti szabadság fogalmával. 

 Az összes eredményt megvizsgálva és a kultúrák egyéni fejlődési útját is figyelembe 

véve a lelkiismeret fogalmának mai értelmezése a magyar és az amerikai angol kultúrában 

mutatja a legtöbb párhuzamot. A lelkiismeret fogalma e két kultúrában függ össze hasonló 

módon, nagyon szorosan az individuum, törvény és szabadság fogalmaival. 

 Az orosz kultúrában a fogalom egyedi fejlődési útját figyelhetjük meg, és ahogy 

változik a kultúra, a nyelv, azzal együtt rohamos tempóban változik a fogalom értelmezése 

is, melynek látványos változása, fejlődése a mai orosz kultúrában nagyon is aktuális.  

 

 

 

8.5. A kutatás során felmerülő kérdések 

 

 A kutatás során felmerülő egyik legfontosabb kérdés a korpuszvizsgálat előnyeivel és 

hátrányaival, vagyis az eredmények reprezentatív mivoltával függ össze. 

 A korpuszvizsgálat előnye a kérdőíves felmérésekkel szemben, hogy egy viszonylag 

nagy méretű, reprezentatív mintával lehet dolgozni. Ugyanakkor nagyon fontos feltenni azt 

a kérdést, hogy kit (milyen beszélőt, adatközlőt) jellemeznek az így nyert adatok. 

 Az általam vizsgált három nemzeti nyelvi korpusz esetében, mindhárom nyelvben a 

mai nyelvhasználatot leíró, személyes, hivatalos, sajtó és tudományos alkorpuszokat 

kutattam. Így az elemzett minta egy átlagos magyar, orosz és amerikai beszélőt jellemez, 

aki felnőtt, nő vagy férfi, bizonyos szakmát végez, és használja, ismeri az írott sajtó 

termékeit. Ennek fényében úgy vélem, a reprezentatív minta elegendő eredményt nyújt a 

három kultúra egyes jellemzőinek feltárásához és elemzéséhez. (Természetesen ehhez 

kikerülhetetlen a kultúra fogalmának kognitív nyelvészeti értelmezését alapul venni, mely 

szerint a kultúra egyik legfőbb meghatározója az őt képviselő beszélők megosztott, 

kölcsönös nyelvhasználata, önkifejezése és gondolkodása az adott dolgokról; Strauss és 

Quinn, 1997, vö. Kövecses 2005: 1). 
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8.6. A kutatás helye a tudományban 

 

Kognitív nyelvészeti szempontból a lelkiismeret fogalmát a magyar nyelvben és 

kultúrában még nem kutatták. Az amerikai angol nyelvben Lakoff Moral Politics című 

műve nagyon sokat foglalkozik az erkölcs, tudat és morál fogalmaival. Így az amerikai 

irodalomban létezik kutatás (Lakoff 1996: 92) a lelkiismeret fogalmát több ponton is 

érintő fogalmakról. Az orosz nyelvben az általam az előbbi fejezetekben ismertetett 

szerzők behatóan tanulmányozták a lelkiismeret fogalmát. Eredményeik az általam végzett 

kutatás eredményeivel sok helyütt egyeznek, de vannak olyan pontok is, ahol a korpusz 

alapú kutatás újabb eredményeket, más nézőpontot tud nyújtani. Ilyen, többek között, a 

LELKIISMERET ÉRTÉK fogalmi metafora kitüntetett szerepe az orosz nyelvben és kultúrában, 

illetve a bíró domén vádlott szempontjából való kifejtése az orosz nyelvben. 

A kutatás mindhárom kultúrában új eredményekkel szolgál, melyek segítséget 

nyújtanak ahhoz, hogy a lelkiismeret fogalmának értelmezését az adott nyelvben, 

kultúrában jobban megérthessük. Emellett kognitív nyelvészeti szempontból e munka az 

elméletek átgondolását, helyenként újszerű alkalmazását nyújtja (többek között, a nézőpont 

fogalmának alkalmazása estében), ami új, értékes eredményekhez vezethet. Ezért úgy 

gondolom, a lelkiismeret fogalmát leíró a magyar, orosz és amerikai angol nyelvi 

kutatásnak fontos helye van a mai tudományos és mindennapi világunkban is. 

 

 

 

8.7. További kutatások 

 

 A kutatás jövője szempontjából nagyon produktív és jelentős lehetne egy olyan 

kutatás, mely több távoli nyelvben és kultúrában vizsgálja meg a lelkiismeret fogalmát. 

Olyan fontos kérdésekre nyújthatna választ, mint például a LELKIISMERET ANTROPOMORF 

TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ lény fogalmi metafora potenciálisan univerzális volta. 

Vajon az eddigi vizsgálatok fényében a metafora univerzalitása mennyire valószínűsíthető? 

Többek között nagyon fontos hatást gyakorolhat a válaszra a különböző vallások és az 

egyes kultúrák különböző történelmi fejlődése. 
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 Emellett a kutatás lehetséges folytatását jelentené más korpuszok vizsgálata, kérdőíves 

munka és a mai technikai lehetőségeket (világháló, közösségi oldalak stb.) figyelembe 

vevő források elemzése. 

 Végül, de nem utolsósorban, az általam elemzett fogalmi metaforák megalapozottságát 

nagyban alátámasztaná egy további, jövőbeni kognitív pszichológiai vizsgálat.  



 145 

IRODALOM 

 

Апресян, Ю. Д. 1995. „Образ человека по данным языка: попытка системного 

описания.” In Вопросы языкознания. 1.  

 

Апресян, Ю. Д. и др. (ред.) 1997. Новый объяснительный словарь синонимов 

русского языка. Москва: Языки русской культуры. 

 

Арутюнова, Н. Д. 1990. „Метафора и дискурс.” In Теория метафоры. Москва: 

Прогресc. 

 

Арутюнова, Н. Д. 2000. „О стыде и совести.” In Арутюнова, Н. Д. – Янцко, Т. Е. – 

Рябцева Н. К. (ред.): Логический анализ языка. Языки этики. Москва: Языки русской 

культуры. 54–79. 

 

Bakos, F.; Ruzsiczky, É.; Szávai, J. 1991–1994. Magyar Larousse : Enciklopédikus szótár 

I–III. Budapest: Akadémiai Kiadó. 

 

Бахтин, М. М. 1979. „Эстетика словесного творчества.” Mосква. 

 

Bańczerowski, J. 2001. „A nyelvtudomany paradigmái.” In Magyar Nyelvőr 125: 1–29. 

 

Bańczerowski, J. 2001. „Néhány megjegyzés a természetes nyelv fogalmának 

értelmezéséhez.” In Magyar Nyelvőr 125: 282–286. 

 

Bańczerowski, J. 2008. A világ nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben 

és a nyelvhasználatban. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 

 

Bárdosi, V.: 2009. Magyar szólások, közmondások értelmező és fogalomköri szótára.  

Budapest: Tinta Kiadó. 

 

Benczes, R. 2010. “Setting limits on creativity in the production and use of metaphorical 

and metonymical compounds”. In: Alexander Onysko, Sascha Michel (szerk.) Cognitive 

Perspectives on Word Formation. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, pp. 219–242. 



 146 

 

Benczes, R. 2011. „Blending and creativity in metaphorical compounds: A diachronic in-

vestigation”. In: Sandra Handl, Hans-Jörg Schmid (szerk.) Windows to the Mind: Meta-

phor, Metonymy and Conceptual Blending. Berlin; New York: De Gruyter, pp. 247–268. 

 

Benkő, L. (főszerk.) 1967–1984. A magyar nyelv történeti–etimológiai szótára I–IV. 

Budapest: Akadémiai Kiadó. 

 

Brdar-Szabó R.; Brdar, M. 2003. „Referential Metonimy across Languages: What Can 

Cognitive Linguistics and CONTRASTIVE LINGUISTICS Learn from each Other?” In 

International Journal of English Studies. Vol. 3 (2). 85–105.  

 

Csekéné Jónás E. 1998. Az orosz ige morfológiája. Морфология русского глагола. 

Сборник  заданий и упражнений. Nyíregyháza: Bessenyei György Könyvkiadó. 

 

Csekéné Jónás E. 1999. Az orosz dialógus természetrajza. (Szövegszerkezeti vizsgálatok 

Csehov dialógusaiban). Nyíregyháza: Bessenyei György Könyvkiadó. 

 

Даль, В. И. 1998. Пословицы русского народа. Москва: Живое русское слово. 

 

Даль, В. И. 1998. Толковый словарь живого великорусского языка. Москва. 4 т. 

 

Dési, E. 2003. “A lelkiismeret mint a naiv etika fogalma.” In Világosság. 2003/5–6 175–

183. 

 

Dziewońska-Kiss, D. M. 2011. Az élet és a halál konceptualizációja a lengyel és a magyar 

nyelvben.(A frazeológiai kapcsolatok és a kérdőíves anyag tükrében.) Doktori Disszertáció. 

ELTE BTK, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szláv 

Nyelvtudományi Program. 

 

Dziewońska-Kiss, D. M.; Fábián, K. 2012. „A szem fogalma az angol, a lengyel, a magyar, 

az olasz és az orosz nyelv frazeológiai kapcsolatainak tükrében.” In Filológia.hu 

(www.filologia.hu). 2012/1, 23–41. 

 

http://www.filologia.hu/


 147 

Ефремова, Т. Ф. 2000. Новый словарь русского языка. Толково-словообразователь-

ный. Москва: Русский язык. 

 

Fábián, K. 2011. „Book review: Attila Imre, A cognitive Approach to Methaphorical Ex-

pressions”. In Philologica (www.acta.sapientia.ro) 3:(2). 279–281.  

 

Fábián, K. 2012. „A lelkiismeret a magyar és az orosz nyelv és kultúra tükrében.” In Nyelv 

és Kultúra, Kulturális nyelvészet. Szerk. Balázs, Géza; Veszelszki, Ágnes. 45–49. 

 

Fábián, K. 2012. „A lelkiismeret fogalma a magyar és orosz nyelvben, kognitív 

szempontból.” In Nyelvtudományi Doktori Iskola, Tanulmányok. főszerk. Bárdosi Vilmos. 

67–75. 

 

Fábián, K. 2012. „Несколько замечаний о понятии «совести» в русском языке и 

культуре.” In Filológia.hu (filologia.hu). 2012/3. 152–156. 

 

Fábián, K. 2012. “A lelkiismeret metaforái.” In 125 Éves A Budapesti Angol Szak, 

Doktorandusztanulmányok. Szerk. Frank, Tibor és Károly, Krisztina. 105–112. 

 

Фасмер, M. 1987. Этимологический словарь русского языка. Москва: Прогресс. 

 

Fauconnier, G.; Turner, M. 2002. The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s 

Hidden Complexities. New York: Basic Books. 

 

Freud, S. 1982. Esszék. Budapest: Gondolat kiadó. 

 

Kemény, G. 2010. A nyelvtől a stílusig. Válogatott tanulmányok, cikkek. Segédkönyvek 

A nyelvészet tanulmányozásához 100. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 460. 

 

Kövecses, Z.; Radden, G. 1998. “Metonymy: Developing a cognitive linguistic view.” 

Cognitive Linguistics 9.1: 37–77. 

 

Kövecses, Z. 2005. A Metafora. Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe. 

Budapest: Typotex Kiado. 

http://www.acta.sapientia.ro/


 148 

 

Kövecses, Z. 2005. Metaphor in Culture. Universality and Variation. Cambridge and New 

York: Cambridge University Press. 

 

Kövecses, Z. 2006. Language, Mind, and Culture. A Practical Introduction. Oxford 

and New York: Oxford University Press. 

 

Kövecses, Z.; Benczes, R. 2010. Kognitív nyelvészet. Budapest: Akadémiai Kiadó. 

 

Knowles,  E. (ed.) 2005. The Oxford Dictionary of Phrase and Fable. Oxford: Oxford 

University Press. 

 

Kránitz, M. 2003. „A lelkiismeret és az őrangyal szerepe a keresztség szentségében 

Órigenész írásaiban.” In Studia Universitasis Babes-Bolyai, Theologia Catholica Latina. 

2003/XLVIII 1. 23–31. 

 

Lakoff, G. and Johnson, M. 1980. Metaphors We Live By. Chicago: The University of 

Chicago Press. 

 

Lakoff, G. and Kövecses Z. 1987. „The cognitive model of anger inherent in American 

English. In D. Holland anf N. Quinn (Eds.), Cultural models in language and thought. 

Cambridge: Cambridge University Press 195–221. 

 

Lakoff, G. 1987. „Cognitive models and prototype theory.” In Ulric Neisser (Ed.) Con-

cepts and Conceptual Development: Ecological and Intellectual Factors in Categorization 

New York, Cambridge University Press 63–100. 

 

Lakoff, G. 1987. Women, Fire, and Dangerous Thing. Chicago: The University of Chicago 

Press. 

 

Lakoff, G. and Turner, M. 1989. More Than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Meta-

phor. Chicago: University of Chicago Press. 

 



 149 

Lakoff, G. 1993. „The contemporary theory of metafor.” In Metaphor and thought 203-

251. 

 

Lakoff, G.1996. Moral Politics. What Conservatives Know That Liberals Don’t. Chicago: The 

University of Chicago Press. 

 

Langacker, R.W. 1987. Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 1. Theoretical 

Prerequisites. Stanford: Stanford University Press. 

 

Langacker, R.W. 1991. Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 2. Descriptive Applica-

tion. Stanford: Stanford University Press. 

 

Lendvai E. 1996. Közelkép a verbális humorról. (monográfia) Budapest: Nemzeti 

Tankönyvkiadó. 

 

Lendvai E. 1998. Лексическая семантика русского языка. Budapest: Nemzeti Tankö-

nyvkiadó.  

 

Matsuki, K. 1995. „Metaphors of anger in Japanese.” In J. R. Taylor and R. MacLaury 

(Eds.), Language ant the cognitive construal of the world. Berlin: Mouton de Gruyter. 

137–151. 

 

Ожегов, С. И. Сергей Иванович 1989. Словарь русского языка. Москва: Академия 

Наук. 

 

Péter, M. 1991. A nyelvi érzelemkifejezés eszközei és módjai. Budapesz: Tankönyvkiadó. 

 

Péter, M. 2005. Nyelv, stílus, költői beszéd: válogatott tanulmányok. Budapest: Tinta 

Könyvkiadó. 

 

Pragglejaz Group 2007. „A Method for Identifying Metaphorically Used Words in 

Discourse.” In Metaphor and Symbol. 22(1). 1–39. 

 

Pusztai, F. (főszerk.) 2003. Magyar Értelmező Kéziszótár. Budapest: Akadémiai Kiadó. 



 150 

 

Рукавишникова, M.B. 2009. „Совесть как многогранный феноменон. 

Этимологический и лексический анализ.” In: Философия. Культурология, Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия Социальные науки. 

121–126. 

 

Sebestyén, E. 2002. Hatezer angol és amerikai szólásforma. Budapest: Black and White 

Kiadó. 

 

Strauss, C. ; Quinn, N. 1997. A cognitive theory of cultural meaning. Cambridge, New 

York: Cambridge University Press. 

 

Talmy, L. 1988. „Force dynamics in language and cognition”. In Cognitive Science 12: 

149-100. 

 

Татар Б. 1992. Фразеология современного русского языка. Будапешт: 

«Tankönyvkiadó». 

 

Tolcsvai Nagy, G. 2000. „A kognitív nyelvészet elméleti hozadéka a szövegtan számára.” 

In Magyar Nyelvőr. 124: 4.  

 

Урысон, Е. В. 2000. „Голос разума и голос совести”. In Арутюнова, Н. Д. – Янцко, Т. 

Е. – Рябцева Н. К.(ред.): Логический анализ языка. Языки этики. Москва: Языки 

русской культуры. 184–190. 

 

Yu, N. 1995. „Metaphorical expression of anger and happiness in English and Chinese.” In 

Metaphor and Symbolic Activity, 10. 223–245.  

 

Vasvári, L. 1993. Angol-Magyar közmondások-mondások az egész világból. Budapest: 

kiadta Dr. Vasvári lajos. 

 

Wierzbicka, A. 1990. “Duša (soul), toska (yearning), suďba (fate): Three Key Concepts in 

Russian Language and Russian Culture.” In Zygmunt Saloni (ed.): Metody formalne w 

opisie języków słowiańskich. Białystok: Białystok University Press. 13–32. 



 151 

 

Wierzbicka, A. 1992. Semantics, Culture and Cognition: Universal Human Concepts 

in Culture-Specific Configurations. New York – Oxford: Oxford University Press. 

 

Зимин, В. И. 2008. Словарь-тезаурус русских пословиц, поговорок и метких 

выражений. Москвa: АCT-Пресс. 

 

 

 

 

 

 

Internetes források 

 

Nyelvi korpuszok 

 

MNSZ (Magyar Nemzeti Szövegtár) 

http://corpus.nytud.hu/mnsz/2012.05.28./ 

 

RUSCORPORA (Национальный корпус русского языка) {Orosz Nemzeti Szövegtár} 

http://www.ruscorpora.ru/2012.04.20./ 
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forrásai: történeti szövegtár és a kiegészítő szövegtár CD-anyagai) 
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Большой Энциклопедический словарь (БЭС) 

http://www.vedu.ru/bigencdic/58438/2013.01.14./ 

 

http://corpus.nytud.hu/mnsz/2012.05.28./
http://www.ruscorpora.ru/2012.04.20
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http://www.vedu.ru/bigencdic/58438/2013.01.14./
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17th Centuries) 
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pter_vi_sebastian_castellio_a.htm/2014.02./ 
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Fekete E. Magyar Amnesty International: fogolyadoptálás és rendőri túlkapások, Magyar 

krónika archívum 1999. május 12. (Magyar Nyelvtudományi Intézet adatbázisa) 

 

A Lelki/Lelkiismereti válság forrása: 

1. 

http://hungaria.org/hal/hungary/index.php?halid=14&pagenum=8&newsid=836/2013.06.0

7./ 

2. http://www.balkon.hu/balkon04_05/01cserba.html/2013.06.07./ 

 

Papp Miklós: A lelkiismeret méltósága 

http://old.asziv.hu/?newart=5&newmag=25&show=arch/2012.09.03./ 

 

Стефанский Е. Е.: Концепт ’совесть’ в русской, польской и чешской 

лингвокультурах 

http://nepszava.com/2012/02/velemeny/egri-istvan-a-lelkiismeret-magyar-szabadsaga.html/2013
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http://www.un.org/en/documents/udhr/
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http://cyberleninka.ru/article/n/kontsept-sovest-v-russkoy-polskoy-i-cheshskoy-

lingvokulturah-1/2013.01.24./ 

 

 

A lelkiismereti válság kifejezés forrása: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9csey_K%C3%A1roly/2013.03.05./ 

 

Online English Etymology Dictionary 

http://www.etymonline.com/index.php?term/2013.3.14./ 

 

Oxford Online English Dictionary 

http://www.oed.com/2013.03.12./ 

 

Források rövítítései: 

 

TESZ: Történeti Etimológiai Szótár 

MÉKsz: Magyar Értelmező Kéziszótár 

http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9csey_K%C3%A1roly/2013.03.05./
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1. Orosz nyelvű példák 

(A forrás, Ruscorpora, hivatalos oldalát lásd: internetes források.) 

 

 В нем совесть заговорила. (Beszélni kezdett benne a lelkiismerete.) 

 После этого у него проснулась совесть. (Ezek után felébredt a lelkiismerete.) 

 Он услышал голос собственной совести. (Meghallotta saját lelkiismerete hangját.) 

 Это ему совесть подсказала. (Ezt a lelkiismerete súgta.) 

 Память совести – дело серьезное! (A lelkiismeret emlékezete komoly dolog!) 

 Мая совесть полностью спокойна. (Az én lelkiismeretem teljességgel nyugodt.) 

 После этого поступка, его совесть была удовлетворена.(Ez után a tett után, lelki-

ismerete elégedett volt.) 

 Что же об этом думает его совесть?(Mit gondol erről a lelkiismerete?) 

 Его грызет совесть, не дает ему покоя. (Rágja = furdalja a lelkiismerete, nem hagy 

neki nyugtot.) 

 Меня вчера очень мучила совесть. (Tegnap nagyon kínzott a lelkiismeretem.) 

 Его совесть чуть не замучила.(Majdnem agyonkínozta a lelkiismerete.) 

 Это уже должно быть под контролем совести. (Ez már a lelkiismeret kontrollja 

alá tartozik.) 

 Моя совесть контролирует все мои действия. (A lelkiismeretem kontrollálja min-

den tettem.) 

 Совесть велела мне это сделать.(A lelkiismeretem parancsolta, hogy ezt tegyem.) 

 По велению совести я ей помог.(A lelkiismeret parancsára segítettem neki.) 

 Моя совесть не позволяет это сделать. (A lelkiismeretem nem engedi, hogy ezt te-

gyem.) 
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2. Gyakori kifejezések, kapcsolódó fogalmak az orosz korpuszban 

 

5. Ни стыда ни совести; (Se szégyene, se lelkiismerete) 

6. Зазрение совести (Lelkiismeret-furdalás) 

7. Страх и совесть (Félelem és szégyen) 

8. Мучение совести (Lelkiismeret kínzása) 

9. Пробуждение совести (Lelkiismeret ébredése) 

10. Праснулась совесть (Felébredt a lelkiismeret) 

11. Иметь совесть (Lelkiismerettel bírni) 

12. На совести (A lelkiismeretén …) 

13. По совести (Lelkiismeret szerint …) 

14. Угрызение совести (Lelkiismeret-furdalás) 

15. Узники совести (Lelkiismereti foglyok) 

16. Совесть велела (Lelkiismeret parancsolta) 

17. Совесть заговорила (Megszólalt a lelkiismeret) 

18. Купить совесть (Lelkiismeretet venni) 

19. Потерять совесть (Lelkiismeretet elveszíteni) 

20. Лишиться совести (Elveszíteni a lelkiismeretet) 

21. Очистения совести (Lelkiismeret megtisztítása) 

22. Чистая совесть (Tiszta lelkiismeret) 

23. Подсказывает совесть (Súg a lelkiismeret) 
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2. Orosz szólások, frazeologizmusok 

(Források lásd: Irodalom.) 

 

- Злая совесть стоит палача (Gonosz lelkiismeret, hóhért érdemel)
35

 

- С его совестью жить хорошо, да умирать плохо (Az ő lelkiismeretével élni jó, 

meghalni rossz) 

- В ком стыд, в том и совесть (Akiben van szégyenkezés, abban lelkiismeret is van) 

- За совесть да за честь – хоть голову снесть (Lelkiismeretért és becsületért, akár 

fejet is vehetnek) 

- Добрая совесть: глаз Божий (Jóságos lelkiismeret: Isten szeme) 

- Рубаха черна, да совесть бела(Inge fekete, de a lelkiismerete fehér) 

- Хоть мошна пуста, да совесть чиста (Bár a pénztárcája üres, de a lelkiismerete 

tiszta) 

- Глаза – мера, душа – вера, совесть – порука (Szeme: mérték, lelke: hit, 

lelkiismerete: kezesség) 

- У него ни на полушку совести нет (Egy fillérnyi lelkiismerete sincsen) 

- Твоя совесть, как лихая болесть (Lelkiismereted, mint egy súlyos betegség) 

- -Чужая мошна что чужая совесть (Idegen pénztárca olyan, mint az idegen 

lelkiismeret) 

- Заскорузлой совести не проймеш (Fejletlen lelkiismeretet, nem lehet megérteni) 

- У него совесть в рукавичках ходит (Lelkiismerete kesztyűben jár) 

- Добрая совесть не боится клевет (Jóságos lelkiismeret nem fél a rágalmazástól) 

- Как ни мудри, а совести не перемудришь(Akármilyen bölcs vagy, a lelkiismeret 

eszén nem jársz túl) 

- Без совести веку не изживешь (Lelkiismeret nélkül nem élsz meg ebben a korban) 

- У него совесть – дырявое решето (Lelkiismerete: lyukas szita), {Nem fejlett a 

lelkiismerete} 

- Совесть спать не дает (Lelkiismeret nem hagy aludni) 

- - Волосом сед, а совести нет (Haja ősz, de lelkiismerete nincsen) 

- Без совести и при большом уме не проживешь (Lelkiismeret nélkül, nagy ésszel sem 

élsz meg) 

                                                 
35

 Fordította a dolgozat szerzője. 
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- Знает кошка, чье мясо съела (Tudja a macska, kinek a húsát ette), {A lelkiismerete 

nem tiszta} 

- Живи так, чтоб ни от Бога греха, ни от людей стыда (Élj úgy, hogy Isten előtt ne 

legyen bűnöd, az emberek előtt szégyened), {Élj a lelkiismeret törvénye szerint} 

- Богатый совести не купит, а свою погубит (Gazdag ember lelkiismeretet nem vesz, 

magáét pedig elpusztítja) 

- Без рук, без ног - калека, без совести – полчеловека (Karok, lábak nélkül: testi 

fogyatékos, lelkiismeret nélkül: félember.) 

- Говори по делу, живи по совести (Beszélj dolgod szerint, élj lelkiismereted szerint.) 
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4. Példamondatok a magyar (MNSZ) korpuszból  

 

Rendszerezés: alkorpuszok, lelkiismeret + A {melléknév}, S {főnév}, V{ige}) 

 

 

 

4.1. MNSZ-alkorpusz: HIVATALOS 

 

- Alkorpusz: Hivatalos (lelkiismeret + A {melléknév}) 

a) Ha már eddig nem döntöttünk ebben a kérdésben, a nyugodt lelkiismeret és a 

jogszerűség véleményem szerint megéri ezt a kicsit aggályosabb és kicsit részletekre 

szabdalt, de minden szempontból hatékonyabb megoldást. 

b) Ezt lehet rendezni egy kormányrendelettel, de azt gondolom, hogy az orvosi 

lelkiismeret ezt jobban elrendezi. 

c) Ti tudjátok, hogy így volt, élt és hatott az európai lelkiismeret. 

 

- Alkorpusz: Hivatalos (lelkiismeret + S {főnév}) 

a) Ezért is küzdöttünk oly keményen a Bokros-csomag gyermekvállalási hajlandóságot 

csökkentő intézkedései ellen, jóllehet – ha a lelkiismeret tükrébe nézünk – a 

gyermekvállalás kérdése nemcsak a Bokros-csomag, nemcsak a szociálpolitika 

kérdése. 

b) …azonban meg vagyok győződve, hogy a hat hónapig adott segély semmi másra nem 

jó, csak a társadalmi rossz lelkiismeret könnyítésére. 

c) …is róla, hogy szabadok vagyunk, és naponként hangzik el szentbeszéd a szólás, a 

sajtó és a lelkiismeret szabadságáról. 

 

- Alkorpusz: Hivatalos (lelkiismeret +V {ige}) 

a) …oka annak, hogy elment, elvivé ez a vita, amit nem tartok nagy bűnnek, egyedül azon 

képviselőtársaimmal szemben van lelkiismeret - furdalásom, akik a még utánunk 

következő napirendre várnak itt a teremben és nem ezzel a témával szeretnének 

foglalkozni … 
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4.2. MNSZ-alkorpusz: Sajtó 

 

- Alkorpusz: Sajtó (lelkiismeret + A{melléknév}) 

a) A társadalmi lelkiismeret ébresztő szerepét Magyarországon is a sajtó töltötte be. 

b) - Munkájában mik az alapelvei?- A tiszta lelkiismeret és a közösségi érzés. 

c.) Az egyetemes lelkiismeret íratlan joga ez, amelyről legutóbb a Veritas splendor 

enciklika is beszélt. 

 

- Alkorpusz: Sajtó (lelkiismeret + S {főnév}) 

a) Az Ószövetségben a tízparancsolat szab törvényt, majd az evangéliumban Krisztus 

szólít fel a lelkiismeret vizsgálatára és adott esetben a bűnbánatra. 

b) …mert a bűn következtében az ember hajlamos a maga szempontjából értékelni dolgo-

kat, sőt még elhanyagolni a lelkiismeretét és a lelkiismeret szavára nem odafigyelni is 

képes az ember. 

c.) …sokan hitték azt, hogy a lelkiismeret sodrásával szemben is lehet történelmet építeni. 

 

- Alkorpusz: sajtó (lelkiismeret + V {ige}) 

a) Gyakran a politikai elitek helyett kellett és kell elvégezni a lelkiismeret diktálta tár-

sadalmi-nemzeti önvizsgálat feladatát. 

b) Büntetése tisztán esztétikai jellegű; mert róla szólva az, hogy a lelkiismered felébred, 

túlságosan is etikai kifejezés; számára a lelkiismeret pusztán egy magasabb tudat 

formáját ölti, mely nyugtalanságban nyilatkozik meg. 

c.) Élete végén sem a lelkiismeret gyötörte, sokkal inkább szerette volna végre egyszer, 

utoljára “elmagyarázni” a pert, elmondani a saját verzióját - de … 

 

 

 

4.3. MNSZ-alkorpusz: Személyes 

 

- Alkorpusz: személyes (lelkiismeret + A {melléknév}) 

a.) De nem politikai okból, hanem mert szakmai lelkiismeret ... . 
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b) …állásfoglalását a választások ügyében (amely a katolikus püspöki kar választási 

állásfoglalásának hatására született), amely a legengedékenyebb hangon a személyes 

lelkiismeret döntésére bízza a dolgot. 

c) Szerintem egy lelkiismeret nélküli ember lehetsz, akit két dolog érdekel: önmaga és a 

pénz. 

 

- Alkorpusz: Személyes (lelkiismeret + S {főnév}) 

a) A sikerteológia gyümölcsei: versengés, törtetés, képmutatás, szeretetlenség, csalás, 

lelkiismeret elfojtása, stb. stb. 

b) …iskolában heti négy órában oktatott erkölcs és etika tantárgy pótolhatná vagy 

helyettesíthetné a neveléből és viselkedési formák átvételéből származó lelkiismeret 

építést, erre ugyanis már az idő rövidsége miatt is alkalmatlan. 

c) Hát, bizony a jog igen relatív, s gyakran messze áll a lelkiismeret törvényétől, s, hogy 

valaki erről hogyan gondolkodik, az sok mindent elárul az illetőről. 

 

- Alkorpusz: Személyes (lelkiismeret + V {ige}) 

a) Csak nem a lelkiismeret hozott ide? 

b) Ha nem veted el azt, hogy van lelkiismeret, akkor a válasz egyértelmű. 

c) Az ördög akkor alszik el, amikor a lelkiismeret felébred. 

 

 

 

4.4. MNSZ-alkorpusz: Tudományos 

 

- Alkorpusz: tudományos (lelkiismeret + A {melléknév}) 

a) Mint minden más nemzet elszakadt részeinek, a magyar diaszpórának is a nemzeti kul-

turális lelkiismeret állandó ébren tartásában van szerepe. 

b) A lappangó lelkiismeret ugyanis még a kisebb vétkekért is életfogytiglan tartó bün-

tetést szab ki ránk. 

c) Csak a tervező, gondolkodó szellem, az eleven lelkiismeret és a gyakorlati tevékenység 

együttese alkotja a tevékeny, alkotó embert. 

 

- Alkorpusz: Tudományos (lelkiismeret + S {főnév}) 
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a) A lelkiismeret elaltatását szolgálja a következő kinyilatkoztatás is: “Nem árthattok 

magatoknak. Képtelenek vagytok ártani.” 

b) Itt az élő lelkiismeret Ön lesz. 

c) A lelkiismeret megnyilvánulásának tekinthető belső hang elhallgathatatlan, és akkor 

is közli a tudattal a véleményét, ha erre nem kértük. 

 

- Alkorpusz: Tudományos (lelkiismeret + V{ige}) 

a) Ennek következtében a férfiak mind nagyobb részét depresszió, szomorúság, és önmar-

cangoló lelkiismeret köti gúzsba. 

b) …annál inkább el tudják fogadni és meg tudják érteni, tanulékonyan az Egyház 

tanítóhivatala iránt mindazt, amit a helyes lelkiismeret diktál majd nekik a konkrét 

esetekben. 
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5. Magyar nyelvű szólások, frazeologizmusok  

(Forrás lásd: Irodalom.) 

 

- Jó bor, szép feleség, csendes lelkiismeret drága dolgok [drága dolog a világon] = nagy 

érték a jó bor, a szép feleség és a tiszta lelkiismeret. 

- Úgy dolgozzál, mintha örökké élnél, úgy imádkozzál, mintha mindjárt meghalnál = úgy 

dolgozzál, hogy az élet szeretete lelkesítsen, és úgy élj, hogy a lelkiismereted mindig 

tiszta legyen. (táj) 

- Aki jól él, királyt sem fél = akinek tiszta a lelkiismerete, annak senkitől sem kell félnie. 

(rég) 

- Elkopik az ember, mint a kaszafén [[Jegyzet: Kaszafén = kaszakő.]] = öreg korára 

megfárad, testileg, lelkileg elgyengül az ember. (rég) 

- Nem tudja az ember, kiben mi lakik = nem lehet a másik embert teljesen megismerni, 

pontosan tudni, hogy milyen a lelkivilága, melyek a szándékai. 

- Se ereje, se veleje = testileg, lelkileg nyomorék. 

- (A)mit az ész meg nem gyógyíthat, meggyógyítja az idő = idővel az olyan lelki fájdalom 

is megenyhül, amelyen az ember ésszel nem tudott úrrá lenni. (rég) 

- Közös féknek rongyos a szára = amit lelkiismeretlen emberek közösen használnak, az 

hamar tönkremegy. (táj) Vö: l754! 

- Hallgat, mint a gyerek a szarban = mélységesen hallgat; lapul, mert nem tiszta a lelki-

ismerete. (táj, durva) Vö: n21! 

- Hol a harag nyertes, vesztes a nyugalom [rég: a nyugodalom] = a harag elveszi az 

ember lelki nyugalmát, feldúlja belső békéjét. (táj) 

- Nincs a hasnak lelkiismerete [üres has nem jó tanácsadó] = az éhség parancsa az 

erkölcsi korlátok áthágására is rákényszerítheti az embert. (rég) 

- Az beszél [táj: az jajgat v. az kiabál (legjobban)], akinek a háza ég [táj: Akinek a háza 

ég, az kurjongat] = az szokott hangoskodva mentegetőzni, akinek nem tiszta a 

lelkiismerete. – De az hallgat, aki felgyújtotta <– feleli védekezésül az, akit 

mentegetőzése miatt gyanúba fogtak>. (táj) 

- Nagy hóhér a rossz lélekismeret = akinek nem tiszta a lelkiismerete, annak csupa 

szenvedés az élete. (rég) 

- Nehéz igazán élni, de jó = nehéz becsületesnek lenni, de az a megnyugvás, amelyet 

csak a tiszta lelkiismeret ad meg az embernek, kárpótol a nehézségekért. (táj) Vö: i107. 
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- Ki az ítélettől fél, kimutatja gonoszságát = akinek tiszta a lelkiismerete, annak nem kell 

félnie az igazságszolgáltatás szerveitöl. (rég) 

- Nem gondol a jobbágy úrdolgával = a) nem érdeke a jobbágynak, hogy lelkiis-

meretesen végezze a robotmunkát; b) nem sokat ér a kényszerből és díjazás nélkül vég-

zett munka. (rég) 

- Rossz kalmár, ki lelkiismeretével kereskedik = hitvány kereskedő az, aki többre becsüli 

a hasznot a becsületénél. (rég) 

- Ha kell, menj [eredj v. tedd] magad, ha nem kell, küldj mást = intézzük magunk ügyes-

bajos dolgainkat, mert mások felületesen, lelkiismeretlenül járnak el az ügyünkben. Vö: 

m179. 

- Mintha kést döfnének [mártanának v. szúrnának v. ütnének] a szívébe = nagy lelki 

fájdalmat, kínt érez. (vál) Vö: k861. st forgat vkinek a szívében = nagy lelki fájdalmat, 

kínt okoz vkinek. (vál) Vö: k862. 

- Furdalja [vádolja] a kisbíró = gyötri a lelkiismeret. (rég) Vö: k1187.  

- Hallgass a kisbíró szavára = a lelkiismeret hangjának engedelmeskedni kell. (rég)  

- Ki-ki magával hordozza [hordja] a kisbírót = mindenkinek van lelkiismerete, amely 

vádolja, elítéli, ha letér a tisztesség, az erkölcs útjáról. (rég) Vö: k1185.  

- Lator a kisbíró = a rossz lelkiismeret gyötrelmet okoz. (rég) 

- A kocsmáros föladja a ruhádat, az ügyvéd meg lehúzza = sok embert tettek már szegé-

nnyé a lelkiismeretlen ügyvédek. (táj) 

- Mintha leforrázták volna [Mint akit leforráztak] = megszégyenülve, lelkileg összetörve. 

- Nem viszi rá a lélek = a lelkiismerete, a jó érzése, az embersége nem engedi megtenni 

(, noha érdekében állna). 

- Lélekben járó dolog = lelkiismereti kötelesség, fontos dolog. (rég) 

- Vkinek a lelkén szárad vmi = ő érte a felelős, az ő lelkiismeretét terheli. 

- A lelkére vesz vmit = rosszul esik, mély bánatot v. lelkiismeretfurdalást okoz neki vmi.  

- Nem venném [veszem] a lelkemre = nem vállalom érte a felelősséget a lelkiismeretem 

előtt.  

- A lelked fonája [[Jegyzet: Fonákja.]]! = <bosszús felkiáltás v. szidás:> te esztelen! 

(táj)  

- A lelke üdvösségét is odaadná vmiért = annyira vágyik rá, hogy mindent feláldozna 

érte.  

- Beleszáradt [beleszorult] a lélek [rég: Hozzáaszott v. hozzánőtt a lelke] = nagyon 

öreg, összetöpörödött, de szívós életerejű ember. (táj) Vö: h409, o78, sz307.  
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- Bolyong, mint az elátkozott [mint a kárvallott] lélek [Kóborol, mint a jótét lélek; 

Mindétig bócorog [[Jegyzet: Kószál.]], mint a rossz lélek; Jön-megy, mint a bűnös 

lélek] = folyton jön-megy, sehol sem találja a helyét. (táj) Vö: o146!  

- Csak a lelkek száma több vele = nincs már benne semmi életerő, a halálán van. (táj)  

- (Csak) hálni [rég: aludni]jár belé a lélek = annyira megviselte a betegség, hogy 

remény is alig van a felépüléséhez.  

- Egy a lelkem! = bizony mondom, állítom, esküszöm. (rég)  

- Egy árva [egy teremtett v. táj: egy sivalló v. egy sivantott] lélek sem = senki sem.  

- Ezer a lélek benne [rég: Ezer a lelke] = olyan ember, aki nem veszti el a lélekjelenlétét, 

nagyon bátor. (táj) Vö: l398.  

- Forr benne a lélek = haragszik. (táj)  

- Ha száz [ezer] lelke volna (is) = bármennyire szívós is, bármekkora is az életerő 

benne. (nép)  

- Ide lélek, oda lélek, addig tartson, míg én élek! = nem törődöm a túlvilággal! (táj)  

- Indulj lélek, mozdulj zsák! = <nógatás indulásra>. (táj) Vö: d144!  

- Keresztbe(n) áll [van v. keresztül akadt] benne a lélek = nagyon izgága, nem fér a 

bőrében. (táj)  

- Kettős a lelke erszényének = nagyon gazdag, sok a pénze. (rég)  

- Lélek az ajtón se be, se ki = nem szabad sem kimenni, sem bejönni senkinek. (rendsz. 

tréf)  

- Lélek, lélek, ha rád nézek, meg nem élek = nem elégszem meg azzal, hogy csak látlak, 

azt akarom, hogy az enyém légy. [?] (táj)  

- Lelked háza! = <tagadás, visszautasítás v. leintés kifejezésére>. (táj) Vö: e690, l410.  

- Lelkem csendességében = nyugodtan, békés egyedüllétemben. (táj)  

- Lelkem szotty(a) [táj: csúcsa v. zöldje; Lelkem ződ (’zöld’), kibe’ kedvem sose tőtt 

(’telt’)] = <gúnyos megszólítás:> te drágalátos mákvirág! (nép)  

- Lelke rajta = övé a felelősség, viselje ő a felelősséget érte.  

- Megvan, mint a lélek a testtel = a) jól megfér vele; b) semmi baja sincs. (táj)  

- Megveri a lelke házát = jóllakik. (táj) Vö: l405!  

- Minden jó(tét) lélek az Urat dicséri [dicséri az Urat] = <babonás emberek mondták 

félelmükben, ha kísértetet véltek látni>.  

- Nem nagy lelke puffanására esik = nem sokat törődik vele, nem nagyon veszi a lelkére. 

(táj)  
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- Nem viszi rá a lélek = a lelkiismerete, a jó érzése, az embersége nem engedi megtenni 

(, noha érdekében állna).  

- Nincs annyi istenes lelkem = nincs hozzá erőm, képességem, nem tudom elérni. (táj)  

- Nincsen lelke, (hanem) csak párája = embertelen, hitvány alak. (ritk)  

- Nincs több a lelke körül = egy fillérje sincs már. (rég)  

- Olyan sápadt, mint a hazajáró lélek = nagyon sápadt. (táj)  

- Sír bennem a lélek [A lélek is sír bennem] = elfog a keserűség, a bánat.  

- Várja, mint a jó lélek a szabadulást = epedve vár vmit. (táj)  

- (A) lelkébe lát vkinek = a legtitkosabb gondolatait is kitalálja, ismeri.  

- A lelkébe pisil vkinek = elrontja a kedvét, kellemetlen órákat szerez neki. (táj, durva)  

- Lélekben járó dolog = lelkiismereti kötelesség, fontos dolog. (rég)  

- A lelkéhez nőtt vki = annyira megszerette, megszokta, hogy szinte el sem tudna válni 

tőle.  

- Vkinek a lelkén szárad vmi = ő érte a felelős, az ő lelkiismeretét terheli.  

- Könnyebb a lelkének, ha… = jólesik neki, ha (kellemetlenséget okozhat vkinek). (ros-

szalló).  

- Nincs (hé v. hév v. éh) lelkének hova lenni = azt sem tudja, mihez fogjon, mit tegyen. 

(nép)  

- (Igaz) lelkemre mondom = becsületemre állítom.  

- (A) lelkére beszél vkinek = igyekszik meggyőzni, jobb belátásra bírni.  

- A lelkére köt [táj: támaszt] vkinek vmit = nagyon megkéri vmire, rábíz vmit.  

- A lelkére vesz vmit = rosszul esik, mély bánatot v. lelkiismeretfurdalást okoz neki vmi.  

- Nem venném [veszem] a lelkemre = nem vállalom érte a felelősséget a lelkiismeretem 

előtt.  

- A lelkét is odaadná [nép: A lelkét is majd elébe önti] = mindenét odaadná, csak hogy a 

kedvébe járjon, kedvére tegyen vkinek. Vö: l437.  

- A lelkét rajta felejti = gondolatban nagyon sokáig foglalkozik vele, minden másról 

megfeledkezve csak rá gondol, rá figyel. (táj)  

- Kileheli [kiadja] a lelkét [rég: Kiajánlja lelkét; Kimegy v. kirepül belőle a lélek] = me-

ghal, jobblétre szenderül. Vö: l441; nyl23, p216, sz749.  

- Kirázza a lelket belőle = <kül. jármű:> nagyon összerázza.  

- Kiszorítja vkiből a lelket = megfojtja.  

- Kiteszi a lelkét [A lelkét is kitenné vkiért, vmiért] = minden tőle telhetőt megtesz (v. 

megtenne) vkiért v. vmely ügy, dolog érdekében. Vö: l432.  
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- Lelket ver vkibe = a) (rég) öntudatlan állapotából magához téríti; b) felébreszti, fölk-

elti; c) (ritk) megvigasztalja.  

- Meghozza a lelkét = megnyugtatja. (táj)  

- Úgy várja, mint a jótét lelket = nagyon várja. (táj)  

- Tartja benne a lelket = megakadályozza a halálát, életben tartja. Vö: l434.  

- Veszti [vesztegeti] a lelkét = gyötrődik, mérgelődik, bosszankodik. (táj)  

- Lelkétől szakadt [ritk, irod: Lelkétől v. lelkéből lelkezett] = olyan, aki vkinek a legfon-

tosabb lelki sajátságait örökölte, és ezért annak a szívéhez a legközelebb álló. (nép)  

- Lelkével is adós (, az is az ördögé) = teljesen eladósodott. (rég)  

- Kinek lelke fekete, az mást is kormosnak ítél = a rossz ember rosszhiszemű. (rég)  

- Lélekre aszott vétket nehéz levakarni = a megrögzött bűnöst nehéz jó útra téríteni. 

(rég)  

- Nehéz abba lelket önteni, kinek szíve elveszett = aki egyszer nagyon megijedt, az aligha 

lesz többé bátor. (rég)  

- A jó lelkiismeretnek nem kell ítélőbíró = akinek tiszta a lelkiismerete, az nem szorul rá 

a mások elismerésére, és nem fél a rágalmaktól sem. (rég)  

- A lelkiismeret ezer tanú = megbízhatóbb a lelkiismeret szava, mint a mások véleménye. 

(rég)  

- A rossz lelkiismeret súlyos teher = sok gyötrelme van annak, akit a lelkiismeretfurdalás 

kínoz. (táj)  

- Kinek rossz a lelkiismerete, lidérccel álmod = nem tud az nyugodtan aludni, akinek 

nem tiszta a lelkiismerete. (rég)  

- Lelkiismeret tudja legjobban, mit ember titkon cselekszik = saját erkölcsi tudata előtt 

semmit sem titkolhat el az ember. (rég)  

- Rossz lelkiismeretű ember azt gondolja, minden őróla beszél = akinek nem tiszta a 

lelkiismerete, azt hiszi, hogy mindenki vele foglalkozik. (rég) 

- Jó ló kétszer húz = a szorgalmas, lelkiismeretes emberre mindig több munka hárul, 

mint a lustára. (táj)  

- Ki lopott lovon ül, zabolából itat = akinek bűn terheli a lelkiismeretét, az mindig nyug-

talan. (rég)  

- Közös lónak túros [[Jegyzet: Kisebesedett, feltört.]][táj: deres] a háta = amit többen is 

használnak, az rendszerint hamar tönkremegy, mert a lelkiismeretlen emberek kevésbé 

vigyáznak rá, mint arra, ami csak az övék.  
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- Közös marhának bilincses [[Jegyzet: Sebes.]] a háta = amit többen is használnak, az 

rendszerint hamar tönkremegy, mert a lelkiismeretlen emberek nem vigyáznak úgy rá, 

mint a sajátjukra. (táj)  

- Jobb gyónatlan halni, mint rossz pap után imádkozni = inkább belenyugszunk, hogy 

elmaradjon v. elvégezetlenül maradjon vmi, mintsem lelkiismeretlen embereknek azért 

könyörögjünk, hogy teljesítsék a kötelességüket. (rég)  

- (A)ki lator paripán [paripát] ül, zabolából itat = aki bűnös, akinek nem tiszta a lelki-

ismerete, az nyugtalan, ideges. (rég)  

- Legjobb párna a tiszta lelkiismeret = csak annak lehet nyugodt álma, háborítatlan ke-

délye, akinek tiszta a lelkiismerete. (nép) 

- A jó pásztor megőrzi a nyáját = a lelkiismeretes vezető vigyáz a beosztottjaira. (táj)  

- Rossz pásztor, ki elől a marhát elhajtják = lelkiismeretlen vezető az, aki nem védi, nem 

óvja a beosztottjait. (rég)  

- Nappali rettegés éjjeli rémülés = akinek ébren félnie kell vmitől, akinek nem tiszta a 

lelkiismerete, annak éjjel sincs nyugta. (rég) 

- Se nem ritka, se nem drága, ami közös = a lelkiismeretlen emberek nem becsülik meg 

azt, amit másokkal együtt, közösen használnak. (rég) 

- Nem kell a serényt nógatni = fölösleges az olyan embert munkára ösztökélni, aki 

egyébként is szorgalmas, lelkiismeretes. 

- Kinéz a szeméből vmi = a tekintetéből, külsejéből is világosan látszik vmely (lelki) 

tulajdonsága. (kissé rég) 

- A szem a lélek tükre = az ember szeméből, tekintetéből rendszerint lelkivilágára is 

következtethetünk. 

- (A) szemérmesség nem szokott titokhoz = akinek tiszta a lelkiismerete, annak nem kell 

titkolóznia. (rég) 

- Nyomja a szívét vmi = a) lelkiismeret furdalást, bűntudatot okoz neki vmi: b) (rég) 

búsít ja,  

- Egy szó is lelket zavarhat = egyetlen szóval is megzavarhatjuk vkinek a lelki 

nyugalmát. (rég) szomorítja vmi. 

- Ezer tanú a jó lelkiismeret = nem törődik az a hamis vádakkal, akinek tiszta a lelkiis-

merete. (rég) 

- Akit a természet megbélyegzett, nem kell annak hinni = a torz arccal v. nyomorékon 

született embernek gyakran a lelki élete sem ép. (rég) Vö: i369! 
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- Ép testben ép lélek [táj: Ép testben lakik egészséges lélek] = az egészséges életmód a 

lelki életre is jó hatással van. 

- Oly tiszta a tükör, hogy a lehelet is árt neki [Tükörnek a lehelet is árt] = a tiszta 

lelkiismeretet a kis bűn is beszennyezi. (rég) 
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6. Példák a COCA korpuszból36
 

 

- Our mission was too critical to put up with squeamishness or attacks of sonscience. (A 

mi küldetésünk túl kritikus volt ahhoz, hogy szembenézzünk a lelkiismeret émelygésé-

vel vagy támadásaival.) 

 

- But Cain still struggles with his conscience. (De Cain még mindig küzd a 

lelkiismeretével.) 

 

- If so, perhaps she would finally hear the voice of her conscience speaking to 

her. (Ebben az esetben, talán végre meghallaná a lelkiismerete hangját, mely beszél 

hozzá.) 

 

- The idea that you can throw somebody in jail because they happened to see something 

and are good citizens and have come forward to testify about it would shock the con-

science of most Americans. ( Az ötlet, hogy börtönbe vethetsz valakiket azért mert 

láttak valamit és emellett jó állampolgárok és jelentkeznek, hogy mindezt bizonyítsák, 

a legtöbb amerikai lelkiiismeretét sokkolná.) 

 

- Knowing him as I do, let me hasten to say, in my opinion, it was an act of conscience. 

(Ismerve őt, engedje meg, hogy sietve hozzátegyem, ez a lelkiismeret cselekedete volt.) 

 

- He awakened the dormant conscience of our country. (Felébresztette országunk alvó 

lelkiismeretét.) 

 

- - It remains to be studied whether Basil's social ideas might have influenced the young 

Peter's social and charitable conscience while he was still in Georgia. (Ta-

nulmányozandó marad hogy Basil szociális ötletei hatással lehettek-e a fiatal Peter 

szociális és jótékony lelkiismeretére, mialatt még Georgiaban volt.) 

 

                                                 
36

 Fordította a dolgozat szerzője. 
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- We want them, to do the right thing as their conscience leads them to do the right 

thing. (Szeretnénk, hogy a helyes dolgot tegyék, ahogy a lelkiismeretük vezeti őket a 

helyes dolog megtételére.) 

 

- Linda Tripp did what her conscience dictated. (Linda Tripp azt tette, amit a 

lelkiismerete diktált.) 

 

- „The more regulations that exist to enforce federal law protecting conscience rights, 

the better,” Bowman said. („Minél több rendelet létezik, mely kikényszeríti az állami 

törvények esetében, a lelkiismeret jogainak védelmét, annál jobb,” – mondta 

Bowman.) 

 

 … with an emphasis on the ravages of sin and the expressions of an „agonized 

conscience”. (…hangsúlyozva a bűn pusztítását és a „megkínzott lelkiismeret” 

kinyilvánításait.) 

 

 Our founders also recognized the need for a space of freedom between government 

and the people – that the government must not be permitted to coerce the conscience 

of any individual or group. ( A mi alapítóink ugyancsak felismerték a szükségességét 

annak, hogy teret adjunk a szabadságnak az állam és az emberek között – az államnak 

nem megengedett bármely egyén vagy csoport lelkiismeretének korlátozása.) 

 

 Despite his criticism of the church's accommodation of the state, Zahn still saw the 

church as the only institution left in the modern world with the potential to support in-

dividuals making a countercultural stand of conscience. (A kritika ellenére, mely az 

egyház helyéről szól az államban, Zahn még mindig úgy látja az egyházat, mint az 

egyetlen olyan, a modern világban megmaradt intézményt, melyben megvan a le-

hetőség az egyének támogatására a lelkiismeretük szerinti ellenkulturális állásfoglalá-

sban.) 

 

 The greatest guardian of democracy lies in a reverence for human life, and an un-

compromising conscience. (A demokrácia legjobb őre az emberi élet nagyrabecsülése 

és a meg nem alkuvó lelkiismeret.) 
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 Can machines ever be constructed that possess a conscience, arguably the most 

uniquely human of human attributes? (Lehet-e valaha készíteni olyan gépet, mely 

lelkiismeretet birtokol, kétségtelenül a legegyedülállóbban emberi tulajdonságot, az 

emberi tulajdonságok közül?) 

 

 

 

7. Gyakori, jellegzetes igék 

 

vote (szavazni), follow (követni), do (tenni), tells (mond), say (mondani), bother 

(háborgat), think (gondol), shock (sokkolni), send (küld), will (fog), based (alapszik), 

believe (hinni), change (változni), create (alkotni), deal (foglalkozni), face (szembenézni), 

offend (vétkezni), respect (tisztelni), struggle (küzdeni), violate (megszegni), support 

(támogatni), allow (engedni), decide (dönteni), try (próbálni), use (használni), get (kapni), 

battle (harcolni, viaskodni), agree (egyetérteni), accomodate (alkalmazkodni), answer 

(válaszolni), call (hívni), happen (történni), obey (engedelmeskedni), ought (kell), prevent 

(megelőzni), proceed (halad), recognize (felismerni), shows (mutat), sounds (hangzik), 

stop (megállítani), tap (meglegyinteni), tend (ápolni), trust (bízni), turn (fordulni), 

watching (néz), continue (folytatni), feel (érezni), guess (feltételezni) , accept (elfogadni), 

eat (enni), examine (vizsgálni), involve (résztvenni), keep (tartani), kill (ölni), like 

(kedvelni), permit (engedni), need (igényel), make (csinálni), mean (érteni) stb. 

 

 

 



 173 

8. Gyakori, jellegzetes főnevek 

 

vote (szavazat), clause (kikötés), nation (nemzet), party (párt), matter (ügy), freedom 

(szabadság), americans (amerikaiak), country (ország), decision (döntés), issue (ügy), 

members (tagok), judgment (ítélet), community (közösség), president (elnök), prisoners 

(foglyok), senator (szenátor), war (háború), individual (egyén), institution (intézmény), 

senate (szenátus), women (nők), church (templom), faith (hit), right (jog), abortion 

(abortusz), principles (elvek), religion (vallás), jury (esküdt bíróság), lack (hiány), reasons 

(okok), business (üzlet), democrats (demokraták), republicans (republikánusok), dignity 

(méltóság), God (Isten), liberty (szabadság), movement (működés), movies (filmek), 

number (szám), opinion (vélemény), others (mások), shame (szégyen), speech (beszéd), 

stuff (dolog), question (kérdés), children (gyerekek), hint (célzás), kind (jelleg), call 

(hívás), family (család), person (személy), sense (értelem), ballot (szavazócédula), basis 

(alap), attention (figyelem), beliefs (hiedelmek), bill (számla), carpet (szőnyeg), cases 

(ügyek), censure (megrovás), change (változás), congress (kongresszus), conviction 

(elítélés), deal (egyezség), doctor (doktor), door (ajtó), health (egészség), house (ház), 

judge (bíró), jurors (esküdtek), news (hírek), night (éjszaka), patient (beteg), policy 

(vezérelv), polls (szavazatok), pressure (nyomás), priest (pap), remorse (bűntudat, 

lelkiismeret-furdalás), sake (kedvéért), sociopath (antiszociális ember), sort (fajta, 

minőség), state (állapot), statement (bejelentés, nyilatkozat), struggle (küzdelem), term 

(határidő), terrorist (terrorista) stb. 
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9. Gyakori, jellegzetes melléknevek 

 

individual (egyéni), american (americai), religious (vallásos), democratic (demokratikus), 

entire (egész), other (más), political (politikai), human (emberi), social (társadalmi, 

szociális), able (képes), national (nemzeti), free (szabad), new (új), moral (erkölcsi), big 

(nagy), federal (egyezményes), greater (nagyobb), indian (indiai), informed (tájékozott), 

international (nemzetközi), musical (zenei), so-called (úgynevezett), sure (bizonyos), good 

(jó), devoid (mentes), important (fontos), personal (személyes), real (igazi), strong (erős), 

clean (tiszta), collective (kollektív), great (nagyszerű), foreign (külföldi), fair (becsületes), 

full (teli), confident (magabiztos), emerging (felmerülő), elder (feljebbvaló), ethical 

(etikus, erkölcsi), excellent (kiváló), detailed (részletes), disabled (meghibásodott, 

fogyatékos), aroused (felébresztett), appropriate (helyes, helyénvaló), angry (mérges), 

absolute (abszolút), basic (alapvető), biggest (legnagyobb), certain (bizonyos), british 

(angol), grim (borzalmas), hard-working (dolgos), high (magas), higher (magasabb), 

inaudible (halk), intellectual (intellektuális), internal (belső), jesuit (jezsuita), lashing 

(ostorozó), liable (felelős), liberated (megszabadított), limited (korlázotozott), locked 

(zárolt), long (hasszú), longer (hosszabb), looking (látszó), ludicrous (nevetséges), major 

(nagyobb), military (hadi), mindful (figyelmes), moderate (mértéktartó), monetary 

(pénzügyi), nice (jó), onerous (súlyos), only (egyetlen), particular (egyéni), patriotic 

(hazafias), philosophical (bölcs), progressive (fejlődő), red (piros), respective (megfelelő), 

rising (növekvő), scared (rémült), scientific (tudományos), stained (foltos), stricken 

(megsebzett) stb. 
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10. Angol nyelvű szólások, frazeologizmusok ( Források lásd: Irodalom.) 

 

- A guilty conscience needs no accuser  

{Bűnös lelkiismeretnek nincs szüksége vádlóra} 

- Conscience does make cowards of us all  

{A lelkiismeret mindannyiunkat gyávává tesz}  

- Have a clear conscience 

 {Tiszta a lelkiismerete}  

- In (all) good conscience  

{Lelkiismerete szerint} 

- Prick somebody’s conscience  

{Bántja a lelkiismeretét} 

- Conscience is the court of justice 

 {A lelkiismeret az igazság törvényszéke} 

- Conscience is only another name for truth  

{A lelkiismeret csupán az igazság másik neve} 

- Conscience is the nest where every good is hatched 

 {A lelkiismeret az a fészek, ahol minden jó kikel.} 

- Conscience is a cut-throat 

{A lelkiismeret öldöklő} 

- Conscience is a thousand witnesses 

{A lelkiismeret ezer tanú} 

- Conscience was hanged long ago 

 {A lelkiismeret rég óta  akasztott} 

- He sent the money to the conscience fund 

{ A pénzt beküldte abba az lapba, amelybe lelkiismeretük indítására visszatérítik a 

 jogtalanul használt pénzt azok használói} 

- Conscience money 

{ az így beküldött pénz neve} 
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11. Emberi jogok egyetemes nyilatkozata37
 

 

Elfogadva és kihirdetve az ENSZ Közgyűlésének 217 A (III) határozata alapján, 1948. 

december 10-én. 

 

 

1. cikk 

Minden emberi lény szabadnak, egyenlő méltósággal és jogokkal születik. Értelemmel és 

lelkiismerettel bírván, testvéri szellemben kell egymás iránt viseltetnünk. 

 

2. cikk 

A jelen nyilatkozatban megfogalmazott összes jogok és szabadságok fajra, színre, nemre, 

nyelvre, vallásra, politikai vagy más véleményre, nemzeti vagy társadalmi származásra, 

vagyonra, születésre vagy más körülményre vonatkozó mindennemű megkülönböztetés 

nélkül mindenkit megilletnek. Ezenkívül semmiféle megkülönböztetést nem lehet tenni 

annak az országnak vagy területnek a politikai, jogi vagy nemzetközi helyzete alapján, 

amelynek a személy állampolgára, tekintet nélkül arra, hogy az adott ország vagy terület 

független, gyámság alatt áll, nem rendelkezik önkormányzattal vagy szuverenitása bármely 

vonatkozásban korlátozott. 

 

3. cikk 

Mindenkinek joga van az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz. 

 

4. cikk 

Senkit sem lehet rabszolgaságban vagy szolgaságban tartani; a rabszolgaság és a rabszolga 

kereskedelem minden formája tilos. 

 

5. cikk 

Senkit sem lehet kínvallatásnak, avagy kegyetlen, embertelen vagy megalázó 

bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni. 

 

6. cikk 

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogalanyiságát bárhol elismerjék. 

                                                 
37

 A forrás internetes oldalát, lásd az Irodalom fejezetben, az internetes források között. 
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7. cikk 

A törvény előtt mindenki egyenlő és minden megkülönböztetés nélkül jogosult a törvény 

egyenlő védelmére. Mindenkit egyenlő védelem illet meg a jelen nyilatkozatot sértő 

mindennemű megkülönböztetéssel és minden ilyen megkülönböztetésre irányuló 

felbujtással szemben. 

 

8. cikk 

Mindenkinek joga van az alkotmányban vagy a törvényben részére biztosított alapvető 

jogokat sértő eljárások ellen az illetékes hazai bíróságokhoz tényleges jogorvoslatért 

folyamodni. 

 

9. cikk 

Senkit sem lehet önkényesen letartóztatni, fogva tartani vagy száműzni. 

 

10. cikk 

Mindenkinek egyenlő joga van ahhoz, hogy jogai és kötelességei, továbbá az ellene emelt 

bűnvád ügyében független és pártatlan bíróság méltányos és nyilvános tárgyaláson 

döntsön. 

 

11. cikk 

(1) Minden bűncselekménnyel vádolt személynek joga van az ártatlanság vélelméhez 

mindaddig, míg bűnösségét nyilvános perben, a védelemhez szükséges valamennyi 

biztosíték mellett törvényesen meg nem állapítják. 

(2) Senkit sem szabad olyan cselekményért vagy mulasztásért elítélni, amely az elkövetés 

időpontjában a hazai vagy a nemzetközi jog szerint nem volt büntetendő. Ugyancsak nem 

szabad súlyosabb büntetést kiszabni, mint amely a bűncselekmény elkövetésekor volt 

alkalmazható. 

 

12. cikk 

Senkinek a magánéletébe, családi ügyeibe, magánlakásába vagy levelezésébe nem szabad 

önkényesen beavatkozni, továbbá a becsületét vagy jó hírnevét megsérteni. Ilyen 

beavatkozásokkal vagy sértésekkel szemben mindenkinek joga van a törvény védelméhez. 
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13. cikk 

(1) Az egyes államok határain belül mindenkinek joga van szabadon mozogni és 

lakóhelyét szabadon megválasztani. 

(2) Mindenkinek joga van bármely országot, így sajátját is elhagyni, valamint saját 

hazájába visszatérni. 

 

14. cikk 

(1) Mindenkinek joga van az üldözés elől más országban menedéket keresni és azt élvezni. 

(2) Erre a jogra nem lehet köztörvényes bűncselekmények miatti, kellően megalapozott 

üldözés, sem pedig az Egyesült Nemzetek céljaival ellentétes cselekmények esetében 

hivatkozni. 

 

15. cikk 

(1) Mindenkinek joga van az állampolgársághoz. 

(2) Senkit sem lehet állampolgárságától, sem állampolgársága megváltoztatásának jogától 

önkényesen megfosztani. 

 

16. cikk 

(1) Nagykorú férfiak és nők fajon, nemzetiségen vagy valláson alapuló korlátozás nélkül 

jogosultak házasságot kötni és családot alapítani. A férfiakat és nőket egyenlő jogok illetik 

meg a házasság tekintetében, annak tartama alatt és felbontásakor. 

(2) Házasságot csak a házasulandók szabad és teljes beleegyezésével lehet kötni. 

(3) A család a társadalom természetes és alapvető közössége, amelynek joga van a 

társadalom és az állam védelmére. 

 

17. cikk 

(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyénileg vagy másokkal közös tulajdona legyen. 

(2) Senkit sem lehet tulajdonától önkényesen megfosztani. 

 

18. cikk 

Mindenkinek joga van a gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadsághoz. Ez a jog 

magában foglalja a vallás vagy meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a 

vallásnak vagy meggyőződésnek egyénileg vagy másokkal közösen, a nyilvánosság előtt 
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vagy a magánéletben oktatás, istentisztelet vagy szertartás keretében történő kinyilvánítása 

szabadságát. 

 

19. cikk 

Mindenkinek joga van a vélemény és kifejezés szabadságához. Ez a jog magában foglalja 

annak szabadságát, hogy véleménye miatt senkit se zaklassanak, továbbá hogy bármilyen 

eszközzel és hatásokra való tekintet nélkül mindenki tájékozódhasson és tájékoztathasson 

és eszméket megismerhessen, információkat és eszméket terjeszthessen. 

 

20. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a békés célú gyülekezési és egyesülési szabadsághoz. 

(2) Senkit sem lehet valamely egyesületbe való belépésre kötelezni. 

 

21. cikk 

(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy hazája ügyeinek intézésében akár közvetlenül, akár 

szabadon választott képviselői útján részt vegyen. 

(2) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy hazájában közszolgálati tisztséget egyenlő 

feltételek mellett betöltsön. 

(3) A nép akarata a közhatalom alapja. Ezt az akaratot időszakos és tisztességes 

választásokon, általános és egyenlő választójog alapján, titkos szavazással vagy ezzel 

egyenértékű szavazási eljárással kell kifejezésre juttatni. 

 

22. cikk 

A társadalom tagjaként mindenkinek joga van a szociális biztonsághoz és annak 

biztosításához, hogy nemzeti erőfeszítéssel és nemzetközi együttműködéssel, valamint az 

egyes államok szervezetével és erőforrásaival összhangban megvalósuljanak a 

méltóságához és a személyiségének szabad kibontakoztatásához nélkülözhetetlen 

gazdasági, szociális és kulturális jogok. 

 

23. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a munkához, a munka szabad megválasztásához, a méltányos és 

kielégítő munkafeltételekhez és a munkanélküliség elleni védelemhez. 

(2) Mindennemű megkülönböztetés nélkül mindenkinek joga van az egyenlő munkáért 

egyenlő bérhez. 
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(3) Mindenkinek, aki dolgozik, joga van olyan méltányos és kielégítő bérezéshez, amely 

számára és családja számára az emberi méltóságnak megfelelő létet biztosít, és amelyet 

szükség esetén a szociális védelem egyéb eszközei egészítenek ki. 

(4) Mindenkinek joga van érdekeinek védelmére szakszervezetet alakítani és abba belépni. 

 

24. cikk 

Mindenkinek joga van a pihenéshez és szabadidőhöz, a munkaidő ésszerű korlátozását és 

az időszakos fizetett szabadságot is ideértve. 

 

25. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a saját maga és családja egészségének és jólétének biztosítására 

alkalmas életszínvonalhoz, ideértve az élelmet, a ruházatot, a lakást, az orvosi ellátást és a 

szükséges szociális szolgáltatásokat, továbbá a szociális biztonsághoz munkanélküliség, 

betegség, rokkantság, özvegység, öregség esetén, vagy mikor tőle független egyéb 

körülmények miatt nincsenek megélhetési eszközei. 

(2) Az anyaság és a gyermekkor különleges gondoskodásra, támogatásra jogosít. Minden 

gyermek, akár házasságból, akár házasságon kívül született, azonos szociális védelemben 

részesüljön. 

 

26. cikk 

(1) Mindenkinek joga van az oktatáshoz. Az oktatásnak legalább elemi és alapfokon 

ingyenesnek kell lennie. Az elemi oktatás kötelező. A műszaki és szakoktatást általánossá 

kell tenni, és a felsőfokú oktatás is legyen érdeme alapján mindenki számára egyaránt 

hozzáférhető. 

2) Az oktatásnak az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, valamint az emberi 

jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának erősítésére kell irányulnia. Elő kell 

segítenie a megértést, a türelmet és a barátságot valamennyi nemzet, faji vagy vallási 

csoport között, továbbá az Egyesült Nemzeteknek a béke fenntartása érdekében kifejtett 

tevékenységét. 

(3) Elsősorban a szülőket illeti meg annak eldöntésének joga, hogy milyen oktatásban 

kívánják gyermekeiket részesíteni. 
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27. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a közösség kulturális életében való szabad részvételhez, a 

művészetek élvezéséhez, a tudomány haladásában és annak előnyeiben való részesedéshez. 

(2) Mindenkinek joga van az általa alkotott tudományos, irodalmi vagy művészeti 

termékekkel kapcsolatos erkölcsi és anyagi érdekeinek védelméhez. 

 

28. cikk 

Mindenkinek joga van egy olyan társadalmi és világrendhez, amelyben a jelen 

nyilatkozatban foglalt jogok és szabadságok maradéktalanul érvényesülhetnek. 

 

29. cikk 

(1) Mindenkinek vannak kötelességei azzal a közösséggel szemben, amelyben egyedül 

lehetséges személyiségének szabad kibontakoztatása. 

(2) Jogainak és szabadságjogainak gyakorlásában mindenki csak olyan korlátozásoknak 

lehet alávetve, amelyeket a törvény kizárólag mások jogai és szabadságai kellő 

elismerésének és tiszteletben tartásának biztosítása, valamint a demokratikus társadalom 

erkölcse, közrendje és általános jóléte jogos követelményeinek teljesítése érdekében 

megállapít. 

(3) Ezeket a jogokat és szabadságokat semmi esetre sem lehet az Egyesült Nemzetek 

céljaival és elveivel ellentétesen gyakorolni. 

 

30. cikk 

A jelen nyilatkozat egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az bármely államot, 

csoportot vagy személyt feljogosítana olyan tevékenység folytatására vagy olyan 

cselekmény elkövetésére, amely az itt megfogalmazott jogok és szabadságok 

bármelyikének megsemmisítésére irányul. 
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