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1. Bevezetés 

 

1.1. A kutatás rövid ismertetése 

 

Doktori értekezésem tárgya a metaforafordítás kognitív szempontú 

megközelítése. Francia nyelvű politikai publicisztikák metaforáit vetem össze magyar 

nyelvű fordításukkal, célom a szöveg metaforikus kifejezései mögött húzódó fogalmi 

metaforák feltérképezése és fordítási lehetőségeinek számbavétele egy sajátos téma, a 

politika fogalmi keretén belül. 

Kutatásom elméleti hátterét és módszertanát a kognitív metaforaelmélet és a 

fordítástudomány biztosítja, emellett figyelembe vettem szövegtani, pragmatikai, 

kontextuselméleti és egyéb szempontokat is. 

Dolgozatom főbb kérdései arra irányulnak, hogy mennyiben tekinthető a fordítás 

ténye olyan speciális kontextusnak, mely hatással van az adott szöveg metaforikus 

konceptualizációjára és ezáltal annak megértésére. 

Munkám relevanciáját abban látom, hogy a kognitív szempont érvényesítése 

fordítástudományi témában még mindig hiánypótlónak bizonyulhat, főként francia–

magyar viszonylatban. A metaforafordítás egyébként is olyan terület, melynek kutatása 

csak az utóbbi időben kezd nagyobb hangsúlyt kapni. A kognitív szempont 

érvényesítésével szándékozom hozzájárulni továbbá ahhoz, hogy a nyelvészet 

álláspontjának radikális megváltozása a metafora nyelvi és kognitív szerepével 

kapcsolatban a fordítástudomány területén is egyre inkább teret és figyelmet kapjon. 

 

1.2.  Motivációim 

 

Sok-sok évvel ezelőtt, egy magyar nyelvű Apollinaire-kötet tanulmányozása 

során csodálkoztam rá először a fordítás rejtelmeire, mikor egyazon vers, a Mirabeau-

híd öt különböző és mégis adekvát fordítását láttam meg egymás mellett. Ebből az 

élményből született akkor a szakdolgozatom, és azóta szerettem volna feltárni a fordítás 

minél több titkát. 

A versek fordításának összevetése során felmerülő különböző problémák egyike 

a metaforák célnyelvi átadása volt, ebbe a témába mélyedtem bele egyre jobban az azóta 

eltelt években is, és egy különös, lenyűgöző világot sikerült felfedeznem: a metaforák 

nemcsak irodalmi művekben kapnak központi szerepet, hanem másfajta szövegtípusok 
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esetében is domináns szövegszervező elemként funkcionálhatnak. A metaforakutatás 

egyre behatóbb tanulmányozása során ismertem meg azt a tudományost megközelítést 

is, mely bebizonyítja, hogy a metaforák központi szerepe nemcsak nyelvi természetű, 

hanem gondolkodásunk, megismerési folyamataink alapját képezi. A kognitív 

metaforaelmélet ugyanakkor a metafora nyelvi szerepét is egészen más oldalról világítja 

meg, mint az eddigi, hagyományos metaforafelfogások. 

Így természetesen a metafora fordításának kérdése is új megvilágításba 

helyeződött számomra, különös tekintettel arra, hogy ezzel kapcsolatosan még sok a 

feltáratlan terület a fordításkutatásban. 

Mivel a fordítói munkafolyamat szintén kognitív tevékenység, melynek során a 

világ értelmezése, konceptualizációja zajlik, adott volt a feladat: megvizsgálni a 

metafora mint kognitív fogalom szövegbeni realizációinak fordítását. Elsősorban az a 

kérdés foglalkoztatott, mennyiben befolyásolja a fordítás kognitív folyamata a célnyelvi 

szöveg létrejöttét, azaz tekinthető-e a fordítás egyfajta szituációs kontextusnak a 

metaforák működése szempontjából.  

Munkám során tehát a fenti két tudományág, a fordítástudomány és a kognitív 

metaforaelmélet közös pontjait kerestem, és olyan elméleti alapot próbáltam 

megteremteni, melynek keretein belül értelmezhetők empirikus kutatásom eredményei. 

Emellett olyan elméletek segítettek, mint pl. szövegnyelvészet vagy a kontextuselmélet, 

melyeket a fordításra alkalmazva új szempontokat tudtam érvényesíteni az analízis 

során. Figyelembe kellett vennem a kulturális kontextus befolyását is, egyrészt a 

fordítás mint kultúraközvetítés szempontjából, másrészt mivel a metafora amellett, hogy 

univerzális alapja gondolkodásunknak, elsősorban kulturálisan meghatározott jelenség.  

Dolgozatom empirikus része metaforafordítások vizsgálata francia nyelvű 

politikai publicisztikában és magyar fordításaiban, univerzális, valamint nyelv- és 

kultúrafüggő fordítási stratégiák feltérképezése, rendszerezése. 

 

1.3. Kutatásom tárgya 

 

Empirikus kutatásom korpusza a Le Monde című francia napilap Diplomatique 

című havi melléklete, melyben mélyebb lélegzetű publicisztikai írások találhatók 

politikai és gazdasági témákban. Forrásnyelvi szövegeim tehát francia nyelvűek, mivel 

ez az az idegen nyelv, melyet olyan szinten beszélek, hogy elméleti nyelvészeti és 

gyakorlati nyelvtudásom is elegendőnek bizonyulhat a kutatásom számára. A 
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mellékletnek évtizedek óta jelennek meg idegen nyelvű mutációi, 2009-től pedig 

magyar nyelven is elérhető, kezdetben nyomtatott, napjainkban pedig elektronikus 

formátumban, ami kutatásomat jelentős mértékben megkönnyítette: a szövegeket 

elektronikus formában tanulmányoztam a Le Monde internetes archívumában. A magyar 

változat cikkeinek többsége az eredeti francia publikációk fordítása, azonban minden 

helyi változatban akad eredeti célnyelvi szöveg is. Én értelemszerűen az első halmaz 

elemeivel foglalkoztam. 

A politikai téma részben kényszer hatására született, hiszen nem szépirodalmi 

fordítás esetében igen kevés a francia–magyar nyelvpár vonatkozásában fellelhető, 

használható mennyiségű szövegkorpusz, ez a politikai folyóirat viszont remek forrásnak 

bizonyult (az igazat megvallva disszertációm kereteit alaposán szétfeszítette volna a 

korpusz egészének vizsgálata, így szinte csak egy töredéke került bele az elemzésbe, ld. 

3. fejezet).  

A cikkek témája elsősorban az aktuálpolitika, de természetesen a francia 

belpolitika dominánsabb helyet kap benne, mint más országok, régiók eseményei. Az 

elemzés során törekedtem arra, hogy csakis és kizárólag tudományos, nyelvészeti 

szempontok alapján reflektáljak a szövegekre. Maga a politikai publicisztika azonban, 

szemben a viszonylag objektív tényközlő hírekkel – bár mint tudjuk, teljesen objektív 

sosem lehet a szerző – vállaltan egy adott ideológia mentén értelmez politikai vagy 

gazdasági folyamatokat, ez természetesen hat a hangvételükre, valamint 

metaforahasználatukra is.  

  

1.4.  Értekezésem szerkezete 

 

Doktori értekezésem hat nagyobb fejezetből áll. A bevezetésben röviden 

ismertetem kutatásom tárgyát, célját, módszereit, bemutatom kutatási korpuszomat és 

vázolom munkám menetét. 

A második fejezet a téma elméleti hátterét mutatja be. Először központi 

fogalmát, a metaforát és annak hagyományos felfogását ismertetem. Ezután a kognitív 

metaforaelmélet alapjait foglalom össze, mely szükséges ahhoz, hogy elemzési 

szempontjaim, aspektusaim jól értelmezhetőek legyenek. Majd pedig a 

fordítástudomány metaforával kapcsolatos elméleti és empirikus munkáit ismertetem, 

különös tekintettel a két szempont együttes érvényesítése talaján létrejött művekre. 
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Kitekintek azokra az egyéb elméletekre (pl. kontextuselmélet, műfajkutatás), melyeknek 

eredményeit szintén felhasználom elemzésemben. 

A harmadik fejezetben ismertetem azokat a konkrét kérdéseket, hipotéziseket és 

módszereket, melyeket empirikus kutatásom során érvényesítek. Részletesen 

bemutatom a korpuszt, a vizsgált szöveg kiválasztásának menetét és azokat a 

taxonómiákat, melyek alapján elemzésemet végeztem. 

A negyedik fejezet maga az empirikus kutatás. A vizsgált anyagot a kognitív 

metaforaelmélet által definiált metaforatipológia alapján csoportosítottam. 

Az ötödik részben a kutatás eredményeit csoportosítom, elemzem és összegzem, 

ahol lehet, ott számszerűsítem is. Megválaszolom a kutatási kérdéseket, valamint 

megerősítem vagy cáfolom az előzetes hipotéziseket. 

A hatodik részben pedig globális áttekintést adok az elvégzett kutatás 

eredményeiről, hasznáról, felismert korlátairól és esetleges gyakorlati 

alkalmazhatóságáról. Az elemzés során felmerült további kutatási irányokat is vázolom. 
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2. Metafora a nyelvtudományban 

 

2.1. A metafora hagyományos felfogása a nyelvészetben 

 

A metafora szó az ógörög metapheró ’átviszek’ igéből jött létre, és már az ókori 

retorikai művekben is gyakran foglalkoznak a szerzők a metafora működésével. A szó 

igei eredete a kezdetektől fogva egyfajta mentális, szemantikai folyamatként – ’a 

jelentés átmozgatása, transzfer’ –, nem pedig statikus szövegelemként láttatja a 

metaforikus nyelvi kifejezéseket, ennek ellenére a legutóbbi időkig mind a tudományos, 

mind pedig a mindennapi szóhasználatban háttérbe volt szorulva ez az értelmezés. 

A metafora hagyományos, ún. objektivista értelmezése a későbbi kognitív-

experiencialista szemlélet kritikája alapján az alábbi öt pontban foglalható össze (Lakoff 

és Johnson 1980: 209; Kövecses 2005: 13). Ezeket a pontokat sorra véve kirajzolódik az 

a kép, mely évezredekig domináns volt a metaforáról való gondolkodásban. Ez a 

megközelítés azonban képtelen kielégítő magyarázatot adni a metafora és az emberi 

megértési folyamat működésére vonatkozóan (Lakoff és Johnson 1980: 209–210). 

 

1. A metafora nyelvi jelenség, szavak bizonyos viselkedése: 

A hagyományos megközelítés szerint a metafora nem értelmezhető fogalmi 

síkon, mivel az objektív jelentés nem lehet metaforikus, csak szó szerinti, referenciális. 

Fogalmi metaforák tehát egyáltalán nem léteznek, a metafora pedig csupán nyelvi 

jelenség, egyfajta beszédmód, díszítőelem. Egészében véve pedig a metafora marginális 

jelentőségű a nyelvi vizsgálódások szempontjából, ezért kizárható a szemantika köréből. 

Cornificius, római szónok a metafora hat funkcióját sorolja fel: szemléletesség, 

tömörítés, obszcenitás elkerülése, nagyítás, kicsinyítés, díszítés (idézi Benczik 

2001:25), ezeket mind nyelvi síkon értelmezett műveleteknek veszi. 

 

2. A metaforát művészi, esztétikai, retorikai célból alkalmazzuk: 

A hagyományos nyelvészeti és irodalomtudományi-retorikai gondolkodásban a 

metafora az úgynevezett „képes beszéd” része, és mint ilyen, egyfajta különleges 

díszítőelemként él mindennapi nyelvhasználatunkban és ezáltal tudatunkban. A 

metaforákról szóló diskurzus hagyományosan irodalmi vagy retorikai témákhoz 

kötődik, a köznyelvben használatos figuratív jelentésű kifejezéseket legfeljebb átvitt 

értelműként emlegetjük vagy a „halott metafora” kategóriájába soroljuk. 
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3. A metafora hasonlóságon alapszik: 

A hagyományos megközelítés szerint a metafora létrejöttének feltétele 

valamiféle előzetes hasonlóság, mely nem minden esetben külső jegyek alapján 

történik, hanem a dolgok „belső lényegéből” fakad.
1
 A klasszikus retorika szerint a szó 

szerinti jelentéstől haladunk a szimbolikus felé, az ellentmondást a kettő között a 

hasonlóság oldja fel mint egyféle tertium comparationis. Ez a megközelítés olvasható a 

modern retorikai munkákban is (ld. Richards 1936: tenor–vehicle–ground). 

 

4. A metafora használata tudatos, megalkotása tehetséget igényel: 

Fónagy (1999) szerint a metafora szándékos megszegése a Grice-i maximáknak
2
 

a beszéd során, tehát minden metafora tulajdonképpen téves kijelentés (Fónagy 1999: 

129), mely egyben utal a helyes megoldásra. A metafora feltétele így a kétszintűség: egy 

manifeszt és egy látens kijelentés egyidejű működéséről van szó.  

 

5. A mindennapi kommunikációban metaforák nélkül is elboldogulunk: 

A „halott metafora” elmélete szerint az állandó használat során a kezdetben élő 

metaforák köznapivá, konvencionálissá váltak, eredeti figuratív jelentésük elhalványult, 

ezért már nem tekinthetők többé metaforáknak, hanem szó szerinti jelentést 

közvetítenek. Fónagy szerint a metaforák a költői vagy a tudományos nyelvből 

indulnak, eztán válnak „holt” metaforává, lerakódnak a nyelv jelentésszerkezetében 

(Fónagy 1999: 196), a szavakban tárolt metaforák a valóság archaikus szemléletének 

nyelvi nyomai. Max Black (1962) is megkülönböztet kihalt, alvó és aktív metaforákat. 

 

2.2.  A kognitív metaforaszemlélet előzményei  

 

Bár Arisztotelész Poétikájában egyértelműen nyelvi jelenségnek tartja a 

metaforát, annak dinamikus hatását éppen a megjelölt tárgytól való szemantikai 

                                                      
1
 Cicero (231): „névátvitelnek azt nevezem […] amikor a hasonlóság alapján átvisszük valamely szó 

jelentését egy másikra, vagy díszítő célzattal, vagy a nyelv fogyatékossága miatt”. 

 

 

2
 Grice-i maximák: a mennyiség, a minőség, a relevancia és a mód irányelvei, melyet egy diskurzus 

résztvevői egymástól elvárnak és feltételeznek (Grice 1997: 188–192). 
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eltéréssel magyarázza: a metafora feszültséget teremt, melyet gondolkodással kell 

feloldani (Arisztotelész 1997: 45). Ugyanígy Cicerónál is megtalálható a metafora és 

gondolkodás összefüggésének vizsgálata.
3
 

A nyelv és a gondolkodás kapcsolatának feltárása a későbbi korokban is gyakran 

foglalkoztatta az európai filozófiában a nyelvet és általában véve az emberi viselkedést 

kutatókat. Bár Hobbes és Locke egyenesen az igazság ellenségének tartották, Kant 

szerint a metafora a megismerést megelőlegező szemléletmód, segítségével a szemlélet 

számára hozzáférhetetlen fogalomnak érzéki formát kölcsönözhetünk valamilyen 

analógián alapuló átvitel segítségével (idézi Fónagy 1999: 191).  

Humboldt munkáiban is olvashatunk olyan kijelentéseket, miszerint minden 

nyelv sajátos világnézetet, gondolkodásmódot tükröz (Humboldt 1985, bővebben ld. 

Pénzes 2011), tehát nem izoláltan absztrakt rendszer, hanem az adott kultúra terméke; 

ami tehát a reális világ két elemére egyszerre érvényes állítás az egyik nyelvi világban, 

nem biztos, hogy a megfelelője a másikban is az lesz. 

Csűry Bálint 1910-ben írja: „a metaforát újból kell értékelnünk. Ki kell 

emelnünk abból az alárendelt vagy talán inkább félreértett szerepéből, melyet a 

stilisztikák adnak neki. Rá kell mutatnunk, hogy a metafora nem puszta díszítő, hanem a 

legnagyobb alkotó erők egyike az emberi beszédben” (idézi Horváth 2001: 109). 

Fónagy Iván megkülönböztet kreatív és hagyományos, mindennapi metaforákat, 

ezek működését azonban ő is kapcsolatba állítja az érzékeléssel: a metafora szerinte az 

érzékelés szintjére vezeti vissza a fogalmi elemzést (Fónagy 1999: 152). Fónagy 

megfigyelése szerint a gyerekek gondolkodásmódja alapvetően metaforikus, ezek 

legtöbbje érzékelésen alapuló metafora: az ismeretlen dolgokat az ismertekhez való 

viszonyítással konceptualizálják, megszemélyesítik. Ugyanakkor a metafora – éppúgy, 

mint a mítosz – az archaikus logika terméke, a természeti létből ered, mikor még 

közvetlenül a környező világ ingereire reagált az ember, és a világra saját érzelmeit 

vetítette ki. Többek szerint maga a mítosz is a nyelv metaforikus természetéből ered 

(Fónagy 1999: 183).  

A tudományos megismerés is metaforákkal írja le tárgyát. Benczik (2001: 26) 

szerint a metafora nyelvi hiányt kiküszöbölő alkalmazásának alapvető formáját 

nevezzük kognitív metaforának (melyet azonban Benczik nyelvi jelenségként kezel). A 

                                                      
3
 Cicero (228): „helyénvalónak látszik, ha a szóban forgó dologra nincs külön kifejezés, így e szóképet a 

megvilágítás, nem üres szójáték céljára alkalmazzuk” 
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kognitív metafora a tudományos nyelvben nem csupán ezt az inopiát küszöböli ki, 

hanem magyarázza is az éppen csak körvonalaiban megragadott fogalmat. 

Nyelvi jelenségként, de a jelentésalkotásban fontos szerepet betöltő elemként 

írja le a metaforát Jakobson is, aki szerint a nyelvi viselkedés két fő eljárása a szelekció 

és a kombináció, az előbbi a hasonlóságra épülő metaforikus, utóbbi az érintkezésen 

alapuló metonimikus összefüggésekre jellemző (Jakobson 1972, idézi Horváth 2001: 

109). 

A metaforát párhuzamosan több tudományág is vizsgálja a retorikától a 

szövegelméletekig, más-más eredményre jutva attól függően, milyen aspektusból 

közelítettek (egyéb elméletekről, mint pl. analógia- vagy interakcióelmélet, ld. Fónagy 

1999: 131–133). Fónagy a szöveg metaforizáltságának mérésére módszert is kidolgoz – 

a metaforák száma osztva a szavak számával –, így lehetne mérni a metaforák 

terjedelmét, a metaforikus feszültség mértéke pedig az ellentmondások száma lehetne 

(Fónagy 1999: 168–171), valamint megkülönböztet kifejtett és jelöletlen metaforákat. 

Azt azonban Fónagy is hangsúlyozza, hogy az olvasó interpretációja a metafora szerves 

része. 

 

2.3. Nyelv és gondolkodás kapcsolata – kognitív fordulat 

 

Az empirikus kutatásom fő elméleti alapját képező kognitív nyelvészeti 

megközelítés több szempontból is fordulópontot jelentett a nyelvről való 

gondolkodásban. A hagyományos szemantikai nézőpontokkal szemben egyik 

legnagyobb újdonsága, hogy a nyelvi jelentést nem önmagában, hanem az emberi 

megismerő tevékenységgel relációban kutatja, annak részeként értelmezi. A kognitív 

metaforaelméletnek azért sikerült az addig a nyelvi kutatások mostohagyerekeként 

kezelt metaforát beillesztenie egy koherens elméleti rendszerbe, mert a jelentésátvitelt 

nem egyszerű nyelvi jelenségként, hanem fogalmi területek egymásra hatásaként kezeli. 

Ilyen értelemben a metafora megszűnik nyelvi szabályszegésként működni, és egy 

sokkal alapvetőbb emberi tevékenység, a fogalmi gondolkodás fő konstituáló 

tényezőjévé válik. 
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2.3.1. A kognitív nyelvészet kialakulása és helye a nyelvtudományban 

 

A nyelvről való gondolkodás megváltozásában a kognitív nyelvészet egyik 

közvetlen előfutárának Sapir és Whorf nyelvi relativista elmélete (1956) tekinthető: a 

valóság nyelv általi konceptualizációja, valamint a nyelv univerzális és egyszerre relatív 

mivolta olyan teóriák, melyeket a 20. század nyelvészetében nem lehetett többé 

figyelmen kívül hagyni. Az elmélet erős változata szerint nyelvünk alapvetően 

meghatározza gondolkodásunkat, gyengébb változata szerint pedig csupán befolyásolja 

azt. Az erős változat egyértelmű cáfolatának tűnik az a tény, hogy képesek vagyunk 

idegen nyelvek elsajátítására. Kísérletek viszont azt bizonyítják, hogy nyelvi 

kategóriáink valóban hatással lehetnek a világról alkotott mentális reprezentációnkra. 

Bańczerowski (2000b: 319) úgy véli, hogy a kognitív tudományok, ezen belül is 

a kognitív nyelvészet a posztmodern paradigmát követi, vagyis nem egységes, hanem 

per definitionem heterogén. Az alapvető változást az eddigi tudományos 

megközelítésekhez képest abban hozza, hogy nem magyarázni akarja a világot, hanem 

megérteni. Ez viszont nem lehetséges csak egyetlen bizonyos szemszögből, mivel az 

objektív valóság megismerésére való lehetőségeink korlátozottak. A tudomány abszolút 

igazságra alapozott kiindulópontja tehát relativizálódik, és egyúttal bevonódik az 

intuitív gondolkodás lehetősége a tudományos diskurzusba. Ezzel párhuzamosan 

elmosódik a határ „mindennapi” és „tudományos” gondolkodás között, és egy sokkal 

megengedőbb hozzáállás figyelhető meg a különböző tudományos megközelítésekben, 

melyek békésebben férnek meg egymás mellett, mint az eddigi kizárólagosságban.  

A kognitív nyelvészet a nyelvet nem absztrakt struktúraként láttatja, hanem az 

emberi megismerő tevékenység egyik eszközeként, tehát elsősorban a nyelvhasználat 

felől vizsgálja, ennek a megértési folyamatnak a modellálását helyezi a fókuszba. Annál 

is inkább, mert a nyelvtudományban egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a generatív-

transzformációs grammatika elégtelennek bizonyul bizonyos nyelvi jelenségek 

magyarázatára, melyeket csak kevéssé lehet formalizálni, ide tartozik a metafora is. Az 

emberi tényező figyelmen kívül hagyása olyan hiányosság volt, melyet a kognitív 

nyelvészet eszközeivel lehetséges bepótolni, és a generatív elmélet megdőlésének éppen 

a metafora problematikája volt az egyik fő oka. A generatív modell marginalizálta ezt, 

az irodalomelméletre hárítva annak megoldását. Ugyanilyen probléma volt, hogy a jól 

formalizált nyelvelmélet szinte csak az angol nyelvre volt maradéktalanul alkalmazható, 

minél jobban eltért ettől egy másik nyelv struktúrája, annál számosabb kevésbé 
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formalizálható elem fordult elő benne (ld. Johnson 1987; Lakoff 1987; Lakoff és 

Johnson 1980, 1999). 

Lakoff eredetileg Chomsky munkatársa volt, ő jutott el odáig, hogy a metaforát a 

perifériáról a nyelvészeti gondolkodás középpontjába állította. Másik tanítványa, 

Langacker pedig a kognitív nyelvészet és grammatika elméleti alapjait fektette le 

(Langacker 1987, 1991). Fő kifogásuk az volt, hogy a nyelv nem szedhető szét 

komponensekké anélkül, hogy a szemantikai és pragmatikai aspektusokat kihagynánk, 

sőt ezek a határok eddig teljesen önkényesen voltak felrajzolva a nyelvi elemzés 

kedvéért (Banczerowski 2000b: 321). A nyelv ezzel szemben nem független létező, 

hanem az emberi elme által létrehozott eszköz, így csak a megismerési folyamat 

komplexitásában elemezhető. Ezek a folyamatok kulturálisan és társadalmilag is 

beágyazottak, ezért kulturális kontextusukban kell értelmeznünk. 

A kognitív nyelvészet alapvetően tehát a nyelv és az emberi megismerési 

folyamat kapcsolatát kutatja, ezt a kapcsolatot pedig a kultúra vizsgálatának 

segítségével teszi
4
. A nyelvészeti gondolkodásban a formális megközelítésekkel 

szemben a szemantikai aspektust, a jelentésképzést és -működtetést emeli vizsgálatának 

fókuszába mint a nyelvi tevékenység alapvető okát és célját. 

A kognitív nyelvészet – ugyanúgy, mint a fordítástudomány – interdiszciplináris 

terület, több tudományterület eredményeit használja kutatásaihoz (Kövecses és Benczes 

2010:13). Nyilvánvalóan ezek között nincs egységes szemlélet, mégis konvergálnak 

egymáshoz kutatásuk tárgyát, módszerét és céljait tekintve. A kognitív tudományokon 

belül a nyelvészet az, mely leginkább megpróbálja integrálni ezeket a területeket – pl. 

kognitív pszichológia
5
, mesterséges intelligencia, agykutatás, nyelvészet, kognitív 

antropológia stb. – koherens gondolatrendszerré, a kognitív szemantika az 

interdiszciplinaritást és a megismeréstudománnyal való kapcsolatot hangsúlyozza 

(Kiefer 2007: 92).   

A kognitív nyelvészet ezért igazából nem is nyelvészet, hanem inkább a kognitív 

struktúrák kutatásának területe, melyben a nyelv inkább csak „adattárként” működik 

(Szilágyi N. 1996: 7).  

 

                                                      
4
 A kultúra kognitív megközelítéséről ld. D’Andrade 1995, Shore 1996, Strauss és Quinn 1997. 

5
 Pléh 1996: „a világot nem egyszerűen leképezzük, hanem megkonstruáljuk, vagyis a reprezentációkat 

mindig felépítjük, nem pusztán statikus viszony van egy eleve adott leképezés s a világ között”. 
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2.3.2. A világ kategorizációja kognitív szemszögből 

 

A fogalmi kategorizáció az emberi elme tudattalan tevékenysége, melynek során 

a minket körülvevő világ elemeit csoportosítjuk a könnyebb értelmezés, a 

konceptualizáció céljából. A kategorizáció képessége univerzális, folyamata és 

eredménye azonban kulturálisan kötött (Kövecses és Benczes 2010: 25). Ezek a fogalmi 

kategóriák adják később a nyelvi jelentések alapját is. A világ dolgai közt tehát úgy 

tudunk eligazodni, és úgy vagyunk képesek új dolgokat felfogni, hogy az elménk által 

alkotott kategóriáink egyikébe illesztjük (Lakoff 1987, Taylor 1989).  

A kategóriák létrejöttének klasszikus magyarázata az az arisztotelészi gondolat, 

miszerint a világ dolgait szükséges és elégséges tulajdonságaik alapján lehet elrendezni. 

Ez alapján tehát az egyes kategóriák elemei ugyanolyan alapvető tulajdonságokkal 

rendelkeznek, a kategóriák jól körülhatárolhatók, a tagok státusza pedig a csoporton 

belül ugyanaz. 

Ennek a tézisnek az első kritikája Wittgensteintől származik (1953), aki a JÁTÉK 

fogalmának vizsgálata során arra mutatott rá, hogy a tulajdonságok nem ugyanakkora 

mértékben jellemzők a kategória egyes tagjaira, sőt nem létezik olyan tulajdonság, mely 

a kategória összes elemére jellemző volna. A szükséges és elégséges tulajdonságok 

helyett tehát szerinte az ún. családi hasonlóság fűzi össze az egyes kategóriák elemeit, 

nincs mindegyik elemre jellemző közös tulajdonság, de valamennyinek van olyan 

tulajdonsága, mely a kategória más elemeinél több-kevesebb mértékben szintén 

felfedezhető. Az egyes kategóriák elemei ráadásul nem egyenrangúak, hanem vannak 

olyan elemek, melyek jobban reprezentálják az adott kategóriát. Valamint mivel sok 

kategória nyitott, állandóan bővülhet újabb elemekkel, ezért nem mondható pontosan 

körülhatárolhatónak sem. 

A kognitív pszichológia kutatásai is arra jutottak, hogy a valóságot nem az 

arisztotelészi klasszifikáció, hanem inkább prototípusok alapján kategorizáljuk (Rosch 

és Mervis 1975). Az adott kategóriához tartozó prototipikusnak tartott elemek 

tulajdonságai fogalmi struktúrákat alkotnak. Nem az „objektív valóságot” írják tehát le, 

hanem a róla alkotott képünket jelenítik meg (Banczerowski 2000a: 330). Az 

arisztotelészi kategorizációs modell a fentiek fényében tehát erősen megkérdőjeleződik.  

A Rosch-féle prototípuselmélet (Rosch 1978) a nyelvészetben olyannyira 

elterjedtté vált, hogy nemcsak a szemantikában, hanem pl. a nyelvtani fogalmak 

kategóriájában is alkalmazzák. Eszerint a szavak jelentése szintén prototípusok köré 
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szerveződik. Az elsődleges, prototipikus jelentésből több periférikus jelentés 

származhat, ezek pedig általában metaforikus úton képződnek meg.  

A prototípuselmélet is felvet azonban bizonyos problémákat, melyeket pl. a 

példaalapú modell próbál feloldani: kategóriáink nem egy elvont prototípus köré 

épülnek a példák általánosítása során, hanem példák laza halmazaként funkcionálnak. 

Egy entitást úgy kategorizálunk, hogy összevetjük már létező emlékképeinkkel. 

Kategóriáink ugyanis lehetnek ideiglenesek vagy relatívak, ebben az esetben nem 

működik a statikus, elvont prototípus, a kategóriák nem állandó mentális 

reprezentációként jönnek létre, hanem egy adott szituáció függvényében (Kövecses és 

Benczes 2010: 33).  

Másik probléma a prototípusok kultúrafüggő mivolta, hiszen pl. a gyümölcsök 

esetében egészen más a prototipikus a magyar nyelvű beszélőknek, mint egy ázsiai 

nyelv esetében. Az egyes kategóriák belső struktúrája pedig akár egyénenként is 

eltérhet, sőt ugyanannak a beszélőnek is más lehet az adott szituációban egy kategória 

reprezentációja, mint egy másik helyzetben (ld. Barsalou 1992). Ezek szerint 

kategóriáink egy része nem állandó prototípusra épül, hanem inkább időleges mentális 

reprezentációnak tekinthető, melynek létrejöttét és működését a kontextus alapvetően 

befolyásolja.  

Barsalou szerint a kategorizáció a következőképpen zajlik: az adott entitás 

strukturális jellemzőinek megállapítása után ehhez hasonló kategóriareprezentációkat 

keresünk, a leginkább hasonló megtalálása után levonjuk az ide tartozó 

következtetéseket, majd ezt az információt tároljuk. A prototípus tehát egy központi 

elhelyezkedésű kategóriareprezentáció, a kategória mentális reprezentációja pedig maga 

a fogalmi kategória. Fogalmi kategóriáink hierarchikus rendszerbe szerveződnek, ezek 

kialakulása szintén kultúrafüggő lehet (Kiefer 2007: 105).  

A klasszikus elmélet szerint az általánostól a konkrétabb felé haladva egy entitás 

egy kategórián belül több alkategóriába tartozik (ilyen pl. a biológiában a törzstani 

rendszer). Ezen szintek közül azonban nem mindegyik játszik azonos mértékben 

meghatározó szerepet a kategorizációban, létezik egy olyan szint, melyre a többinél 

lényegesen többször hivatkozunk (pl. nem gerincesként vagy pontyként, hanem halként 

említjük). Ez általában egy középső szint, mely a kognitív megközelítés szerint 

alapszintként funkcionál, az itt található fogalmak képezik alapfogalmainkat. Az efölé 

rendelt szintek túl általánosak (pl. gyűjtőnevek), az alatta lévők pedig túl specifikusak 

(pl. összetett szavak), tehát a szóalak is tükrözi a fogalmi kategorizáció szintjeit. Ezeket 
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a szinteket tudjuk a leggyorsabban beazonosítani képi síkon is,
6
 és ezeket használjuk 

leggyakrabban a kommunikációban, valamint ezeket sajátítjuk el legkorábban. 

Összefoglalva tehát: az ezekhez a szintekhez tartozó fogalmakat nagyjából azonos képi 

formában észleljük, azonos módon kerülünk velük interakcióba; rövid szavak, melyeket 

semleges kontextusban használunk és sok tulajdonságukat ismerjük (Kövecses és 

Benczes 2010: 44). Az alapszint azonban kultúránként eltérhet, valamint a laikus 

kategorizáció nem esik teljesen egybe a tudományos taxonómiákkal. 

Kategorizációnk tehát nem merev szabályok szerint történik, a világ nem 

önmagában rendelkezik bizonyos tulajdonságokkal, hanem az emberi megismerési 

folyamat során ruházzuk fel velük.  Kategóriáink nyelvi tükröződésének alapja az 

ember és a világ interakciója, tekintve, hogy nem beszélhetünk „nyelven kívüli 

valóságról”, a nyelv is a valóság része. Szilágyi N. (1996) nyelvi világmodellnek nevezi 

azt az implicit elméletet, mely szemantikai struktúrákból áll össze, és amelynek 

segítségével környezetünkhöz viszonyulunk, ő azonban alapvetően nyelvi 

kategorizációnak látja ezt a folyamatot, mely társadalmilag meghatározott.
7
 Nyelvi világ 

tehát annyi van, ahány nyelv, ezért van az, hogy az egyes nyelvekben nemcsak a szavak 

hangalakja különbözik, hanem jelentésük is eltér egymástól.  

 

2.3.3. A konceptualizáció fogalma 

 

Az elme működését hagyományosan absztrakt folyamatnak képzeljük el, pedig 

testünkben létezünk, érthető hát annak a kérdésnek a felmerülése, hogy mennyire 

választható ketté ez a két sík, és mennyire befolyásolja a világról való 

gondolkodásunkat testi meghatározottságunk, fizikai tapasztalataink, gondolkodásunk 

„egocentrizmusa” (Kövecses és Benczes 2010: 22).  

                                                      
6
 Tolcsvai Nagy (1996) szerint a képiség nem kizárólag vizualitást jelöl, hanem általában az 

információbevitel, -feldolgozás, -tárolás és -aktivizálás egyik leglényegesebb módját. 

 
7
  „A nyelvi világmodell pedig abban hasonlít ehhez, hogy számomra mint beszélő számára ugyanúgy 

megszabja, hogy beszéd közben, a nyelvi észlelés során mindent csak a nyelvben társadalmi érvénnyel 

meghatározott perspektívából észlelhetek, és csakis a világ dolgainak milyenségére és micsodaságára 

vonatkozó implicit nyelvi elmélet szerint beszélhetek róla. Ha másképp próbálnék viselkedni, egyszerűen 

nem tudnék másokkal szót érteni.” (Szilágyi N. 1996: 59–60) 
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Szilágyi N. szerint „az észlelés (vagy hogy egyértelműbb legyen: a kognitív 

vagy fogalmi észlelés) abban különbözik az érzékeléstől, hogy érzékelni mindig 

valamilyennek érzékelünk valamit, észlelni viszont valaminek” (Szilágyi N. 196: 40–

41). 

Megismerésünk és tapasztalataink konceptualizációjának alapja fizikai 

környezetünk, elsősorban saját testünk, melynek felépítése, működése viszonyítási 

alapként szolgál a minket körülvevő valóság felfogásához. A kognitív-experiencialista 

megközelítésben tehát az igazság nem az objektív helyzetben (amely tulajdonképpen 

nem létezik), hanem annak megértésében és konceptualizációjában van. A világ 

szervezetlen, az emberi elme az, mely strukturálja azt, jórészt a nyelv segítségével, így 

befolyásolva gondolkodásunkat is (Kövecses és Benczes 2010: 10–12).  

Az emberi megismerési folyamat során a minket körülvevő valóságot 

értelmezzük, ugyanazt az entitást azonban többféle módon is interpretálhatjuk, ezt 

nevezzük alternatív konceptualizációnak (Bańczerowski 2003 ábrázolásnak nevezi). 

Croft és Cruse (2004) ezeket a műveleteket négy csoportba osztja. Ezek közül az első a 

figyelem, melynek során négyféle tényező játszhat szerepet: a fókusz (előtér), a hatókör 

(periféria), a részletesség, valamint a dinamikus és statikus figyelem különbsége 

(Langacker 1987: szekvenciális, ill. összefoglaló szkennelés; Talmy 2000).  

Második művelet az ítéletalkotás és összehasonlítás, ide sorolhatjuk a 

kategorizációt és fogalmi keretet, a metaforát, az alak-háttér elrendezést. A harmadik 

művelet a perspektíva, ezen belül a nézőpont, a deixis (melyet a beszédszituáció határoz 

meg), valamint a szubjektív és objektív konceptualizáció. A negyedik pedig az átfogó 

kép, ezen belül a strukturális sematizáció (képi sémák és struktúra), az erődinamika és a 

reláció. A világról alkotott konceptualizációnkat még nyelvtani szerkezeteink is tükrözik 

(ld. Langacker 1987). A nyelvi jelentésnek tehát része annak konceptualizációja is, 

nemcsak fogalmi tartalma.  

A jelentés így nem csupán a fogalmi tartalom függvénye, hanem a 

konceptualizáció aspektusa is befolyásolja; nem statikus, képzésében aktívan részt 

veszünk, és nem a szavakban vagy a mondatokban rejlik, hanem a beszélő és a hallgató 

által konstruálódik (Kövecses 2006: 268). 

 



22 

 

2.3.4. Figuratív és absztrakt jelentés kapcsolata 

 

Az utóbbi évtizedekben vált egyre világosabbá a nyelvészeti gondolkodásban, 

hogy a figuratív jelentés milyen alapvető szerepet játszik az emberi mentális 

tevékenységben. 

Searle (1979: 97) szerint metaforikusan használt kifejezéseinket általában meg is 

kell magyaráznunk, hozzátenni a szó szerinti jelentését, gondolkodásunk tehát szó 

szerinti fogalmakra, parafrázisokra redukálható (Kövecses és Benczes 2010: 116). 

Gibbs (2003, 2006) nyomán azonban Kövecses rámutat arra, hogy a hagyományos 

nézettel ellentétben az absztrakt jelentéseket csak figuratív jelentések hozhatják létre, a 

figuratív és absztrakt jelentést nem szó szerint értjük, ezért gondolkodásunk és ebből 

adódóan a nyelvi jelentés alapvetően nem szó szerinti és nem is lehet arra redukálni 

(Kövecses 2006: 183). 

Kutatásom szempontjából fontos következtetései vannak Kövecses empirikus 

vizsgálatainak (2007: 132–149), melyek szerint egy adott nyelv figuratív jelentését egy 

másik nyelvben is csak figuratív módon lehet kifejezni. Példamondatokat fordíttat 

angolról magyarra AZ IDŐ PÉNZ fogalmi metafora használatával kapcsolatban, ennek 

során összehasonlítja a szó szerinti és figuratív jelentés, valamint a metafora fogalmi 

síkjait. Következtetése szerint elvont jelentést mindkét nyelvben figuratív kifejezéssel 

fejezünk ki. Ezt a következtetést tekintem kutatásom egyik hipotézisének 

fordítástudományi keretek között, teljes szövegek fordítása során működtetett fogalmi 

metaforák esetében, figyelembe véve azt a tényt, hogy a fordítás során előfordulhat az 

is, hogy a fordító egyszerűen kihagyja az adott mondatot a szövegből… 

Mentális folyamatainkat kifejező fogalmaink, melyeket egyébként szó 

szerintinek tartunk, etimológiailag is olyan fogalmi metaforákból jöttek létre, melyeket 

még ma is használunk (Győri 2005). Tehát míg a hagyományos megközelítés szerint 

egy adott szó jelentése egyszerre lehet szó szerinti és elvont, a kognitív kutatások 

szerint ebben az esetben figuratív jelentésekről van szó. 

Számos kutatás bizonyította, hogy nagymértékben konvencionalizálódott, a 

hagyományos elméletek által „halott metaforának” nevezett kifejezések esetében is 

fogalmi metaforák működnek az emberi megértési folyamat során, tehát jelentésüket 

nem szó szerint, hanem figuratív értelemben használjuk. A kognitív metaforaelmélettel 

szembeni kritikák egyik érve az, hogy a beszéd feldolgozása során valójában nem 

támaszkodunk fogalmi metaforákra, empirikus kutatások azonban ezt cáfolják, sőt még 
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a szó szerinti kifejezések értelmezésénél is fogalmi metaforákat hívunk segítségül 

(Kövecses és Benczes 2010: 120). 

 

2.3.5. Fogalmi keretek 

 

A hagyományos arisztotelészi elképzelés alapján fogalmainkat tulajdonságaik 

listaszerű felsorolásával ragadhatjuk meg, a kognitív megközelítés azonban jóval 

komplexebb képet ad erről a folyamatról. Eszerint fogalmi kategóriáink strukturált 

mentális reprezentációja a fogalmi keret vagy idealizált kognitív modell (Kövecses és 

Benczes 2010: 51, Kövecses 2006: 64), de a kognitív szakirodalom nevezi még 

sémának, gestaltnak (Lakoff és Johnson 1980), Fillmore (1977) pedig a scene és frame 

kifejezéseket vezeti be.
8
  

A fogalmi keretek ragadják meg a prototípusokat a fogalmi kategóriákhoz. A 

jelentést tehát ez a keret határozza meg, mely alapvetően kultúrafüggő konstrukció, 

kultúránk ilyen fogalmi keretek komplex hálózatának tekinthető. Egy adott fogalom 

több keret része is lehet, jelentése tehát mindig attól a fogalmi kerettől függ, amelyen 

keresztül épp értelmezzük (a kapu része az ÉPÜLET és a LABDAJÁTÉK fogalmi keretnek 

is). Egy keret pedig sok elemből áll, ezért igen komplex struktúrával rendelkezik. 

A szavak jelentései a keret összes információját képesek felidézni, bizonyos 

elemeket azonban jobban az előtérbe helyezhetünk, ugyanazt a szituációt más-más 

perspektívából figyelhetjük meg a különböző fogalmi keretek segítségével. A fogalmi 

keretek ugyanakkor illeszkednek nagyobb, kulturális keretek közé is. Fogalmi kereteink 

tehát tapasztalataink idealizált reprezentációja, sematizációja; nem a valóság pontos 

mása, hanem annak idealizált, prototipikus változata. A formális szemantikával szemben 

tehát a keretszemantika nem a kijelentés igazságtartalmát vizsgálja, hanem egy adott 

fogalom megértése a cél egy konkrét szituációban (Kövecses és Benczes 2010: 55). 

A fogalmi kereteket kulturális modelleknek is nevezik, mivel tapasztalatainkat 

kulturális közegünkön belül értelmezzük (Alverson 1991; Kövecses 2006: 69), maga a 

kultúra tulajdonképpen a fogalmi keretek közös értelmezése egy adott közösség által. 

Ez a kulturális tudás nagy részben ún. laikus elméleteken, mindennapi megfigyeléseken 

alapul, melyek eltérhetnek a tudományos módszertanra alapozott taxonómiáktól, így 

kultúrákat alkotó „jelentéshálók” alakulnak ki (ld. Geertz 1973).  Quinn (1991) szerint 

                                                      
8
 scene: experienced or otherwise meaningful situation that finds expression in linguistic forms; frame: 

system of linguistic choice (Fillmore 1977: 63). 
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metaforáink valójában csak visszatükrözik ezeket a kulturális modelleket, Johnson 

(1987), Kövecses (1999), Lakoff és Johnson (1980) szerint viszont maguk a fogalmi 

metaforák hozzák ezeket létre (ld. Kövecses cáfolata Quinn elméletére: Kövecses és 

Benczes 2010: 120–130). 

Fogalmi kereteink segítségével tehát meghatározható a szavak jelentése, hiszen 

maga a szó hívja elő azt a keretet, amelyikbe az adott kontextusban tartozik. Így 

ugyanazt a szituációt többféleképpen értelmezhetjük, ha más-más keretbe foglaljuk, ezt 

nevezzük alternatív konceptualizációnak. Kutatásom egyik fő kérdése ehhez 

kapcsolódva az, hogy a fordítás tekinthető-e ilyen alternatív konceptualizációs 

kontextusnak. 

Az egy fogalmi kereten belül létrejövő jelentésátvitel a fogalmi metonímia, 

ilyenkor a keret egyik fogalmi elemét helyettesítjük a másikkal. Ebben az esetben a 

közvetítőfogalom és a célfogalom közel helyezkedik el egymáshoz az adott fogalmi 

kereten belül, ugyanabban az idealizált kognitív modellben (Lakoff 1987), és az egyik 

biztosít a másikhoz mentális hozzáférést. A metonímia tehát fogalmi kereten belüli 

megfelelés.
9
 

Nem minden elem viselkedhet azonban közvetítőfogalomként. Alapvető relációk 

a RÉSZ HELYETT EGÉSZ, valamint a RÉSZ HELYETT RÉSZ. Az előbbi esetében fordított 

irányban is működhet a behelyettesítés, a keret működik egészként, részként pedig 

általában a keret ún. aktív zónája (Langacker 1987), mely beszéd közben aktiválódik. 

Ezeknek az átviteleknek egy része szinte tudattalan folyamat, más része tudatos 

technikája pl. a szónoki beszédnek. Gyakran előfordul, hogy egy elvont fogalmi 

tartományt közelítünk meg így valamely konkrét, fizikai közvetítőfogalmon keresztül 

(pl. rabság–lánc). A metonímiák többsége azonban adott kultúrán belül működik, tehát 

kulturális jelenségként is vizsgálandó, ezek képezik az ún. kulturális sztereotípiák 

alapjait. Ilyenkor a kategória egy prototipikus képviselője jeleníti meg az egész fogalmi 

keretet (pl. anya–gondoskodó), így ha egy bizonyos fogalmi kategóriára gondolunk, 

akkor tulajdonképpen erre az ideális elemre gondolunk benne.  

A kulturális sztereotípiák akár társadalmi szintű szerepekké, elvárásokká is 

válhatnak, befolyásolhatják érzelmeinket, céljainkat. Így jönnek létre pl. a paragonok, 

vagyis azok az ideálisnak vélt egyének, akik kategóriájuk prototipikus képviselői, 

                                                      
9
 A fogalmi metaforák metonimikus alapjairól ld. Kövecses 2005: 160-163, Goossens 1990, 

Gibbs 1994, Croft 1993, Barcelona 2000, Fauconnier és Turner 2002. 
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ezáltal kognitív szerepet tölthetnek be mint példaképek. Ennek ellenkező működése 

figyelhető meg a társadalmi előítéletek létrejöttében, mely egy adott csoport 

szemszögéből megfogalmazott, strukturált metonímia, egy egyéni tulajdonságon vagy 

viselkedésen keresztül hozzájutva az adott csoporthoz mint fogalmi kerethez (TAG A 

KATEGÓRIA HELYETT), melyet homogénnek láttat. Vannak kulturálisan kitüntetett 

metonímiák is, pl. ARC AZ EGYÉN HELYETT (személyi igazolvány), rituálék és tradíciók. 

Ha viszont nem egy fogalmi kereten belül, hanem két fogalmi keret között alakul 

ki fogalmi interakció, fogalmi metafora jön létre. Ennek során egy bizonyos fogalmat 

egy másikon keresztül értelmezünk, rendszerint egy elvontat egy konkrétabb 

segítségével, a két fogalmi keret bizonyos elemei között szisztematikus megfelelés 

mutatható ki. Munkám további részében ezzel a jelenséggel fogok foglalkozni. 

 

2.4. A metafora mint az emberi megértési folyamat alapja 

 

Lakoff és Johnson Metaphors we live by c. rendszerező munkájában (1980) 

cáfolja pontról pontra a metafora hagyományos megközelítésének fő szempontjait (ld. 

2.1. fejezet), szerintük tehát: 

1. a metafora nem nyelvi, hanem fogalmi természetű; 

2. funkciója a fogalmak megértése, nem pedig esztétikai; 

3. gyakran nem hasonlóságon alapszik; 

4. köznapi emberek mindennapi kommunikációjában is használatos, nemcsak 

tudatosan; 

5. az emberi gondolkodás és megértés elengedhetetlen kelléke. 

 

Bár már addig is léteztek hasonló elképzelések, a Metaphors We Live By az első 

koherens összefoglaló a metafora kognitív megközelítéséről, könyvüknek elég karcsú is 

a bibliográfiája. Elképzelésük a metaforákról alapvetően két dologban tekinthető 

forradalminak: egyrészt az nem csupán költői és retorikai kifejezőeszköz, hanem a 

mindennapok során is élünk velük; másfelől pedig nem nyelvi jelenség, hanem fogalmi, 

gondolkodásunk alapja metaforikus, ez azonban szinte automatikusan megy végbe, nem 
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pedig tudatosan figyelünk rá. Viszont ezek a fogalmi metaforák határozzák meg azt, 

hogyan strukturáljuk a minket körülvevő világot.
10

  

Az emberi megértés folyamata tapasztalataink összefüggő hálózatának alapján 

működik. Fogalmi rendszerünk tehát attól függ, kik vagyunk mi magunk, és milyen 

interakcióban vagyunk a minket körülvevő fizikai és kulturális valósággal. Kultúránk 

fogalmi rendszerét konvencionalizált fogalmi metaforák strukturálják, melyek 

függhetnek a fizikai környezettől vagy szociokulturális tényezőktől is. Valóságunkat 

tehát lényegében mi hozzuk létre az elménkben konstruálódó fogalmi rendszer által, a 

metaforák pedig nagy szerepet játszanak abban, hogy meghatározzák, mit tekintünk 

valóságunk részének (Lakoff és Johnson 1980: 146). Ezért lehetséges a sokszor tudat 

alatt ható manipuláció metaforák segítségével, melyet a politikai vezetők és 

sajtóorgánumok is előszeretettel alkalmaznak.  

Valóságunk megértési folyamataink terméke, mely ráadásul nem statikus, hanem 

állandóan formálódó rendszer. Azért tudunk igaz kijelentésként értelmezni bizonyos 

fogalmi rendszereket használó kijelentéseket, mert ezek alapján értelmezzük az adott 

szituációt. Az igazság tehát fogalmi rendszerünk függvénye, egy szituáció megértése 

pedig magával a szituációval való interakciónkból fakad (Lakoff és Johnson 1980: 180). 

A későbbiekben több más kutatásnak is hasonló lesz a kiindulópontja (pl. 

Tourangeau és Sternberg (1982): a metafora szemantikai tartományok kölcsönhatása
11

) 

és természetesen az utóbbi évtizedekben számos módosuláson is átesett Lakoff és 

Johnson teóriája. 

Kiefer (2007: 102) úgy véli, hogy a holisztikus kognitív szemantika szerint a 

metaforák a jelentésnek nem periferikus jelenségei, hanem a nyelvi kreativitás 

egyértelmű jelei, a nyelvi jelentés lényegéhez tartoznak, annak alapvető jelenségei. 

 

2.4.1. A metafora felépítése és funkciója 

 

A metafora kognitív szempontú definíciója egy fogalmi tartománynak 

(céltartománynak) egy másik fogalmi tartomány (forrástartomány) terminusaival történő 

megértése, vagyis az egyik tartományt a másik segítségével értelmezzük (Kövecses 

2005: 20). Ez az a bizonyos fogalmi metafora, melyre fogalmi gondolkodásunk épül.  

                                                      
10

 „The essence of metaphor is understanding and experiencing one kind of thing in terms of another” 

(1980: 5). 
11

 „…metaphors often involve seeing in a new way not only two particular things but the domains to 

which they belong as well […] Metaphors can thus involve whole systems of concepts.” (1982: 214) 
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Fogalmi tartományon összefüggő tapasztalatok bármilyen rendszerét érthetjük, melyről 

koherens tudással rendelkezünk. A nyelvben ezeket a fogalmi metaforákat metaforikus 

nyelvi kifejezések jelenítik meg, melyek a forrástartomány terminológiájából kerülnek 

ki. A fogalmi metafora képlete tehát (a kiskapitálissal jelzett kifejezések a kognitív 

metaforaelmélet irodalmában hagyományosan a fogalmakat jelenítik meg):  

 

AZ (A) CÉLTARTOMÁNY (B) FORRÁSTARTOMÁNY 

 

A céltartomány olyan absztrakt fogalomkör, melyet a forrástartomány 

konkrétabb fogalmainak segítségével fogalmazunk meg (pl. AZ ÉLET ÚTVONAL). Ezeket 

a konkrét fogalmakat pedig alapvetően a fizikai világgal kapcsolatos tapasztalatainkból 

merítjük. A konkréttól az absztraktig irányuló metaforikus gondolkodás tehát ebben a 

tekintetben egyirányú folyamat.  

A két fogalmi tartomány között megfelelések szisztematikus rendszere működik, 

a forrástartomány bizonyos elemei felelnek meg a céltartomány bizonyos elemeinek, 

ezeket nevezzük leképezéseknek. Ez a folyamat általában nem tudatosan zajlik. A 

forrástartománnyal kapcsolatos tudásunkat felhasználva metaforikus implikációkat 

tudunk rávetíteni a céltartományra. 

A két tartomány közti leképezések menetét fogalmazza meg az invariancia-

hipotézis: „figyelembe véve a metaforikus leképezésben részt vevő aspektusokat, annyi 

tudás képezhető át a forrástartományból a céltartományba, amennyi még koherens a 

céltartomány képiséma-tulajdonságaival” (Kövecses 2005: 114). Ez meggátolja olyan 

megfelelések létrejöttét, mely ellentétes a céltartomány sematikus struktúrájával. Így a 

forrástartomány fogalmi anyaga megőrzi lényegi szerkezetét, azaz invariáns marad. Ha 

a két fogalmi tartomány alapszerkezete ellentmond egymásnak, inkoherencia lép fel 

köztük. 

Fontos azonban tisztázni, hogy a forrás- és a céltartomány közti megfelelések 

csupán részlegesek, egy forrástartomány szerkezete sosem vonatkozhat teljes egészében 

a céltartományra, hiszen akkor nem beszélhetnénk két különböző fogalomról. A 

forrástartomány általában a céltartomány bizonyos aspektusára fókuszál, ennek az 
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aspektusnak a metaforikus kiemelésében működik közre. Így viszont a céltartomány 

más aspektusai rejtve maradnak.
 12

 

Ugyanakkor a forrástartományról is megállapítható, hogy a céltartomány 

konceptualizálásában mindössze néhány eleme vesz részt, ezeket hasznosítja a metafora 

létrejötte során, így a forrástartomány is csak részlegesen képződik le a céltartományra. 

Egyedi, irodalmi metaforák létrejöttének épp az lehet az egyik módja, hogy a 

forrástartomány eddig nem hasznosított aspektusait is felhasználja. Valamint a 

konvencionális megfeleléseken túl a forrástartományok fogalmi aspektusainak 

konceptuális elemeiről való többlettudásunkat is leképezhetjük a céltartományra, 

ilyenkor beszélhetünk metaforikus következményekről.  

Tehát ugyanazt a céltartományt több különböző forrástartomány segítségével is 

konceptualizálhatjuk attól függően, hogy mely aspektusát helyezzük éppen a 

középpontba, ezzel párhuzamosan ugyanaz a forrástartomány több, egymástól független 

céltartományhoz is hozzárendelhető, így létrejön egy bizonyos hatókör, azoknak a 

céltartományoknak az összessége, melyeket az adott forrástartomány segítségével 

jellemezhetünk (Kövecses 2005: 116). Egy adott forrástartomány több céltartomány 

elérését is biztosíthatja, azaz különböző lehet a hatóköre (pl. a TŰZ vonatkozhat a 

SZERELEM és a HARAG céltartományokra is), és fordítva, ugyanaz a céltartomány 

különböző forrástartományokon keresztül is értelmezhető, ezt pedig a céltartomány 

kiterjedésnek nevezzük (A POLITIKA értelmezhető a HÁBORÚ és a VERSENY 

forrástartomány segítségével is). 

Boda I. és Porkoláb (2001: 54) az informatika fogalmi metaforáit kutatva jutott 

arra a következtetésre, hogy „a forrástartományok megfelelő fogalmaihoz tartozó és a 

céltartományba „átvitt” tulajdonságok a céltartomány fogalmainak csak meghatározott 

tulajdonságait emelik ki, és ezek mellett tág tere nyílik az ugyanahhoz a fogalomhoz 

tartozó további tulajdonságoknak (amelyeket pl. egy másik forrástartományba tartozó 

fogalom segítségével jeleníthetünk meg)”. 

Minden forrástartományhoz hozzátartozik egy olyan jelentésfókusz, fő jelentés, 

mely konvencionálisan rögzült (pl. TŰZ – HŐ). A forrástartomány tehát nem tetszőleges, 

hanem a beszélőközösség által rögzült konceptuális jelentést visz át a céltartományra. 

Ez a jelentésfókusz a két fogalmi tartomány közti központi megfelelések segítségével 

                                                      
12

 „…when we say that a concept is structured by a metaphor, we mean that it is partially structured and 

that it can be extended in some ways but not others.” (Lakoff és Johnson 1980: 13) 
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ragadható meg. Ezek olyan elsődleges fogalmi metaforák, melyeknek kombinációiból 

az adott esetben komplex metafora jön létre, további megfeleléseket, következményeket 

implikálhatnak, de az adott metaforára nézve ezek a legdominánsabbak fogalmi síkon is 

és a belőlük képzett nyelvi kifejezések síkján is. Ezek a központi megfelelések tükrözik 

az adott forrástartományról való alapvető tudásunkat (Kövecses 2005: 122). 

A fogalmi metaforák nem minden esetben a forrástartományokról való 

strukturált tudásunkon alapulnak, hanem néha bizonyos képi sémákon, melyek nem 

annyira rendszerezettek, mint a szerkezeti metaforák kidolgozott megfelelései, viszont 

általában a világról való közvetlen fizikai tapasztalatainkból erednek. Érzékelésünk 

során tehát a kategorizáció első lépéseként az adott entitás strukturális jellemzőit 

állapítjuk meg, ún. képi sémákat alakítunk ki magunkban, melyek sematikusak, nem 

részletezettek, de koherenssé teszi tapasztalatainkat. Ezek a sémák a későbbiekben akár 

más fogalmak alapjául szolgálhatnak, azaz az összetett fogalmak is sematikus szerkezeti 

alappal rendelkeznek (Kövecses 2005: 53). 

Lakoff (1987) megkülönbözteti többek között a TARTÁLY, a RÉSZ–EGÉSZ, a 

KAPCSOLAT, a CENTRUM–PERIFÉRIA, KIINDULÓPONT–ÚT–CÉL képi sémákat, melyeknek 

alapja a világról való közvetlen fizikai tapasztalatunk, tehát a testesültségre épülnek. 

Talmy (1988) ezekhez a képi sémákhoz hozzáveszi az ún. ERŐDINAMIKA-sémát, 

melynek segítségével számos céltartomány leírható. Pl. az érzelmek a laikus modell 

szerint valamilyen ok (erőhatás) miatt jönnek létre, az érzelem pedig válaszreakciót 

(ellenerő) indukál.  

A TARTÁLY-séma két alapvető fizikai tapasztalaton alapul: testünk tartályként 

fogható fel, valamint minket is tartályként fognak körbe a körülöttünk lévő terek. A 

TARTÁLY-séma szerkezeti elemei tehát a következők: a tartály belseje, a tartály mint 

határ, és ami a tartályon kívül helyezkedik el. A képi sémák visszatérő, dinamikus 

mintázatai annak, ahogy a világot magunk körül érzékeljük (Johnson 1987, Kövecses 

2006: 224), de a strukturális metaforák is lehetnek specifikusabbak vagy éppen egészen 

általánosak. 

Az elsőként Lakoff és Johnson (1980) által rendszerbe foglalt experiencialista (a 

szerzők terminológiája) irányzat tehát az embert környezetének szerves részeként veszi 

figyelembe, mely folyamatos interakcióban van fizikai valójával, az emberi testtel, a 

fizikai környezettel és kulturális hátterével. A világban való működésünk által értjük 

meg a világot és alakítjuk ki saját igazságunkat egy koherens fogalmi rendszer 
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segítségével. A metafora tehát egyfajta „elképzelt racionalitás” (imaginative rationality 

– Lakoff és Johnson 1980: 236). 

Metaforikusan strukturált fogalmaink a diskurzusban szinte tudattalan szinten 

vannak jelen, és annak során folyamatosan új nyelvi kifejezésekkel bővülhetnek, új 

megfelelések jöhetnek létre a két fogalmi tartomány között. Ilyenkor az aktivált 

céltartomány a forrástartomány eddig nem fókuszált elemeit használja fel, hogy az új 

aspektust megragadja. 

Szilágyi N. Sándor (1996) a Lakoff-féle elmélet kritikáját adja azzal, hogy a 

metaforaképzést és más kognitív folyamatokat nyelvi síkon vizsgálja.
13

 Szerinte a 

metafora létrejötte inkább nyelvi síkon történik olyan módon, hogy megváltozik, 

kétkomponensűvé válik a jelentés szerkezete: megjelenik benne egy központi rész, az 

alapjelentés, és egy periferikus rész, a metaforikus jelentés. Tehát ha egy A és egy B 

dolog között strukturális hasonlóság figyelhető meg, akkor a B-re is az A nevét 

alkalmazzuk, ami a kategorizáció szempontjából azt jelenti, hogy magát az A által 

kijelölt kategóriát is megváltoztatjuk, pl. a kategória belső szerkezete tekintetében. „A 

kategorizáció ilyenfajta módosulását a kategória metaforikus kiterjesztésének nevezzük, 

jelezve ezzel, hogy a kiterjesztés a strukturális hasonlóság alapján történik. Egy 

kategória metaforikus kiterjesztése éppen ezért nem lehet önkényes: a metaforikus 

jelentés mindig motivált.” (Szilágyi N. 1996: 46) 

 

2.4.2. Metaforáink létrejöttének alapja: a motiváció 

 

A hagyományos metaforafelfogás a hasonlóságot tekinti a metafora alapjának. 

Tény, hogy a hasonlóság gyakran valóban szerepet játszik egy fogalmi metafora 

létrejöttében, azonban nem minden esetben.  

A kognitív megközelítés elsősorban nem a megjósolhatóságot, hanem a 

motivációt tekinti a metaforaképzés alapjának. A metaforák tehát nem feltétlenül 

hasonlóságon alapulnak, de motivált a létrejöttük (Kövecses 2005: 79). Ez a motiváció 

pedig nem más, mint az a tapasztalati alap, mely vagy közvetlen fizikai érzékelés vagy 

az átvittebb, társadalmi vagy kulturális közeg által képződik meg elménkben. A 

                                                      
13

 „a metafora (vagyis a valamely dologra metaforikus jelentése szerint alkalmazott szó) sajátosan nyelvi 

természetű (sőt: ami a legsajátosabban nyelvi, az éppen a metafora), ezért vizsgálata elsősorban a 

nyelvleírásra tartozik.” (Szilágyi N. 1996: 48) 
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motiváltság tehát nem egyenlő a megjósolhatósággal, ennek köszönhető, hogy 

univerzális tapasztalatainkból nem minden kultúrában ugyanaz a fogalmi 

metaforakészlet alakult ki. Ugyanígy nem lehet megjósolni az egy céltartományhoz 

tartozó forrástartományokat az adott nyelvben. Ez az eltérés a fordítás során is okozhat 

problémákat. 

Grady (1999) háromféle motivációt különböztet meg, eszerint a metaforák alapja 

lehet összefüggés (tapasztalat vagy eredet), hasonlóság, illetve alapulhatnak AZ 

ÁLTALÁNOS SPECIFIKUS fogalmi metaforán. 

Elsődleges metaforáink minden bizonnyal fizikai tapasztalataink közötti 

összefüggéseken alapulnak, ilyen A TÖBB FELFELÉ IRÁNYULTSÁG (pl. ha vizet öntünk egy 

tartályba, a víz szintje magasabb lesz). Ez a hétköznapi megfigyelés kiindulópontként 

szolgálhat bonyolultabb, absztraktabb összefüggések megértéséhez (pl. feljebb veszem a 

hangerőt). De jellemzően ilyen tapasztalati alap az emberi érzelmek és a hozzájuk 

kapcsolódó hőérzet összekapcsolása is, bár sokszor olyan automatikus a társítás a két 

fogalmi tartomány között, hogy ennek nem is vagyunk tudatában (pl. AZ INTENZITÁS HŐ, 

A SZERETET HŐ). A metafora tehát testi tapasztalatainkon keresztül mentális 

folyamatainkhoz köthető. A hasonlóság ugyan szintén jelen van jó néhány esetben, de 

nem mindig ez a motiváció, illetve a hasonlóság nemcsak tulajdonságokra alapulhat, 

hanem strukturális egyezésre is (Lakoff és Turner 1989). Téralkotó fogalmaink pl. 

fizikai környezetünkkel való állandó interakciónk alapján konceptualizálódtak. 

Hasonlóságként fogható fel, mégsem az a hagyományos értelemben az az eset, 

mikor szerkezeti összefüggéseket fedezünk fel két fogalmi keret között, pl. a POLITIKA 

és a HÁBORÚ. Az érzékelt szerkezeti hasonlóság fontos motivációs alapja lehet fogalmi 

metaforáinknak (Kövecses 2005: 84). Sajátos paradoxon azonban ebben az esetben, 

hogy az összefüggésnek itt a hasonlóság nem oka, inkább következménye lesz, mert a 

két fogalmi tartományt a szerkezeti összefüggések felfedezése után feleltetjük meg 

egymásnak. Ontológiai metaforák által képzett hasonló fogalmi státus így hozhat létre 

érzékelt szerkezeti hasonlóságot, pl. AZ ELME EGY TARTÁLY. A metafora tehát olyan 

fogalmi jelenség, mely ugyan létrejöhet hasonlóságon alapulva, de sok esetben ez 

megfordítva igaz: az általunk észlelt hasonlóságok azok, melyek valamilyen 

metaforikus alapon nyugszanak elménkben. 

A két fogalmi tartomány közötti kapcsolat alapja az is lehet, hogy a 

forrástartomány a céltartomány biológiai vagy kulturális eredete. A POLITIKA HÁBORÚ 
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fogalmi metafora esetében a forrástartomány azt a kort idézi, mikor választási csaták 

helyett valódi háborúk döntötték el, kié lesz a hatalom. 

Az előbb elmondottak alapján tehát léteznek egyszerű és komplex metaforák. Az 

előbbiek képezik le a forrástartomány jelentésfókuszát a céltartományra, így hozzák léte 

egy komplex metafora központi témáját. Komplex fogalmaink egyszerű, elsődleges 

tapasztalataink összetett rendszeréből alakulnak ki, ugyanígy elsődleges metaforáink 

építik fel a komplexebb fogalmi metaforákat. Tapasztalataink koherens egésszé akkor 

válnak, mikor fogalmi keretekbe strukturáljuk őket. 

Minél jobban rögzült az adott metafora a mindennapi gondolkodásunkban, annál 

konvencionalizáltabb, annál kevésbé feltűnő, hogy metaforikus kifejezést alkalmazunk 

beszédünk során, mivel ezek a fogalmi metaforák már teljesen rögzült módjai az adott 

absztrakt fogalomról való gondolkodásunknak. Éppen ezért az irodalmi metaforák, 

melyeket a hagyományos metaforaszemlélet sokkal inkább metaforának tekintett, a 

kognitív metaforaelmélet számára kevésbé kutathatók szisztematikusan, mivel általában 

szokatlanok és egyediek – bár konvencionalizált fogalmi metaforáinknak is lehet 

egyedi, újszerű metaforikus nyelvi kifejeződésük (a költői metaforahasználatot kognitív 

keretek között értelmezi pl. Büky 2001). 

 

2.4.3. Metaforatípusok  

 

A metaforák tehát elsősorban kognitív funkciót töltenek be gondolkodásunkban, 

ezt a szerepet azonban többféle módon teljesíthetik. Az általunk leginkább metaforaként 

beazonosítható kifejezések az ún. strukturális metaforák kategóriájába sorolhatók. 

Ebben az esetben a forrástartományról széleskörű, rendszerezett ismereteink vannak, 

ami hozzáférést biztosít a céltartományhoz, így egy bizonyos céltartományt egy konkrét 

forrástartomány segítségével ragadunk meg, a köztük létrejövő megfelelések alapján. A 

strukturális metaforák konzisztens struktúrát biztosítanak az általuk konceptualizált 

fogalomnak (pl. A TÁRSADALOM CSALÁD). 

Nyelvi síkon „A strukturális metaforára tehát az jellemző, hogy egy kezdeti 

strukturális hasonlóság alapján a kevésbé kidolgozott jelentésű és kevesebb 

attribútummal jellemzett szó átveszi a kidolgozottabb, strukturáltabb jelentésű szó 

sajátos attribútumait” (Szilágyi N. 1996: 56). 

Az ontológiai metaforák ezzel szemben kevésbé strukturáltan konceptualizálják 

céltartományaikat (Kövecses 2005: 50), a forrástartományok ebben az esetben 
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általánosabb kategóriák, melyekbe az elvont céltartományokat besorolják: anyagok, 

formák, tehát olyan alapvető halmazok, melyek a világ általános kategorizációjában 

működhetnek közre. Így tudjuk a körülhatárolt struktúrával nem rendelkező fogalmakat 

(pl. események, állapotok, gondolatok) tárgyakként elképzelni, ami megkönnyíti a róluk 

való gondolkodást (pl. kezünkben van a megoldás).  

Az ontológiai metafora egyik formája a megszemélyesítés is, melynek során 

emberi tulajdonságokkal ruházunk fel elvont vagy tárgyi céltartományokat. Ontológiai 

metaforáink a legalapvetőbb eszközeink arra, hogy tapasztalatainkat fogalmi keretekbe 

foglaljuk, és ezeken alapulnak komplexebb strukturális metaforáink is (Lakoff és 

Johnson 1980: 219), valamint ide sorolhatók a már említett képi sémák (pl. TARTÁLY) is. 

Az orientációs (irányultsági) metaforák még ennél is kevesebb fogalmi 

struktúrával rendelkeznek, egyszerűen az alapvető térbeli irányokon alapszanak, és 

inkább a célfogalmak közti térbeli koherenciát biztosítják. A felfelé vagy lefelé 

irányultság pl. kapcsolódik a pozitív vagy negatív érzésekhez vagy értékítéletekhez (le 

vagyok hangolva). Ennek alapja fizikai környezetünk mint forrástartomány: a térbeli 

elhelyezkedés és ebben testünk mint viszonyítási pont. Számos alapvető fogalmunk 

ilyen térbeli rendezőelv alapján konceptualizálódik, és még absztrakt fogalmaink is 

gyakran erednek orientációs alapokról. Ez a tapasztalati alap automatikusan segíti az 

adott fogalom megértését. 

A metaforákat ezen kívül több szempont szerint csoportosíthatjuk, pl. 

konvencionalitásuk mértéke alapján, vagyis hogy mennyire vannak jelen az adott nyelvi 

közösség mindennapi kommunikációjában. Minél inkább konvencionalizált egy fogalmi 

metafora vagy egy hozzá tartozó nyelvi kifejezés, annál kevésbé vagyunk tudatában, 

hogy valójában metaforáról van szó. A kevéssé konvencionalizált, újszerű, 

meghökkentő metaforák leginkább a költői nyelvre jellemzőek, a hagyományos 

gondolkodás ezeket azonosítja metaforaként, ezért kapcsolták össze az irodalommal a 

metaforahasználatot, pedig itt lényegében a konvencionális fogalmi metaforákhoz 

tartozó szokatlan nyelvi kifejezésekről van szó. 

A fogalmi metaforákból indul ki és jut el a fogalmi hálózatok modelljéig 

Fauconnier és Turner (2002), akik szerint a fogalmi metaforák csak sajátos esetei egy 

nagyobb struktúrának, az emberi gondolkodás pedig nagy mértékben fogalmi 

tartományok kognitív manipulációján alapul (Kövecses 2005: 227). Ennek alapjai az ún. 

mentális terek, melyek adott pillanatban, egy konkrét beszédszituációban, a megértés 
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során jönnek létre, tehát kisebbek és helyzethez kötöttebbek, mint egy fogalmi 

tartomány, és a beszéd közbeni jelentéskonstrukció során lépnek működésbe.  

Ezek hálózata strukturálja gondolkodásunkat többféle módon, pl. az 

integrációval, melynek során több fogalmi tartományt vetítünk egymásra ugyanabban a 

mentális térben. Itt tehát nem az egyik tartományt képezzük le a másikra, hanem a kettő 

elemeit egy harmadik, elképzelt integrált térben egyesítjük. A modell részét képezi még 

egy ún. generikus tér, mely a bemeneti tartományokra közösen jellemző absztrakt 

szerkezetet tartalmazza, és a megfelelések általánosításaiból jön létre. 

A régebbi, formális nyelvészeti kutatások ezeket nevezték lehetséges 

világoknak; a különbség annyi, hogy a mentális terek egy adott beszédszituációban 

jönnek létre az elme aktivált területeként. Az általános fogalmi kereteket a szituációban 

aktiválják a mentális terekkel való megfelelések. Így a mentális terek fogalmi hálózatot 

hozhatnak létre. Ez az elmélet már némileg különbözik a fogalmimetafora-elmélettől, 

valószínűleg a metaforaképzésnél is sokkal általánosabb kognitív folyamatról van itt szó 

(Kövecses és Benczes 2010: 177).  

 

2.4.4. Metaforarendszerek 

 

Abban az esetben, ha egy fogalmat több metafora segítségével strukturálunk, a 

különböző metaforikus rendszerek koherens egésszé állhatnak össze, miközben az 

egyes metaforák az adott fogalom más-más aspektusát világítják meg. Ennek 

köszönhetően közös következményeik jöhetnek létre, melyek nagy szerepet játszanak 

egy fogalom metaforikus struktúrájának koherenssé tételében. A közös metaforikus 

következmény (shared entailment) jelentheti a metaforák közötti kapcsolódások alapját 

is. Egy adott fogalom más-más metaforákkal való konceptualizációja különféle célokat 

szolgálhat a különböző aspektusok megvilágításával. Egymást fedő célok egymást fedő 

metaforákat eredményeznek, ami erősíti a koherenciát. Így jönnek létre olyan 

metaforarendszerek, melyek egy adott fogalmat teljes komplexitásában, számos 

nézőpontból képesek megjeleníteni. 

A koherencia azonban nem jelent konzisztenciát is, vagyis az adott fogalomhoz 

kapcsolódó metaforák önmagukban nem függenek össze, de közös következményeik 

által összekapcsolódnak. Konkrét tapasztalataink így állnak össze elvont fogalmi 

rendszerekké. Mindennapi életünkben a metaforák közötti folyamatos és tudattalan 

váltások alapján működnek megismerési folyamataink és kommunikációnk. Szükséges 
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tehát egyszerre több, esetenként egymással inkonzisztens metaforát is működtetnünk 

egyes fogalmak különböző aspektusainak megvilágítására. 

Lakoff és Turner (1989) két alapvető rendszer létezését mutatta ki, melyek 

strukturális fogalmi metaforáink alapját képezik: A LÉTEZÉS NAGY LÁNCA és az 

ESEMÉNYSTRUKTÚRA rendszereket. Az előbbi a tárgyak, entitások konceptualizációjának 

kiindulópontja, a másik pedig az események, állapotok, történések fogalmi 

leképezésének alapja. Kapcsolatban állhatnak a főnév és az ige univerzális grammatikai 

kategóriáival is (dolgok és relációk kategóriáival; ld. Langacker 1987). 

A NAGY LÁNC a világ dolgait kapcsolja össze hierarchikusan: az embereket, 

állatokat, növényeket, komplex tárgyakat, természetes fizikai entitásokat. Ez olyan 

univerzális népi elmélet, mely minden kultúrában megtalálható. A rendszer akkor válik 

metaforikussá, mikor egy bizonyos szintjét egy másik szint megértéséhez használjuk fel 

(Kövecses 2005: 134). Lakoff és Turner ezt módosította KITERJESZTETT NAGY LÁNCCÁ a 

későbbiekben. 

Ennek a metaforarendszernek egyik alcsoportja az a halmaz, mely empirikus 

kutatásom alapját képezi, az ABSZTRAKT KOMPLEX RENDSZEREK fogalmi tartománya, 

mely az emberek szintje feletti absztrakt szerveződések szintje. Ilyenek pl. a politikai 

rendszerek, a társadalom, a gazdaság stb. Ezeknek a céltartományoknak legfőbb 

tulajdonságai a funkciójuk, a stabilitásuk, a fejlődésük és a rendszer állapota. Leginkább 

négy fő forrástartomány segítségével konceptualizálhatjuk: GÉPEZET, ÉPÜLET, NÖVÉNY, 

EMBERI TEST (Kövecses 2005: 135). 

Emberi lényként, jobban mondva emberi testként konceptualizálhatunk 

társadalmi-politikai-gazdasági rendszerek egészét (AZ ABSZTRAKT KOMPLEX RENDSZER 

EMBERI TEST). Ennek a forrástartománynak a jelentésfókusza elsősorban a rendszer 

állapotára és szerkezetére irányul. Ennek megfelelően pl. a működő állapot egészség, a 

problémák betegségek, a rendszer szerkezete pedig az emberi test struktúrájaként 

képződik le. 

Az EMBERI TEST és az ÉPÜLET forrástartománya közt sok az átfedés, ez utóbbi 

jelentésfókuszában szintén a struktúra áll, annak stabilitása, tartóssága. Ezért az ide 

tartozó metaforikus kifejezések leginkább az absztrakt rendszer létrehozását (építés), 

szerkezetét (pl. alap), szilárdságát (stabil, romokban hever) segítenek konceptualizálni. 

A GÉPEZET forrástartománya elsősorban az absztrakt komplex rendszer 

működését jeleníti meg. Gépekkel kapcsolatos naiv tudásunk elsősorban a mechanikus, 

mára kissé elavultnak számító fogaskerekes gépekkel kapcsolatosan mondható 
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koherensnek, így elsősorban ez az elképzelés vált konvencionálissá az absztrakt 

rendszerek működésének konceptualizációjában. A modernebb gépek, mint pl. a 

számítógép még nem annyira elterjedt forrástartomány, hiszen tudásunk nem 

konvencionális ezekkel a szerkezetekkel kapcsolatban (figyelemre méltó, hogy 

elsősorban az emberi elmét jellemezzük ezzel az utóbbi forrástartománnyal). 

Az absztrakt komplex rendszerek fejlődését elsősorban a NÖVÉNY 

forrástartománya konceptualizálja. A növény növekedésével jellemezhetjük ezeknek a 

rendszereknek a változásait, de a struktúra ábrázolásában is részt vesz (pl. ágazat, 

gyökerek). 

Az absztrakt komplex rendszereket tehát elsősorban ezeknek a metaforáknak a 

segítségével tudjuk elképzelni. A NAGY LÁNC rendszerében ezek a forrástartományok 

egy szinttel lejjebb helyezkednek el, tehát konkrétabbak, mint az általuk ábrázolt az 

elvont rendszerek. 

Az ESEMÉNYSTRUKTÚRA-metafora többek közt a következő almetaforákat 

foglalja magába Lakoff (1990, 1993) szerint: AZ ÁLLAPOTOK TÉRBEN LÉVŐ ZÁRT 

TERÜLETEK, A VÁLTOZÁSOK MOZGÁSOK, AZ OKOK ERŐK, A CSELEKVÉS ÖNERŐBŐL 

VÉGZETT MOZGÁS, A CÉLOK ÚTI CÉLOK, A MÓDSZEREK ÚTVONALAK, A NEHÉZSÉGEK 

AKADÁLYOK, A KÜLSŐ ESEMÉNYEK NAGY MOZGÓ TÁRGYAK, A REMÉLT HALADÁS A 

MENETREND BETARTÁSA, A HOSSZÚ TÁVÚ CÉLZOTT TEVÉKENYSÉGEK UTAZÁSOK. Az 

eseményeket tehát eszerint elsősorban a HELY, az ERŐ és a MOZGÁS konkrétabb 

fogalmainak segítségével érthetjük meg. 

 

2.4.5. Metafora a kultúrában: univerzalitás és variáció 

 

Számos olyan fogalmi metaforánk létezik, melyek egymástól tipológiailag és 

kulturálisan igen eltérő nyelvekben is ugyanúgy megtalálhatók, általános szerkezetük 

megegyezik, tehát megállapítható, hogy fogalmi metaforáink egy része univerzális. 

Ezek olyan alapvető fizikai tapasztalatokon alapulnak, melyek az egész emberiségre 

jellemzők, mint pl. az emberi test univerzális tulajdonságai, alapjuk tehát a testesültség 

(Lakoff és Johnson 1999). Ennek megfelelően ezek az elemi, elsődleges metaforák 

elsősorban emberi érzelmeket, viselkedést vagy általános eseménysorokat 

konceptualizálnak, használatuk pedig automatikus és nagyrészt tudattalan (ld. Grady 

1997).  
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Bár Lakoff és Johnson (1980) a metaforák univerzalitását hangsúlyozta, későbbi 

kutatások számos különbséget mutattak ki a fogalmi metaforák kulturális jelenlétét 

illetően (Kövecses és Benczes 2010: 95). Ez abból adódhat, hogy az emberi percepciós 

folyamat kezdeti szakaszai magukban foglalják az érzéki észlelést, ezért univerzálisnak 

tekinthetők, ezután viszont kulturális és szociológiai aspektusok is befolyásolják, hogy 

fogalmi struktúrákká váljanak (Banczerowski 2000a: 329). 

Ez utóbbi esetben létrejöttüket és használatukat jelentősen megszabja az adott 

nyelvhez tartozó kultúra.
14

 Befolyásolhatja az adott metafora kiterjedését egy 

céltartományhoz kapcsolódva, a kidolgozottságát, valamint a metaforikus folyamatok 

hangsúlyozottságát (ld. még Barcelona (2001) kontrasztív vizsgálatait). A 

metaforahasználat pedig még ugyanazon a kultúrán belül is mutathat különbségeket a 

különböző társadalmi csoportok mentén, a kommunikáció típusát és stílusát illetően, 

illetve földrajzilag (Dirven 1994), de diakronikusan is változik, sőt egyéni variációk is 

kimutathatók, pl. életkor szerint (ezen variációk dimenzióiról ld. Kövecses 2007).  

Egy általános szinten univerzális fogalmi metaforának tehát specifikusabb 

szinten kultúrafüggő variációi lehetnek (Kövecses 2007: 68). A különbségek oka 

egyrészt a tágabb kulturális kontextus (az adott kultúra uralkodó elvei és 

kulcsfogalmai), másrészt pedig a helyi természeti és fizikai környezet lehet (Kövecses 

2005: 190; Kövecses 2007: 231). A kulturális kontextus sajátosságaira az újságírónyelv 

az egyik legjobb példa, pl. a témával korreláló metaforahasználat esetében. A 

kommunikatív szituáció egyik kontextuális hatása lehet, hogy a beszélő próbál koherens 

maradni az adott szituáció aspektusaival (az adott témával), ami kihat a 

metaforahasználatára is, de ilyen kulturális kontextus lehet pl. a történelmi háttér vagy a 

személyes életút is. Ezen kontextusbeli eltérések mindegyike hatással lehet a fordítás 

folyamatára is, melynek során két kultúra lép egymással interakcióba. 

A TARTÁLY pl. univerzális forrástartománynak tekinthető, de ez önmagában csak 

egy generikus séma, különböző kultúrák különböző módokon specifikálják (Lakoff és 

Kövecses 1987), tehát míg A DÜH EGY TARTÁLYBAN LÉVŐ FOLYADÉK fogalmi metafora 

számos kultúrában megtalálható, az egyes nyelvek különböző aspektusokból 

konceptualizálják ezt. Ezek a specifikus metaforák ugyanakkor mind kongruensek a 

generikus sémával. A variációk okai és tényezői között szerepelhet tehát az adott 

forrástartomány eltérő konceptualizációja, azaz hogy más aspektus kerül a fókuszba. 

                                                      
14

 „we can think of culture as a set of shared understandings that caracterise smaller or larger groups of 

people” (Kövecses 2007: 1) 
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Eltérőek lehetnek egy adott fogalmi metafora implikációi és a nyelven belül kialakuló 

különböző nyelvi kifejezések is. 

 Eltérhetnek ugyanakkor kognitív preferenciáink és kognitív stílusunk is. 

Univerzális tapasztalataink eltérő kulturális konceptualizációja tehát differenciált 

tapasztalati fókuszunkkal magyarázható, azaz eltérő forrástartományokat vagy 

ugyanannak a forrástartománynak eltérő aspektusait használjuk fel egy adott 

céltartomány eléréséhez. 

Metaforáink fogalmi jellegét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy nemcsak 

nyelvi kifejeződéseik vannak, hanem más módokon is manifesztálódhatnak 

kultúránkban. A metaforikus fogalmi rendszerek ugyanis egész gondolkodásunkat, 

világról alkotott képünket befolyásolják, ezért az emberi megismerés nyelven kívüli 

területein is megnyilvánulhatnak, pl. vizuális műalkotásokban, reklámokban, 

szimbólumokban, mítoszokban (Kövecses 2005: 71). De befolyást gyakorolnak 

erkölcsről, családról és más fogalmakról való gondolkodásunkra, társadalmi 

szokásainkra, ünnepeinkre, rituáléinkra is. Metaforáink tehát kultúránk inherens részei 

(Kövecses 2007: 2). 

Fogalmi metaforáink a nyelvről való gondolkodásra és a nyelv grammatikai 

szerkezetére is nagy hatással vannak (Talmy 1988). A kognitív mentális folyamatok 

képezik nyelvünk grammatikai alapjait is (Langacker 1987, 1991, Lakoff 1987), pl. 

szófajainkat is ez alapján kategorizáljuk. 

Politikai ideológiáink és elvrendszerünk szintén ilyen fogalmi metaforákra 

épülnek, így egész életfelfogásunk alapjaivá válhatnak a gondolkodásunkat 

meghatározó metaforikus struktúrák. Hasonló konvencionális elképzelés pl. a 

társadalom családként való konceptualizációja. A különféle családmodellek és szülői 

minták eszerint befolyásolják azt is, ahogy a családot a társadalom forrástartományaként 

működtetjük.  

A konzervatív és a liberális gondolkodás közti eltérés egyik legfontosabb oka 

szintén az előbb említett metaforikus különbségben rejlik, ennek mentén Lakoff (1996) 

kimutatta, hogy a családról a SZIGORÚ APA vagy a GONDOSKODÓ CSALÁD modellje 

alapján alkotott elképzeléseink kihatnak arra, ahogyan a társadalomról, annak 

felépítéséről és feladatairól gondolkodunk és amilyen elvárásokkal vagyunk az állam 

felé. 
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2.4.6. A politika és a politikai sajtó metaforái 

 

A politikai diskurzus és a politikáról való gondolkodás nagyon erősen 

metaforizált mind nyelvileg, mind pedig nyelven kívüli vonatkozásaiban. A politika 

céltartománya gyakran konceptualizálódik a HÁBORÚ, ÜZLET, CSALÁD, VERSENY 

forrástartományok segítségével, a társadalom egésze is lehet család vagy éppen emberi 

lény. A politikával foglalkozó média úgyszintén gyakran él az ezekre a fogalmi 

metaforákra épülő kifejezésekkel. A politikai fogalmak metaforikus megközelítésének 

nagy hagyománya van, pl. Alexis de Tocqueville Az amerikai demokrácia című 

művében AZ ÁLLAM EMBERI LÉNY fogalmi metaforát alkalmazza az amerikai demokrácia 

történetének bemutatására (Kövecses 2005: 73, 2006: 137).  

Ha az országok emberi lények, egymással való viszonyaik megfeleltethetők az 

emberi viszonyoknak: lehetnek barátok vagy ellenségek. Egy ország lehet erős vagy 

gyenge (katonailag), egészséges vagy beteg (gazdaságilag). Kövecses (2005: 74) 

példája szerint ezek a fogalmi metaforák gyakran szolgálhatnak komoly alapként vagy 

magyarázatként valós akciókra, akár katonai beavatkozásokra is: az Öböl-háború idején 

az amerikai média Kuvait Irak általi megszállását gyakran konceptualizálta 

megerőszakolásként. Az így konceptualizált áldozat–gonosztevő reláció teremthetett 

megfelelő erkölcsi alapot arra, hogy az Egyesült Államok hősként megmenthesse a 

gonosz markából az ártatlan áldozatot. A tündérmesék fogalmi struktúráján keresztül 

értelmezve a háború hőstetté metaforizálódott (Lakoff 1992, Kövecses 2007: 174). (ld. 

újrakeretezés a politikai diskurzusban: Kövecses 2006: 92.) 

Lakoff (1992, 1996) említést tesz több olyan fogalmi metaforáról, melyek saját 

kutatása szerint dominánsan konceptualizálják az amerikai politikai diskurzust, pl. A 

POLITIKA HÁBORÚ, A TÁRSADALOM CSALÁD, AZ ELNÖKVÁLASZTÁS VERSENY. Ezek a 

metaforák a politikával foglalkozó médiát is áthatják. 

Különösen termékeny a modern kultúrában A POLITIKA SPORT fogalmi metafora, 

mely általánosan AZ ÉLET ELŐADÁS metafora konkrétabb almetaforája, és így a nyugati 

kultúrában évezredes hagyományai vannak (Kövecses 2006: 144). Érdekes azonban, 

hogy ez az általános fogalmi metafora hogyan variálódik kultúrák szerint egy 

specifikusabb szinten: míg az amerikai kultúrában ez a sport a baseball vagy más ottani 

népszerű sportág, addig pl. Kínában a forrástartomány inkább a pingpong, Európában 

pedig a labdarúgás (ld. Kövecses 2007: 120). A POLITIKA SHOWMŰSOR fogalmi metafora 

pedig főleg Amerikában hálózza be a politikáról való gondolkodást (Gabler 1998). 



40 

 

Chilton és Lakoff (1995) az ÉPÜLET metaforát vizsgálja a politika 

céltartományában, nevezetesen a Gorbacsov által híressé tett EURÓPA KÖZÖS HÁZ 

metaforát elemzi. Ezt a metaforát a különböző célkultúrákban a ház fogalmának 

prototipikus elképzelésétől függően értelmezték, így az eredeti elképzelés, mely a 

tipikus orosz nagyvárosi házak képére épült, ahol több család él egymás mellett, 

kevésbé volt értelmezhető pl. az amerikai kultúrában, ahol a prototipikus ház inkább az 

önmagában álló családi ház (ld. Schäffner 2004: 1262). Az ABSZTRAKT KOMPLEX 

RENDSZEREK metaforának ugyanakkor sok olyan leképezése van, mely ideillik, maga a 

fogalmi metafora pedig általánosabb metaforák alrendszere: ABSZTRAKT RENDSZER 

LÉTREHOZÁSA ÉPÍTÉS, AZ ABSZTRAKT RENDSZER FIZIKAI RENDSZER, ABSZTRAKT 

RENDSZER TARTÓSSÁGA FIZIKAI STRUKTÚRA STABILITÁSA (Kövecses 2006: 202, Chilton 

1996). 

Mussolf (2001) arra hívta fel a figyelmet, hogy a politikai újságírásban a fenti 

fogalmi metafora konvencionális nyelvi leképeződései mellett olyan kifejezések is 

szerepelnek, melyek nem hagyományos kiterjesztései ennek a forrástartománynak: tető, 

lakók, házmester, vészkijárat. Ebből is jól látszik, hogy a fogalmi metaforák nemcsak 

automatikusan, tudattalan szinten képzik meg céltartományaink néhány jellemző 

aspektusát valamiféle statikus rendszerben (Kövecses 2006: 203; 2007: 225), hanem 

alkalomadtán a forrástartomány egyéb, nem szokványos elemei is játékba hozhatók a 

céltartomány bizonyos elemeinek konceptualizációjához (ld. még Mussolf 2006 az EU 

viszonyait leíró metaforákról). 

A politika gyakran használ metaforaalapú átkeretezést céloktól és ideológiától 

függően. Egyik előző kutatásomban (Harsányi 2010b) azt vizsgáltam, milyen 

metaforikus fogalmi keret alapján konceptualizálja ugyanazt a politikai szituációt két 

szembenálló politikai erő. Egy parlamenti választás két fordulója közötti helyzetről volt 

szó, ahol már az első fordulóban eldőlt, melyik párt győzött, de az arányok és egyéb 

módosító tényezők nyitottak voltak még. A két politikai erő vezető sajtóorgánumának 

hétvégi vezércikkeiben vetettem össze a domináns fogalmi metaforákat. Egyértelműen 

kimutatható volt, hogy a már győztes pártot támogató cikk legtöbbször AZ ÁLLAM 

ÉPÜLET fogalmi metaforát használta, sokszor talán nem is tudatosan, de mindenképpen 

motiváltan, azt sugallva az olvasóknak, hogy megnyugodhatnak, az építkezés ideje 

következik. Addig a vele szemben álló fél publicisztikájában túlsúlyban voltak A 

POLITIKA HÁBORÚ fogalmi metafora kifejezései, ezzel is mozgósítani, aktivizálni 

szándékozván az olvasókat, hogy a második fordulóban szépíthessenek az eredményen. 
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Ez az eredmény talán evidensnek tűnik, hiszen a politikai újságírás nem titkolt 

célja a befolyásolás, felhívás, főleg egy olyan kiélezett politikai helyzetben, mint egy 

országgyűlési választás. A metaforahasználat azonban tudattalanul talán még azokra is 

hathat, akik a konkrét tartalommal szemben esetleg szkeptikusak. Sok esetben az sem 

biztos, hogy maga az újságíró tudatosan él egy-egy metaforával, de minden bizonnyal 

azonosul az adott nézettel, ez pedig arra motiválja, hogy az adott fogalmi metafora 

mentén konceptualizálja az eseményeket. Egyes esetekben pedig egyértelműen tudatos 

stratégia eredménye egy-egy kifejezés használata. 

A politikai sajtó metaforáival foglalkozik Jakusné (2002) is, aki kognitív 

szempontok alapján értékeli a politikai publicisztika szövegeit. Abból indul ki, hogy egy 

diskurzus nyelvhasználata hatással lehet társadalmi viszonyok egészére is, mivel 

összefüggések bizonyos modelljét közvetíti (Jakusné 2002: 442). Így pl. a rejtett érzelmi 

tartalom vagy gúny a metaforákon keresztül szinte észrevétlenül hat a befogadóra az 

értelmezés során. Ezen kívül a sajtónyelv feladata a tájékoztatáson kívül egy bizonyos 

közösségi tudat erősítése az olvasókban a metaforák által közvetített kulturális 

utalásokon keresztül, melyeket ők közös szempontból értelmezhetnek (Jakusné 2002: 

449). 

 

2.5. Metafora a fordításban 

 

A fordítástudomány a kognitív tudományokhoz hasonlóan szintén viszonylag 

fiatal diszciplína, sokáig küzdött az öndefiníció problémáival és saját elhelyezkedésének 

meghatározásával a tudományágak között (ld. Holmes 1988). A besorolás 

nehézségeinek másik oka a terület interdiszciplináris jellege lehet. Való igaz, hogy 

főképpen a nyelvészet, alkalmazott nyelvészet egyik alágaként tartják számon, de 

fejlődésével egyre több segédtudománya válik meghatározóvá, dominánssá egy adott 

korszakon keresztül. A kezdeti elméleti nyelvészeti alapvetések után egyre inkább a 

pragmatikai megközelítés, a szövegnyelvészet, stilisztika, szociolingvisztika, 

pszicholingvisztika, valamint a kulturális kutatási területek felé fordult, a vele 

párhuzamosan fejlődő kognitív tudományokkal pedig egyre szorosabb kapcsolatba 

került (Schäffner 2004: 1254). 

A többi nyelvészeti diszciplínával szemben azonban a fordításkutatás 

alkalmazott nyelvészeti jellegét elsősorban az adja, hogy konkrét szövegeket és azok 

aktuális nyelvi megvalósulását vizsgálja, az adott szövegegységek pedig mindig konkrét 



42 

 

kontextusban és kulturális háttérrel jelennek meg, nem pedig egy olyan statikus 

rendszerben, mint pl. kontrasztív nyelvi vizsgálatok során. 

A fordítástudomány egyik legalapvetőbb kérdése, a fordíthatóság mibenléte 

tulajdonképpen a kezdetektől fogva a nyelv, valóság és megismerés problematikáján 

alapul. Sapir és Whorf (1956) hipotéziséből, azaz gondolkodásunk nyelvi 

meghatározottságának szigorúbb értelmezéséből az következne logikusan, hogy a 

fordítás lehetetlen. Mounin (1963) szerint is a fordítás lehetetlenségének gondolatához 

vezet a statikus nyelvi rendszerek összehasonlítása. A gyakorlat viszont nap mint nap 

rácáfol erre a lehetetlenre, ezt az anomáliát próbálják meg áthidalni a fordítástudomány 

különböző elméletei a nyelvi jelenségek fordítási lehetőségeit kutatva.  

A metafora fordítási kérdéskörével azonban kezdetben nemigen foglalkozott a 

nyelvészeti fordításelmélet. A régebbi, fordításokat kutató tanulmányok ugyanis 

jellemzően műfordítások analízisével foglalkoztak, így a metafora vizsgálata is az 

irodalmi műelemzés keretei között mozgott. A nyelvészeti fordítástudomány 

megjelenésével azonban a műfordítások vizsgálata fokozatosan háttérbe szorult, 

egyfajta „deviáns nyelvhasználatként” értelmezve azt, amivel a tudományos 

megközelítés, így a nyelvészeti fordítástudomány sem mindig tud mit kezdeni (Snell-

Hornby 1995: 28), mivel nemigen illett bele a formális nyelvészeti kategóriákkal 

dolgozó új tudományág fogalmi keretei közé. Így a metaforakutatás a fordítástudomány 

perifériáján maradt. A metafora és a fordítás problematikája tehát azért is párhuzamos, 

mert kutatásában az irodalmi és a nyelvészeti megközelítés sokszor egymást kizáró 

vetélkedését kísérhetjük nyomon. 

 

2.5.1. A klasszikus fordítástudomány fő kérdései a metaforafordítás szemszögéből 

 

A fordítástudomány egyik legfontosabb központi kérdése kezdetben az 

ekvivalencia kutatása volt, mely a metaforafordítás szempontjából is érdekes és 

végiggondolásra érdemes probléma.  

Az ekvivalenciaelméletek tulajdonképpen azt próbálták megragadni, mi az az 

invariáns elem, melynek a fordítás során át kell kerülnie a forrásnyelvi szövegből a 

célnyelvibe, ezek az elméletek tehát normatív alapokon nyugszanak. Catford a fordítási 

ekvivalencia feltételéül azt szabta, hogy egy adott szituációban egymással kölcsönösen 

felcserélhetők legyen a két szövegrész (Catford 1965: 178; in: Bart–Klaudy szerk. 
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1986), ezt a megfelelést állította szembe az általa is külön tárgyalt formális 

megfelelésekkel. 

Nida a befogadó reakciójának azonosságát tartja az ekvivalencia feltételének. 

Nála a formális ekvivalencia a forrásszöveg tiszteletben tartása, a dinamikus pedig a 

célnyelvi befogadó szem előtt tartása három szempont segítségével: a befogadó nyelv és 

kultúrája, a szöveg kontextusa és a célnyelvi befogadók (Nida 1964: 167). Így érhető el 

a „természetes” fordítás (idézi Klaudy 2006: 91; Jakobson 1959: „equivalence in 

difference”). 

A formális és dinamikus ekvivalencia ilyen szembehelyezése alapvetően a már 

említett arisztotelészi dichotomikus alapokon nyugszik, vagyis a forma és a tartalom 

szembeállításán; ennek elégtelenségét felismerve a későbbi pragmatikai irányzatok már 

két szöveg közötti funkcionális ekvivalenciáról beszélnek. Snell-Hornby (1995: 22) 

szerint viszont az ekvivalencia fogalma egyáltalán nem alkalmas arra, hogy a 

fordítástudomány központi kategóriája legyen, sőt káros lehet, mert atomisztikus 

szemléletű, és a nyelvek közötti szimmetria illúzióját kelti. Az ekvivalencia gondolatát 

váltotta fel az ún. translation unit, a fordítási egység fogalma, mely arra irányította a 

figyelmet, hogy a szövegek közötti megfelelések megvalósulását ne az egyes lexikai-

grammatikai elemek között, hanem nagyobb egységekben, valamint szövegszinten is 

vizsgálni kezdjék. 

A deskriptív szemlélet előtérbe kerülésével az abszolút ekvivalencia fogalmáról 

is ki lehetett már mondani, hogy gyakorlatilag nem létezik, ehelyett különböző 

ekvivalenciatípusok működhetnek a szövegek között (Reiss 1971, Reiss és Vermeer 

1984). Newmark szintén elveti az ekvivalencia fogalmát (Newmark 1982), 

megkülönböztet szemantikai fordítást, ha az információtartalom megőrzése a fontos, 

valamint kommunikatív fordítást, ha a célnyelvi olvasóra gyakorolt hatás kerül az 

előtérbe. A Saussure-i dichotómiákon alapuló ekvivalenciaelméletet így felváltotta 

egyfajta tipologizálás, említésre méltó még pl. Komisszarov ekvivalenciaszintek szerinti 

modellje (Klaudy 2006: 82).  

Ugyanakkor a Reiss (1971) által létrehozott szövegtipológia túl merevnek 

bizonyul a gyakorlati szövegelemzésben, hiszen a valóságban a szövegek ennél 

kevertebb jellegűek. Az általam vizsgált politikai publicisztikában egyszerre van jelen a 

tartalomközpontúság (politikai eseményekről számol be), a formaközpontúság (stílusa 

szubjektív, esszészerű, sokszor szinte irodalmi igényű) és a felhívásközpontúság 

(nyíltan egy bizonyos ideológiát képvisel). 
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Klaudy (2006: 99) szerint a fordítási ekvivalencia inkább kommunikatív 

szempontból közelíthető meg; három fő jellemzője, hogy referenciális (a valóság 

ugyanolyan szeletére vonatkozik), kontextuális (a mondatok a szövegben ugyanazt a 

helyet foglalják el) és funkcionális szempontból is egyenértékű (a szöveg ugyanazt a 

szerepet tölti be a két kultúrában). 

Az ekvivalencia, vagyis a forrás- és a célszöveg azonosságának mibenléte tehát 

kezdetben egyfajta „tertium comparationis”-ként funkcionált a fordításról való 

gondolkodásban, azonban a valós fordításokban, a gyakorlatban nem találták semmilyen 

kézzelfogható bizonyítékát a létezésének, fogalmát sem sikerült pontosan definiálni. 

Ráadásul általában nem teljes szövegben, hanem elszigetelt mondatokban vizsgálták a 

kutatók a megfeleléseket. Az ekvivalencia fogalma így illúziónak tűnik a későbbi 

irányvonalak felől nézve. Miután sorozatos revíziókon ment keresztül az elmúlt 

évtizedekben, a 80-as évektől kezdve a leíró elméletekben szinte teljesen kikerült a 

vizsgálatok fókuszából, mivel az újabb paradigmák más szemszögből közelítik meg a 

forrásnyelvi és célnyelvi szöveg összefüggéseit. 

A fordítás kutatásának másik nagy problémaköre a fordítás folyamatának 

modellálása. A fordítói tevékenység a szövegértésre (analízis) és szövegalkotásra 

(szintézis) egyaránt épül, arra viszont máig nincs egyértelmű válasz, hogy a kettő között 

van-e valamilyen átváltási szakasz. 

A metaforák fordítására értelmezve ez probléma annak a kérdésnek a 

felmerülését is jelentheti, hogy a fordító vajon végigmegy-e akár tudattalan szinten azon 

a folyamaton, melynek során a forrásnyelvi metaforikus kifejezéseket beazonosítja a 

forrásnyelvi fogalmi metaforával, megkeresi az ekvivalens célnyelvi fogalmi metaforát, 

majd az ehhez tartozó célnyelvi metaforikus kifejezést; vagy pedig végig nyelvi szinten 

marad a behelyettesítés folyamán. A fogalmi metaforák szintjéhez való visszatérés 

megfelelhet a transzformációs modellben leírt mélystruktúrának is. Behelyettesítés 

viszont csak akkor történik, ha egyértelmű megfelelés van az elemek között. Ez 

azonban a legtöbb esetben nincs így (Klaudy 2006: 76). Jelen tanulmány erre a kérdésre 

nem ad választ, hiszen más aspektusból és célból végeztem a kutatást, de a 

metaforafordítás egészének megértéséhez ennek a szempontnak a felderítése is 

elengedhetetlennek tűnik. 
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2.5.2. A célnyelvi szöveg és kultúra előtérbe kerülése 

 

Az utóbbi évtizedekben tehát egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a hagyományos 

nyelvészeti kategóriák nem működtethetők, nem használhatók hatékonyan a 

fordításkutatásban, ilyen volt pl. az ekvivalencia egyre inkább meghaladott fogalma. A 

80-as évektől egyre jellemzőbb lett az a kutatói attitűd, mely a fordítást nem elsősorban 

nyelvi, hanem kommunikációs aktusként, kulturális transzferként kezeli (Vermeer 

1978). Elvont nyelvi rendszer helyett a konkrét megvalósulás, nyelvi tevékenység került 

a vizsgálatok középpontjába.  

A fordított szövegek hagyományosan alacsony státusza a fordítástudomány 

deskriptív kutatásainak köszönhetően már megváltozott, a két szöveg a modern 

fordítástudomány szemléletében egyenrangúnak számít, sőt befogadói szempontból 

nézve a célnyelvi szöveg jóval fontosabb szerepet tölt be az adott kultúrában (Snell-

Hornby 1995: 118). Megtörtént tehát a forrásnyelvi szöveg trónfosztása, a célnyelvi 

szövegnek nem elsősorban a forrásnyelvi szöveg felépítésétől, hanem a saját célnyelvi 

környezetétől és az abban betöltött funkciójától kell függenie. A kutatásokban a 

célnyelvi beágyazottság vizsgálata került egyre inkább előtérbe, az adott szöveg 

viselkedése a célnyelvi kulturális közegben. A fordítás megközelítése ezzel elmozdult a 

folyamatorientációtól az eredményorientált megközelítés felé, mely a célnyelvi 

szöveggel mint produktummal és annak recepciójával foglalkozik.  

Ezzel párhuzamosan a deskriptív megközelítés egyre inkább elvetette az 

értékelés minden formáját, és csakis a fordítás lehetőségeinek leírására szorítkozott. 

Ugyanakkor léteznek olyan kulturális normák, melyek az egyes szövegek működését 

szabályozzák, olyan konvenciók, melyek szövegprototípusokat alakítottak ki az adott 

nyelvi közegben. A normafogalom ebben az értelemben nem preskriptív, hanem egyfajta 

játékszabályként funkcionál (ld. Chesterman 1993). Ez a változás eredményezhette azt 

is, hogy az irodalmi szövegek szintén meglelték helyüket a spektrumban. 

A fordítástudomány ezzel a pragmatikai fordulattal a nyelvtudomány egyik 

alágából egy kulturálisan meghatározott interdiszciplináris területté kezdett válni, amely 

a kommunikációtudományból, a szociológiából éppúgy merít, mint az elméleti 

nyelvészetből (mely közben maga is egyre inkább előtérbe helyezi a nyelv megismerő, 

kognitív, ezáltal kulturális teremtő funkcióját, szemben a klasszikus nyelvészeti 

megközelítésekkel). A függetlenedéssel együtt tehát a más tudományágakkal való 

együttműködés is egyre hangsúlyosabb lett. José Lambert (1993: 25) szerint a 
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fordítástudomány maga is a kultúrakutatás, kulturális tanulmányok része, hiszen a 

fordítás is kulturális-társadalmi normákon alapul. Így jöhetnek létre olyan részterületek, 

mint pl. a fordításpolitika.  

A fordítástudomány tehát interkulturális diszciplína (Klaudy 2006: 39), a 

specialitása azonban mindig is az maradt, hogy konkrét szövegekkel, az elméletek 

gyakorlati megvalósulásával dolgozik. A szövegegész, a makrostruktúra vizsgálatának 

bevonása pedig azt eredményezte, hogy egyre szövegközpontúbb lett az elméleti 

fordítástudomány, a szöveget pedig nemcsak immanens elemein keresztül, hanem a 

kultúrába való beágyazottságán keresztül is vizsgálja – csakúgy, mint a kognitív 

nyelvészet, mely a nyelvet elsősorban kulturális entitásként fogja fel.  

De Beaugrande és Dressler (2000: 276) szerint a szövegnyelvészet azért fontos a 

fordítástudomány számára, mert a fordítás a nyelv aktualizálása, ennek vizsgálatához 

pedig a szövegkörnyezet figyelembe vétele elengedhetetlen a kutatás során. A „szó 

szerinti” és a „szabad” fordítás szembenállása arra a tévhitre alapult, hogy nyelvi 

elemek egyenértékűsége az előfordulási környezetüktől függetlenül lehetséges, és hogy 

a nyelvhasználatban ez az egyenértékűség számít. A fordítás egyenértékűsége viszont 

csakis a résztvevők élményeinek egyenértékűsége lehet. A két szöveg elemeinek helye a 

maguk virtuális rendszerében ezért másodlagos tényező. 

Politikai szövegek fordításáról szóló munkájában Schäffner szintén azt 

hangsúlyozza, hogy a fordítás elsősorban kultúraközi kommunikáció (1997: 120), a 

szöveg a fordítás során más közegbe kerül, egy másik nyelvi közösségbe, valamint 

időben és térben is eltávolodik az eredetitől. Szövegtípustól függ, hogy az adott 

nyelvben mennyire konvencionális az adott szöveg struktúrája. Legfőképp azonban a 

szöveg adott kultúrában betöltött funkciója az, amely a leginkább befolyásolja a fordítói 

stratégiákat. Gondot okozhat pl. olyan kulturális háttérismeretek átadása, melyek 

meglétét a forrásszöveg szerzője természetesnek veszi az olvasóival kapcsolatban, a 

célnyelvi kultúrában viszont ezek az ismeretek már nem annyira evidensek. 

Fordítási egységként tehát egyre inkább a szöveg egészét azonosítják, annak 

kulturális és szituációs kontextusában, azaz a két szövegnek saját kulturális 

környezetében kell ugyanolyan szerepet betöltenie. Ebből a szempontból megközelítve 

a fordító első dolga, hogy az adott szöveget a fenti szempontok alapján közelíti meg, ezt 

követi a szerkezeti elemzés, majd a fordítási stratégia kialakítása a szövegösszefüggések 

hálózatának feltérképezésével (Snell-Hornby 1995: 80). 
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2.5.3. Politikai szövegek fordítási kérdései 

 

A politikai publicisztika fordításának vizsgálata műfaji szempontból is érdekes 

lehet, hiszen a Reiss által bevezetett kategóriák (tartalom-, forma-, felhívásközpontúság; 

Reiss 1971) mindegyike érvényes rá bizonyos szemszögből. A sajtóműfajok alapvetően 

történetelbeszélésen alapulnak (Károly 2007: 161), emellett azonban erős 

ideológiaközvetítő és -formáló jellegük is van, mellyel az olvasót a szövegen keresztül 

befolyásolhatják, manipulálhatják. Természetesen fontos, hogy a cikk témája és az általa 

közvetített információ a célnyelvben is értelmezhető legyen, de mivel nem egyszerű 

hírközlésről van szó, hanem jóval szubjektívebb műfajról, ezt a tartalomközpontúságot 

árnyalja a szerző sajátos stílusa és formai jegyei, sokszor szinte szépirodalmi igénnyel 

megírt mondatai, akár a metaforahasználata is. Ráadásul az explicit szubjektivitás egy 

politikai orgánumban a személyes meggyőződés nyílt felvállalását is jelenti. Egy 

politikai sajtótermék nyíltan vállalja ideológiai elkötelezettségét, ennek megfelelően a 

felhívó funkció, a befolyásolásra való törekvés sem hiányozhat belőle.  

Fairclough (1997) olyan taxonómiát dolgozott ki politikai témájú újságcikkek 

nyelvi elemzésére, mely a tágabb társadalmi és kulturális kontextust is figyelembe 

veszi, így a fordítás szempontjából is használható. Hat kérdés alapján elemez (Károly 

2007: 170): 

1. milyen politikai tényezők, szereplők szerepelnek a szövegben, milyen 

műfajra, szövegfajtára, ethoszra épül? 

2. Hogyan jeleníti meg ezeket a szöveg? 

3. Ez a megjelenítés a szöveg mely tényezőin keresztül realizálódik? 

4. Hogyan használja fel a szerző a szövegfajta tulajdonságait az interakció 

lebonyolításában? 

5. Hogyan befolyásolja a szövegesemény a szövegfajta megjelenítését? 

6. Milyen társadalmi és kulturális folyamatok alakítják a szöveget? 

 

A sajtószövegekben fontos szerephez jut az olvasó nyílt vagy rejtett 

manipulációja, ezért fordítása szakértelmet igényel ahhoz, hogy a kívánt hatást elérje. A 

fordítónak számos nyelvi, kulturális, kognitív és társadalmi szempontot kell 

mérlegelnie. Egyik ilyen szempont az eredeti funkció betöltésének problémája a 

célnyelvi közegben, mely saját kutatásom szempontjából abban a kérdésben 

konkretizálódik, hogy vajon célja-e a Le Monde Diplomatique magyar fordításának, 
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hogy ugyanazt a hatást érje el a célnyelvi olvasókban, mint az eredeti cikkek a francia 

befogadóknál; vagyis hogy ebben a műfajban mennyire tudatosítható a szöveg 

fordításjellege, ami fokozhatja a distancia mértékét az olvasóban. 

Politikai szövegek fordítása esetében a befogadóban speciális igények 

merülhetnek fel, mint pl. bizonyos standardizált kifejezések használata, azaz lényegében 

a célnyelvi konvencióknak megfelelő szöveg létrehozásának elvárása. A fordítói 

stratégia így számos tényező függvénye, ezen tényezők súlya azonban nem azonos 

mértékű. Legmeghatározóbb a két szöveg saját kultúrájában betöltött funkciója 

(Schäffner 1997). 

A forrás- és célnyelvi műfajnormák ütközése esetében a fordító feladata, hogy 

ezt a problémát áthidalja (Károly 2007: 129). Ez összetett és tudatos fordítói stratégiát 

(Chesterman 1993: 26) kíván és feltételez. A fordító módszerét és szabadságát 

ugyanakkor befolyásolja a szöveg típusa és műfaja is. Hatással vannak rá a szöveg 

szituációs előzményei a célkultúrában, a műfaj megléte, célja, relatív státusza, a fordítás 

tényének nyílt vagy rejtett módja, szövegmodellek megléte és ismertségi foka. 

Így jönnek létre olyan műfajtranszfer-stratégiák, melyeknek célja a forrásnyelvi 

szöveg műfaji identitásának megőrzése a célnyelvi fordításban. A cél tehát a 

funkcionális fordítás, vagyis hogy kommunikatív és funkcionális értelemben ekvivalens 

célnyelvi szöveg jöjjön létre és a fordítás megfeleljen a célnyelvi szituációnak és 

szándéknak (Károly 2007: 213, Klaudy 2006, Reiss és Vermeer 1984). 

A fordítás során az információtartalom átadása mellett a szöveg műfaji 

identitásának megőrzése az egyik fő feladat (Károly 2007: 173). Ez nem mindig 

egyszerű, a célkultúrából esetleg még hiányozhat is az adott műfaj, de ha meg is 

található, akkor sem biztos, hogy azonos retorikai, szövegalkotási hagyományokkal, 

normákkal rendelkezik. A (jól képzett) fordítók a legtöbb esetben igyekeznek elkerülni 

az idegenszerűséget. Nyelvi kompetencián felül tehát műfaji kompetenciára is szükség 

van az adott műfaj fordításához, és a műfaji identitás megőrzéséhez (Károly 2007: 176). 

Bhatia (1997: 206) szerint a célnyelvi szöveg műfaji identitásának 

megtartásához a következő négy elem segítségével lehetséges: a két kódrendszer 

megértése, a műfaji ismeretek elsajátítása, kognitív struktúrák felismerése, műfaji 

ismeretek alkalmazásának képessége. Ezért fontos a fordítóképzésben a műfaji 

jellemzők oktatása. 

Politikai újságcikkek fordítását vizsgálja Bánhegyi (2009) is, aki úgy látja, hogy 

a fordítás a politikai hatalom eszközeként funkcionálhat, ez pedig a szövegnyelvészet 
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eszközeivel kimutatható. Makrostrukturális és diskurzuselemzésen alapuló modell 

segítségével mutatja be a sajtónyelv politikai elfogultságának megjelenését és az ebből 

adódó kognitív vagy affektív alapú manipulációs törekvéseket, melyek a fordítás során 

is észlelhetők. A metaforák fordításával kapcsolatban megállapítja, hogy fordításuk 

nagyban függ attól, hogy a megrendelő azonosul-e az adott szöveg által közvetített 

politikai ideológiával, ennek még saját ideológiai meggyőződésüket is alárendelik. Ő is 

hangsúlyozza azonban, hogy a szubjektív értelmezést nem lehet kizárni a kutatás során 

sem. 

A szöveg célja azonban nem vizsgálható kontextusa nélkül (ld. Hatim és Mason 

1990 fordításszempontú szövegtipológiája a kontextus által előidézett szövegfókusz-

változásokat szem előtt tartva, ez alapján különböztetnek meg kifejtő, érvelő és utasító 

szövegtípust). De Beaugrande és Dressler (2000) szerint is a szöveg fő retorikai célja 

határozza meg a szövegtípust, ami a kontextusból fakad. Göpferich (1995) pedig  

pragmatikai szemléletű szövegtipológiát hoz létre a szövegek témája, osztálya és közege 

alapján (Károly 2007: 142). 

 

2.5.4. A kontextus kérdése a fordítás szemszögéből 

 

A kontextus fogalma a pragmatikában módosult a hagyományos 

szövegkontextusi jelentéshez képest (Tátrai 2004).
15

 Eszerint egy adott nyelvi jelenséget 

a nyelvi tevékenységből, nem pedig a rendszerből kiindulva is megközelíthetünk. A 

nyelvi tevékenységnek pedig társadalmi, kulturális és kognitív szempontjai is vannak, 

ennek megfelelően nemcsak a rendszer elemeihez statikusan hozzátartozó, hanem a 

kontextusfüggő megnyilatkozásban dinamikusan létrejövő jelentés is vizsgálandó. A 

kontextus fogalma tehát egyszerre jelöli a megnyilatkozás kommunikációs 

körülményeivel kapcsolatos ismeretek rendszerét és ezen ismeretek alkalmazásának 

folyamatát, azaz szerkezeti és műveleti jellemzőkkel is rendelkezik (Tátrai 2004: 480).  

                                                      
15

 „A kontextus a résztvevői (megnyilatkozói és befogadói) szerepekből, illetve a résztvevők fizikai, 

szociális és mentális világából tevődik össze. … A megnyilatkozások kontextusa azonban nem előre 

adott, hanem az értelmezés folyamatában jön létre. … a résztvevők rákényszerülhetnek a kontextus 

módosítására, átalakítására. E folyamat a kontextualizáció, amelynek különböző nyelvi nyomai lehetnek a 

megnyilatkozásokban.”  (Tátrai 2004: 492)  
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A szituációs kontextus ismerete egyrészről a személyközi viszonyokra, 

másrészről a térbeli és időbeli viszonyokra vonatkozó ismereteket foglalja magában. 

Amíg tehát a pragmatikában a nyelvi környezetre a ko-textus fogalma vonatkozik, addig 

a kontextus fogalma arra a fizikai, társadalmi és mentális világra, amely a résztvevőket 

körülveszi akkor, amikor diskurzusba kerülnek egymással (szituációs kontextusról ld. 

még Enkvist 1990). 

A megnyilatkozások mindig valamilyen társadalmi cselekvés kontextusában 

jelennek meg. A tematikus kontextus azokat a pragmatikai háttérismereteket foglalja 

magába, amelyek ahhoz segítenek bennünket hozzá, hogy megértsük, miről is szól, mire 

is vonatkozik az adott megnyilatkozás. A megnyilatkozások értelmezéséhez szükség van 

arra, hogy olyan ismereteket is aktivizáljunk, amelyek nincsenek nyelvileg kifejtve a 

megnyilatkozásban és a szituáció ismeretéből sem következnek. 

Mind a megnyilatkozó, mind a befogadó felléphet közvetítőként is, bizonyos 

diskurzusokkal kapcsolatban pedig számolnunk kell a résztvevői szerepek egymásba 

ágyazódásával (Tátrai 204: 483–484). Ilyen résztvevői szerep lehet a fordítóé is, aki a 

befogadói, közvetítői és megnyilatkozó szerepet egyszerre gyakorolja. A résztvevők 

fizikai, szociális és mentális világa kölcsönösen feltételezi egymást. Egyfelől a 

diskurzus során minket körülvevő fizikai és szociális világ az elménkben 

reprezentálódik, másfelől az elménk működéséről csak a fizikai és társas környezet 

figyelembe vételével, ahhoz való viszonyukban beszélhetünk (Tátrai 204: 486). A 

kontextus létrehozásakor olyan ismereteket kell mozgósítanunk, amelyek biztosítják a 

megnyilatkozás megfelelő, sikeres értelmezését az éppen aktuális kommunikációs 

feltételek és igények mellett.  

A megnyilatkozó választásait a rendelkezésére álló különböző nyelvi 

lehetőségek közül alapvetően meghatározza az a társadalmi viszonyrendszer, amelynek 

megnyilatkozásával maga is részesévé válik, valamint arra tekintettel fogalmazza meg a 

maga mondandóját, hogy milyen mentális állapotokat vélelmez a befogadónál. Másfelől 

a befogadó is különböző mentális állapotokat tulajdonít a beszélőnek akkor, amikor 

értelmezi a megnyilatkozást. A közvetett interakcióval jellemezhető szövegekben 

viszont a megnyilatkozás és a befogadás helye és ideje eltér egymástól (Tátrai 2004: 

488), ami megnehezítheti a megnyilatkozó és a befogadó interakcióját, ilyen lehet a 

fordítás is. 

A fentiek alapján tehát a fordítási szöveget egy dinamikusan változó kulturális 

kontextus funkcionális elemeként foghatjuk fel (Károly 2007: 252). Ebben a 



51 

 

kontextusban a fordító nem egyszerűen két szöveg, hanem két kultúra között közvetít, 

egyszerre tölt be befogadói és értelmezői szerepet, így a szövegkonstrukció a fordító 

kognitív folyamatainak eredményeként értelmezhető. A fordítás többé nem egy statikus 

ideál, melyhez képest kell vizsgálni a megvalósulást, hanem olyan különböző 

megoldások polifóniája, melyek különböző kulturális okokból jöttek létre.  

 

2.5.5. Deskriptív kutatások a metafora fordításával kapcsolatban 

 

Már Vinay és Darbelnet (1958) is ír összehasonlító stilisztikai művében a 

kommunikatív funkció és a nyelvi formák közötti komplex összefüggések hálózatáról. 

Ebben a munkában a szerzőpáros gyakorlati, empirikus példákon keresztül, a valódi 

nyelvhasználat szabályszerűségeit kutatva világítja meg a különböző fordítási 

problémákat, egyelőre stilisztikai szinten. A metaforákkal kapcsolatban Bally 

kategóriáit használják: konkrét képek, affektív képek, rögzült képek, valamint 

felismerik a metafora kulturális kötöttségét. Megállapításuk szerint az egymáshoz közeli 

kultúráknak sok, szinte megegyező metaforája van, ezek nagy része ún. klisé és rögzült 

kép. Viszont ha nem lehet egy metaforát szó szerint lefordítani, elég csak a jelentését 

visszaadni.  

A későbbiekben egyre inkább teret nyerő leíró megközelítés célja a 

nyelvhasználat megfigyelésén keresztül az empirikus vizsgálati anyag rendszerezése, 

valamint tendenciák, törvényszerűségek felfedezése, megfigyelése, rögzítése. 

Tartózkodik a kritikai és értékelő megjegyzésektől, vagyis nem azt hangsúlyozza, 

milyennek kell lennie a (jó) fordításnak, hanem azt írja le, milyenek azok a fordítások, 

melyek a valóságban léteznek. Tehát alapvetően abból indul ki, hogy a két szöveg a 

priori egymás ekvivalense, egyszerűen ennek az ekvivalenciának a típusait kell feltárni 

(Komisszarov 1980). 

 

2.5.5.1. Snell-Hornby integrált megközelítése 

 

Mary Snell-Hornby egyfajta integrált megközelítést javasolt a fordítás 

tanulmányozásához (Snell-Hornby 1995); munkája azért is fontos, mert többször kitér a 

metaforafordítás problematikájára.  

Úgy véli, a fordítástudomány valóban független tudományággá válhat, mely 

integrálja az eddigi eredményeket, de ehhez önálló módszertanra van szüksége. Snell-



52 

 

Hornby a különböző szövegtípusokat fordítási szempontból prototípusokként értelmezi, 

ez alapján vizsgálja fordíthatósági aspektusukat. Kutatásom szempontjából különösen 

fontos, hogy példáinak nagy része újságcikk és egyéb sajtópublicisztika. 

A fordítást mint kultúrák közti közvetítést közelíti meg: a kognitív kutatásokhoz 

hasonlóan azt hangsúlyozza, hogy nincs „nyelven kívüli valóság”, a nyelv a kultúra 

szerves része, vagyis olyan tudás, mely az alapvető emberi viselkedéssel, megismerő 

tevékenységgel függ össze, és kulturális normák szabályozzák (Snell-Hornby 1995: 32). 

A metafora fordításának kutatását Snell-Hornby is a fordítástudomány 

elhanyagolt területeként tartja számon. Tanulmánya megírásáig csak elvétve érintették 

ezt a kérdést a kutatások (ilyen pl. Dagut 1976, van der Broeck 1981, Newmark 1982).  

Különböző kultúrák eltérő szimbólumokat hoznak létre, kognitív fogalmakkal 

élve különböző módokon konceptualizálják a valóságot. A metafora jelentése így 

általában kultúrspecifikus. Az eddigi, hagyományos metaforatipológia tehát elavult: a 

„halott metafora” és eredeti metafora” dichotómiája is értelmét vesztette. Az egyes 

metaforák elhalványulása egy olyan folyamat, melynek során egyre kevésbé feltűnő a 

metaforajellegük, tehát skaláris jelenség, felismerése a befogadó egyéni tulajdonságaitól 

(pl. műveltség) függhet.  

Snell-Hornby Dagut (1976) munkáját idézi, aki szerint a metafora fordíthatósága 

függ kulturális tényezőktől, szemantikai asszociációktól, valamint attól a ténytől, hogy 

ezek mennyire átvihetők a célnyelvbe, mekkora a kulturális átfedés mértéke forrás- és 

célnyelv között, a célnyelvi olvasók milyen mértékben tudják befogadni kulturális 

szempontból.
16

 A metafora fordíthatóságáról nem lehet absztrakt szabályokat felállítani, 

hanem mindig az adott szövegben betöltött funkciójától és szerkezetétől függ, minden 

eset egyedi. A fordítónak az adott szövegben kell a konkrét metafora funkcióját 

megállapítania, pl. hogy fontos szemantikai szerepe van vagy csak esztétikai funkciót 

tölt be. Nyelvi rendszer, norma és szöveg tehát így függnek össze a fordítás 

szempontjából. 

A fordítás folyamatában a megértés a szituáció és a szociokulturális háttér 

megkeresésével kezdődik. A fordítás tehát komplex kommunikációs aktus: interakció a 

forrásnyelvi szerző, a fordító mint olvasó, a fordító mint célnyelvi szerző és a célnyelvi 

                                                      
16

 "what determines the translatability of a SL metaphor is not its 'boldness' or 'originality,' but rather the 

extent to which the cultural experience and semantic associations on which it draws are shared by 

speakers of the particular TL." (Dagut 1976: 28) 
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olvasó között. A fordító a forrásnyelvi fogalmi keretből kiindulva felépíti a saját 

tapasztalatára alapozva a saját képeket, majd ehhez célnyelvi fogalmi keretet talál 

(Snell-Hornby 1995: 84). 

A fordítástudomány nagyban támaszkodott a kontrasztív nyelvészetre is, mely 

azonban nem egyes szövegekre, hanem inkább a teljes nyelvi rendszerek egybevetésére 

koncentrál. Bár a bináris oppozíciók mentén való gondolkodás helyét átvette a 

deskriptív elemzés a prototípuselmélet alapján, rendszerszinten igazából még az 

ekvivalencia fogalma is elfogadható, pl. terminológia szintjén biztosan létezik.  

Snell-Hornby skaláris sorba rendezi fordíthatóság szempontjából a nyelvi 

elemeket, melyből öt fő pontot emel ki az erős ekvivalenciától kiindulva az ekvivalencia 

hiányának irányába: terminológia, nemzetközi szavak, konkrét tárgyak és 

tevékenységek megnevezése, értékeléssel és észleléssel kapcsolatos elemek, végül 

pedig a kultúrafüggő elemek (pl. metafora). Ő is osztja azt az elképzelést, hogy a 

nyelvek közötti kapcsolat prototípusokon, szemantikai mezőkön alapul. Minél 

pragmatikusabb a forrásnyelvi szöveg, annál inkább kötött egy bizonyos szituációhoz, 

ezért annál könnyebb a fordítás funkciójának meghatározása is. Minél specifikusabb a 

szituáció, meghatározottabb a funkció, annál célközpontúbb a fordítás. Viszont minél 

irodalmibb a szöveg, annál jobban függ a szituáció és a funkció az olvasó aktiválásától, 

valamint annál magasabb a forrásnyelvi szöveg státusza (1995: 106–108). 

 

2.5.5.2. Gyakorlati fordítási kérdések: Toury és Newmark 

 

Gideon Toury (1980, 2012) a fordítástudomány deskriptív megközelítését 

szándékozik összefoglalni és a fordítás célnyelvi elfogadhatóságának fontosságára 

felhívni a figyelmet. Munkájának deskriptív kutatásmódszertannal foglalkozó 

fejezetében sorra veszi módszertani megfigyeléseit, ennek során tér rá a metaforák 

fordításának kérdésére, igazából csupán szemléltető példaként a prospektív és 

retrospektív álláspontok összevetésének céljából (Toury 2012: 107).  

Felvetése szerint a fordítástudomány mindezideig más tudományágakból 

importált módszertant és modelleket szinte módosítás nélkül, és próbálja azt a saját 

kutatásaiban alkalmazni. A metaforát jó példának látja arra, hogy rajta keresztül mutassa 

be a különböző megközelítések alkalmazhatóságát a fordításkutatásban. Toury szerint a 

metafora fordíthatóságának problematikája addig szinte csak forrásnyelvi 

megközelítésben volt jelen a szakirodalomban (Dagut 1976, 1978, Newmark 1982). A 
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fordítások vizsgálatának többi területéhez hasonlóan a metafora esetében is főleg azt 

vizsgálták, mennyire megy át a forrásnyelvi metafora jelentése, összetevői és 

„metaforicitása” a célnyelvbe. A példák izoláltak voltak, nem pedig valamilyen 

általános következtetésre alkalmas, rendszerbe foglalt tudományos igényű vizsgálat; 

ezenkívül a hangsúly az értékítéletre, a „jó” fordítás keresésére irányult, ami szintén 

olyan normatív attitűd, mely nem segíti elő a fordítás folyamatának deskriptív 

elemzését, megértését. 

A legtöbb metaforafordítással foglalkozó munka a következő három 

„behelyettesítési” műveletet különbözteti meg: 

1. metafora helyett „ugyanaz” a metafora; 

2. „másik” metafora; 

3. metafora fordítása nem-metaforával; 

Van der Broeck (1981: 77) megközelítésében: 1. „sensu stricto” fordítás; 2. 

behelyettesítés; 3. parafrázis. 

Néhány újabb munka megemlít egy következő lehetőséget is: 

4. a metafora teljes kihagyása a célnyelvi szövegből. 

Toury szerint ezek a kategóriák preskriptív kutatói szemléletet feltételeznek, 

hiszen még ha a forrásnyelvből indulunk is ki, akkor sincs garancia arra, hogy fordítás 

szempontjából egy egységként lesz kezelve az adott kifejezés a célszövegben. A 

célnyelv perspektívájából nézve azonban két új lehetőség is felmerülhet: 

5. nem-metaforikus kifejezés fordítása metaforával; 

6. metafora betoldása a célnyelvi szövegben. 

A célnyelvi megközelítés tehát jobban közelít a mindennapi gyakorlati 

megvalósuláshoz. Arról viszont, hogy mit ért metafora, nem-metafora, „másik” és 

„ugyanaz” a metafora alatt (az utóbbi kettőt ő maga is idézőjelbe teszi), Toury nem ad 

magyarázatot. Megemlíti viszont a kompenzációs stratégiát, melyet nem is lehetne 

kutatni anélkül, hogy az utóbbi két célnyelvi szempontot számításba ne vennénk. 

A két utóbbi szempont bevonásával jobban kutatható az a hipotézis is, miszerint 

bizonyos célnyelvi normák miatt a fordításokban kevesebb a metafora, mint a 

forrásnyelvi szövegekben. Ennek a változásnak tehát nemcsak a forrásnyelvi metaforák 

természete, esetleg a szövegtípus vagy a két nyelv közötti eltérések lehetnek az okai, és 

nem is csak a fordító esetleges gyengeségei, hanem a célnyelv mint önálló kulturális 

közeg. Toury szerint a fordítás szövegének a célnyelvi kontextusban kell funkcionálnia, 

a célnyelvi műfaji-stilisztikai normáknak megfelelnie, valamint a célnyelvi szöveg 
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olvasóinak kell szövegként elfogadniuk (Toury 2012: 107). Ez tehát már a klasszikus 

értelemben vett ekvivalencia fogalmának teljes elvetése. 

 

Newmark gyakorlati szempontú fordítástudományi munkáiban (Newmark 1982, 

1985, 1988) abból indul ki, hogy a metaforafordítás a fordítás legnagyobb problémái 

közé tartozik (1988: 9),
17

 valamint ő is a metaforák kulturális meghatározottságát 

hangsúlyozza. A metaforának egyszerre tulajdonít kognitív és esztétikai szerepet, 

melyek egy jó metafora esetében egyszerre működnek (1988: 104). 

Newmarknál a metafora egy kép (image) és egy tárgy (object) metszetében 

létrejövő jelentés (sense). Úgy véli, hogy az ún. kulturális metaforákat sokkal nehezebb 

fordítani, mint akár az univerzális, akár az egyedi metaforikus kifejezéseket
18

 (1988: 

106). Bár kognitív funkciót is tulajdonít a metaforáknak, Newmark alapvetően nyelvi 

jelenségnek látja. Hat típusát különíti el (dead, cliche, stock, adapted, recent, original), 

és mindegyikhez külön fordítási stratégiát javasol.  

A „halott metafora” kategóriájában ráismerhetünk a kognitív nyelvészet által 

leginkább konvencionalizált fogalmi metaforákhoz kapcsolódó kifejezésekre, melyeket 

Newmark szerint nem nehéz fordítani, bár szinte sosem lehet szó szerint, mivel 

kulturálisan kötöttek. Ugyanez a helyzet a „klisé” metaforákkal is, bár Newmark szerint 

a célszövegben leginkább egyszerűsíteni és a kliséket elkerülni kell. Az egyedi, a 

forrásszöveg szerzője által létrehozott metaforikus kifejezések esetében fontosnak tartja 

a szó szerinti átvételt, ha lehetséges, egyrészt mivel maga a szóalak is üzenetet hordoz, 

másrészt pedig a kifejezés átvétele gazdagíthatja a célnyelvet. 

Alapvetően három művelet köré csoportosítja a fordítói stratégiákat a metafora 

fordításával kapcsolatban: ugyanannak a kifejezésnek a célnyelvi visszaadásával; egy 

másik, hasonló jelentésű metaforikus kifejezéssel (vagy akár hasonlattal) és a szó 

szerinti jelentés behelyettesítésével (vagy teljes kihagyással)
19

 (1988: 104–114). 

(Hasonló alapokon végzett esettanulmány pl. Alvarez 1993.) 

 

                                                      
17

 „Note that metaphor, perhaps the most significant translation problem, may occur at all levels - from 

word to text, at which level it becomes an allegory or a fantasy” 
18

 „Usually cultural metaphors are harder to translate than universal or personal metaphors. I see language 

not primarily as a deposit expressing a culture but as a medium for expressing universals and personality 

as well.” 
19

 „Nevertheless, in principle, unless a literal translation […] is mandatory, the Translation of any 

metaphor is the epitome of ail translation, in that it always offers choices in the direction either of sense 

or of an image, or a modification of one, or a combination of both, as I have shown, and depending, as 

always, on the contextual factors, not least on the importance of the metaphor within the text” (1988:114) 
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2.5.5.3. A metaforafordítás kognitív megközelítése: Tabakowska és Schäffner 

 

Elżbieta Tabakowska munkája (1993) az egyik legfontosabb példája a kognitív 

szempontok érvényesítésének a fordításkutatásban. Irodalmi fordítások metaforáinak 

elemzéséhez használja fel azokat az eredményeket, melyeket a megértésközpontú 

nyelvtudomány az utóbbi évtizedekben elért. A tanulmány empirikus részében többek 

közt a TARTÁLY-metafora fordítását elemzi Emily Dickinson verseinek lengyel 

fordításaiban (1993: 117–127). 

Tabakowska szerint egy bizonyos nyelvi kifejezés használata a beszélő 

szubjektív választását tükrözi az adott konceptualizációk közül, ez pedig érvényes lehet 

a fordítás menetére is, ahol folyamatosan a lehetséges ekvivalensek közötti szelekcióval 

és döntésekkel kell a fordítónak szembenéznie. A fordítói ekvivalenciát tehát egy adott 

időben fellépő egyéni fordítói normaként lehet értelmezni. 

Tabakowska is felhívja a figyelmet arra, hogy a kognitív nyelvészet a kontrasztív 

hagyományokat folytatva izolált mondatokkal foglalkozik, nem pedig nagyobb 

szövegrészekkel, ezen kívül adottnak veszi a fordítói ekvivalenciát (Tabakowska 1993: 

18–19). A kognitív nyelvészet szerinte ugyanakkor új perspektívát nyit a 

fordítástudományban azzal, hogy tendenciákat, nem pedig szabályokat állít fel. Olyan 

elméleti keretet biztosít, melynek segítségével lehetővé válik a fordítási ekvivalencia 

pontosabb definiálása, ugyanakkor normatív következtetések is levonhatók. 

A metafora kultúrspecifikus jelenség, és ez a fordításban nagy problémákat 

jelenthet, éppen azért, mert nem egyszerű nyelvi átvitelről, hanem transzkulturális 

folyamatról van szó. Viszont mivel a metafora létrejötte az emberi megismerés 

univerzális tevékenységéhez fűződik, léteznie kell a jelentéskiterjesztés olyan általános 

mintázatának, mely több nyelvben is megtalálható (Tabakowska 1993:67, ld. még 

Taylor 1989). 

A legtöbb hagyományos metaforaelemzés taxonomikus, és a „halott” 

metaforáktól az „eredeti” metaforákig létrehozott skála alapján megy végbe (ld. 

Newmark 1988).  A hagyományos megközelítés által halott metaforáknak tartott 

jelenség azonban a kognitív felfogás szerint legalapvetőbb fogalmi metaforáink síkja, 

nem költői szóképek, hanem minden nyelvhasználó számára adott fogalmi struktúra, 

melynek használata a legtöbb esetben konvencionális, tudattalan, automatikus 

(Tabakowska 1991: 68; ld. Lakoff és Turner 1989). A konvencionális metaforák 

„fordíthatatlansága” a kognitív inkompatibilitásból adódhat (Tabakowska 1993: 69). A 
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kreatív metaforák pedig mivel kevésbé konvencionalizáltak, jóval egyedibbek (és ezért 

is jelentenek nagyobb gondot a fordítás során). 

A metaforák fordíthatósága tehát természetüknél fogva relatív, a fordító 

választása és a célnyelvi adekvátság attól a szerkezettől és funkciótól függ, melyet az 

adott szövegben betölt (Tabakowska 1993:70). 

Tabakowska szerint a stilisztikai ekvivalencia a kognitív nyelvtan által definiált 

ábrázolás dimenzióitól is függ, tehát egy fordító stilisztikai kompetenciája nem a nyelvi 

kompetencia része, hanem benne foglaltatik a nyelvi aprólékos részletek felismerése 

iránt képesség, árnyalatnyi szemantikai különbségek észrevétele. A fordítási 

ekvivalencia problémája tulajdonképpen egy kört járt be: a régi klasszikusok rendszer 

nélküli benyomásaitól indulva a preskriptív szemlélet és az algoritmizálhatóság 

gondolatain át a pragmatikai szempontokig, majd az abszolút empirista megközelítésű 

esettanulmányokig (Tabakowska 1993: 72). 

Minden fordítás a recepcióval és az interpretációval indít, de mindkét 

tevékenységet a konvenció – nyelvi, társadalmi, történelmi – befolyásolja. Így a 

szubjektív és objektív szempontok összekapcsolódásával jön létre egy egyedi 

produktum. Ebből a szempontból a fordítás a kognitív nyelvészetből ismert scene 

megfelelője. Mivel az olvasás egyben értelmezés is, ezért a fordításnak is annak kell 

lennie. Bár fogalmi rendszereink eltérnek, konceptualizációs képességünk megléte 

univerzális, megértésünk határai így voltaképpen végtelenek. Maga a fordítás is 

leképezés (Lakoff 1987: 312). 

A fordítási egység, melyben az ekvivalencia létrejön, mindenképpen nagyobb a 

mondatnál (Tabakowska 1993, Toury 1980). A kognitív nyelvészet ebben is segíthet: a 

fordítási egység úgy is felfogható, mint a Langacker szerinti kép. A szöveg így ilyen 

scene-ek konzisztens és koherens hálózatának felel meg. Ez tekinthető ebben az 

értelmezésben a fordítás invariánsának. A fordítási ekvivalencia az ábrázolás (imagery) 

szintjén így olyan elemek esetében is fennállhat, melyek nyelvi szinteken nem 

tekinthetők annak.  

Két szöveg (eredeti és fordítás) akkor lehet ekvivalens, ha a benne létrejövő 

kétféle konceptualizáció ekvivalens. Mivel pedig konceptualizációs képességünk 

tapasztalatainkból ered, a fordítói ekvivalencia a tapasztalatok ekvivalenciájából 

származik. Tapasztalataink azonban különböznek, ez így elvileg eleve kizárja az 

ekvivalencia létrejöttét. A kognitív megközelítés azonban egyfajta kontinuumként 

láttatja tapasztalatainkat, az egészen egyéniektől az univerzálisig. A nyelvben ez az 
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adott kifejezés konvencionalitási fokának felel meg. (Tabakowska 1993: 128) Egy nem-

ekvivalens fordítás tehát lehet az eredménye a fordító megértési hiányosságának, de az 

is lehetséges, hogy a két fogalmi rendszer közt áthidalhatatlan a távolság. 

Mit adhat hozzá a kognitív megközelítés a fordításelemzésekhez? Egyrészt a 

fordítói munkáról alkotott, sokszor még ma is intuitív elképzeléseket rendszerbe 

helyezi; magyarázatot ad arra a kérdésre, hogy miért olyan egyszerű, ha alapszintű 

kifejezésekről vagy kategóriák központi elemeiről van szó, melyek univerzális 

tapasztalataink során alakultak ki. Ugyanakkor azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy más 

szinteken miért bizonyul hiábavaló törekvésnek az ekvivalencia megteremtése. 

 

Schäffner szintén úgy látja, hogy a metafora a fordításkutatás problémás területe: 

egyrészt a fordíthatósága vet fel kérdéseket, másrészt az alkalmazott fordítási műveletek 

(Schäffner 2004: 1254); ennek oka abban rejlik, hogy a metaforát mindössze stilisztikai 

jelenségként érzékelik mind a fordítók, mind pedig a kutatók. Schäffner ugyancsak a 

kognitív megközelítés fontosságát hangsúlyozza, hiszen ennek köszönhetően a metafora 

fordíthatóságának kérdése nem korlátozódik az egyes metaforikus kifejezésekre, hanem 

a két kultúra fogalmi rendszereinek összevetése alapján dönthető el.  

Schäffner szerint a konkrét fordítások (és esetleges hatásaik) tanulmányozása 

során a fordítástudomány hozzájárulhat a fogalmi metaforák kulturális aspektusainak 

megértéséhez (Schäffner 2004: 1264), valamint metaforák fordításának következő 

lehetőségeit vázolja fel (Schäffner 2004: 1267): 

1. Azonos fogalmi metafora a két szövegben makroszinten (mikroszinten nem 

feltétlenül egyezik minden egyes manifesztációja); 

2. A forrásszöveg fogalmi struktúrájának egyes összetevőit a célszövegben 

olyan kifejezések helyettesítik, melyek adott metaforikus következményeket 

explicitebbé tesznek; 

3. A célnyelvi metafora kidolgozottabb; 

4. A két szöveg adott metaforikus kifejezései egy általánosabb fogalmi 

metaforán belül függenek össze; 

5. A célnyelvi metaforikus kifejezés az adott fogalmi metafora más aspektusát 

tükrözi. 

Ezek a lehetőségek nagyjából egybeesnek az általam kapott eredményekkel (ld. 

5. fejezet), melyeket a Kövecses (2007) által felvázolt taxonómia alapján igyekszem 

szisztematikusabb keretek közt elemezni. 
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Mandelblit (1995) szintén kognitív megközelítésből elemzi metaforák 

fordításait, az ő vizsgálatai inkább folyamat-orientáltak, nem pedig a fordítás 

eredményét állítják fókuszba. Úgy látja, hogy a metafora fordításának legnagyobb 

problémája abból adódhat, ha a két nyelv fogalmi tartományai nem egyeznek meg, 

ilyenkor az átváltás nagyobb gondot okozhat.
20

 Ezekben az esetekben a fordító tudatos 

fogalmi váltásra kényszerülhet. Ez a következtetés akár egybeeshet azokkal a 

fordításelméleti megfigyelésekkel, miszerint a fordító nem a nyelvi formát, hanem a 

kommunikatív célt igyekszik átültetni a célnyelvbe, akár egy másik fogalmi tartomány 

segítségével. 

Újabban egyre több olyan fordítástudományi cikk és tanulmány jelenik meg, 

melyben a metaforafordítás problémáját kognitív szemszögből is vizsgálja a szerző. 

Ilyen pl. Al-Kharabsheh (2011) az arab eufemisztikus halálmetaforák fordításáról. 

 

  

                                                      
20

 „…on main cause of difficulty in translating natural language is the lack of correlation between the 

metaphorical mapping systems used in the source and the target languages. If the two languages use 

different metaphorical mappings to express the same idea, and the mappings are indeed conceptual rather 

than linguistic […], then the translation would involve not only a transfer process from one language to 

another but also a transfer from one way of conceptualizing the world into another.” (1995: 483) 
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3. Kutatásmódszertan 

 

A kognitív metaforaelmélettel foglalkozó kutatások a metaforák univerzális és 

kultúrafüggő aspektusainak vizsgálata során több nyelv kifejezéseit elemzik 

párhuzamosan. Ez a vizsgálat azonban a legtöbb esetben kontrasztív jellegű, tehát 

általában egyazon fogalmi metafora különböző nyelvi megnyilvánulásait vizsgálják 

kontextusfüggetlen mondatokban, kifejezésekben. Ezek a szövegek, bár szemantikailag 

ekvivalensek, semmiképp sem tekinthetők fordításnak, hiszen nem ugyanazon szöveg 

forrásnyelvi és célnyelvi megvalósulásáról beszélünk. 

Jelen kutatásom célja éppen az, hogy nem kontrasztív nyelvészeti, hanem 

fordításelméleti szempontokat érvényesítsek, miközben két nyelv metaforáit vetem 

össze kognitív szempontból. Elemzésemben a következő pontok lesznek irányadók 

(Klaudy 2006: 23): 

1. nem nyelvi rendszereket, hanem konkrét szövegeket vetek egybe, melyek 

közül a magyar nyelvű a francia nyelvű alapján íródott fordítás, tehát függőségi 

viszonyban állnak egymással; 

2. nem a metaforikus kifejezések rendszerbeli helyével és viselkedésével 

foglalkozom, hanem a metafora mint fordítási probléma realizációival; 

3. mivel forrás- és célnyelvi szöveg egyirányú egybevetéséről van szó, 

konkrét szövegbeli megvalósulásokra, szöveghez és kontextushoz kötött ekvivalencia-

viszonyokra világítok rá; 

4. ugyanakkor empirikus kutatásomban az általam gyűjtött adatok 

elemzéséből igyekszem kimutatni a főbb általános fordítói tendenciákat kvalitatív 

jelleggel, azaz megfigyeléseimet leírva, elemezve és a tendenciák megértését szem előtt 

tartva, ebből hipotéziseket alkotva vagy kezdeti, elméleti hipotéziseimet megerősítve 

vagy akár megcáfolva. 

Kutatásom kezdetén egyes metaforikus kifejezések vizsgálata volt a célom, 

melyeket szövegkontextusukkal együtt, de viszonylag izoláltan szándékoztam elemezni. 

Munkám folyamán azonban egyre nyilvánvalóbb lett, hogy a fogalmi metaforák olyan 

hálózatot alkotnak a szövegben, mely szinte lehetetlenné teszi az elkülönített elemzést, 

illetve egyre érdekesebbnek tűnt az a lehetőség, hogy kiragadott mondatok helyett egyes 

szövegeken végighaladva elemezzem a fogalmi metaforák előfordulását. Végül a kettő 

között félúton valósult meg a kutatás: szövegrészleteket elemeztem, ugyanakkor 
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igyekeztem minél több szöveget bevonni, hogy a fogalmi metaforák sokszínűségét, 

kulturális variációit minél nagyobb, kiterjedtebb korpuszon tudjam tanulmányozni. 

Kutatásom elméleti és empirikus jellegű egyszerre, mivel tisztázni szeretném a 

metaforafordítás főbb ismérveit, fogalmait, értelmezni a metafora fordításával 

kapcsolatos nyelvészeti megközelítéseket, felfogásokat, és némiképp rendszerezni az 

eddigi szakirodalmat, valamint elméleti alapot és módszertant teremteni empirikus 

kutatásomhoz. 

Elemzésem kvalitatív, deskriptív, célom bizonyos tendenciák feltárása és 

megértése, megfigyelésem tehát felfedezés-orientált és holisztikus megközelítésű, nem 

nélkülöz bizonyos szubjektív nézőpontot és önreflexiót sem, mely főleg a metaforák 

észlelésében, a példák kiválasztásában, szelekciójában és elemzésében tükröződött, 

hiszen a szövegek befogadójaként végeztem azt, tehát egyéni kognitív kontextusban. 

Mivel kutatási anyagom a már elkészült szöveg, ezért alapvetően eredmény-orientált 

analízisről van szó, de helyenként, amennyiben a szöveg megengedi, igyekszem feltárni 

a fordító lehetséges indítékait az adott megoldáshoz. (Metaforafordítások 

folyamatorientált kutatásairól kognitív megközelítésben ld. Mandelblit 1995, 

Tirkkonen-Condit 2001.) 

A kutatás során realizálódott bennem, hogy nemcsak nyelvi tevékenységünk és 

ezáltal a fordítási tevékenység, de a nyelvről és fordításról való gondolkodás és a 

kutatás is kognitív folyamat. Éppúgy nem lehet benne objektív külső nézőpontokat 

maradéktalanul érvényesíteni, valamint nem lehet kizárni a kutató személyének, 

kulturális és nyelvi közegének hatását a kutatás tárgyára és eredményére (ld. Dudits 

2010 a fordítói olvasásról).  

A kutatás során a két nyelv tipológiai és strukturális különbségei csak 

minimálisan játszottak szerepet. Mindkét szempontból igen különböző nyelvekről van 

szó: a francia az indoeurópai nyelvcsalád újlatin (román) ágához tartozik, a magyar 

pedig az uráli nyelvek finnugor ágához. A francia alapvetően flektáló, a magyar pedig 

agglutináló nyelv, tehát morfológiai és szintaktikai szempontból erősen eltérnek 

egymástól. Ezek az eltérések nagyban befolyásolhatják a két szöveg szerkezetét, hiszen 

a fordítónak sok kötelező és automatikus grammatikai átváltási műveletet kell végeznie 

(ld. Klaudy 2007).  

A metaforák szempontjából azonban más a helyzet, hiszen általában lexikai 

jelenségekről van szó, így néhány speciális helyzettől eltekintve a nyelvtipológiai-

grammatikai különbségek nem látszottak fontos tényezőnek. Annál inkább annak tűnik 
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a nyelvhez kötődő környezet, kulturális kontextus mind általánosan, mind pedig az adott 

szövegek viszonylatában (pl. politikai élet, társadalmi berendezkedés). Ezeknek 

tárgyalására az egyes példák elemzésekor felmerülő konkrét problémához kapcsolódva 

szándékozom kitérni. 

 

3.1. A kutatás céljai, hipotézisei és a kapcsolódó kutatási kérdések 

 

Végeredményben kutatásomat az a globális cél vezette, hogy a konkrét 

szövegekből általános következtetéseket tudjak levonni a metaforafordítás 

folyamatáról.
21

 Ezt a célt a konkrét kutatás szempontjából a következő elemekre lehet 

bontani: 

a) A metaforafordítás folyamatának kognitív szempontú megértése; 

b) A kognitív metaforaelmélet helyének és hasznának megjelölése a 

fordításkutatásban, a két terület szakirodalmának feldolgozása a 

metaforafordítás szemszögéből; 

c) A metaforafordítás mint kulturális transzfer vizsgálata; 

d) A politika fogalmi keretének vizsgálata fordítási szempontból: 

univerzális és kultúrafüggő aspektusok feltérképezése; 

e) A fordítás tényének mint kontextusnak a vizsgálata a metaforák 

alternatív konceptualizációjának viszonylatában; 

f) A metaforafordítás főbb fordítói stratégiáinak, átváltási műveleteinek 

vizsgálata; az explicitációs hipotézis érvényességének megfigyelése a 

metaforafordításban. 

Ezek a célok a következő kutatási hipotéziseket és a hozzájuk kapcsolódó 

kérdéseket implikálják vizsgálatom során: 

1. Fogalmi metaforáink egy része univerzális, mivel általános fizikai 

tapasztalatainkra épül, más részük viszont kulturálisan meghatározott, így 

kidolgozottságukat, elterjedtségüket stb. tekintve eltérőek lehetnek, valamint a rájuk 

épülő nyelvi metaforikus kifejezések is ennek megfelelően variálódhatnak. Hogyan 

befolyásolják a forrásnyelvi fogalmi metaforák célszövegbeli működtetését a 

forrásnyelvi és a célnyelvi kulturális kontextus közötti különbségek? A forrásnyelvi 

                                                      
21

 „A fordításkutatás egyik legfontosabb feladata az, hogy látszólag szubjektív fordítói döntések mögött 

objektív törvényszerűségeket tárjon fel” (Klaudy 2007: 11). 
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metaforikus kifejezések mindegyike figuratív módon kerül át a célnyelvbe, vagy 

helyettesítheti szó szerinti jelentés is? 

2. A fordítás csakúgy, mint egyéb kognitív tevékenységek, a megértés, 

értelmezés, kategorizáció, interpretáció folyamatára épül. A két szöveg közötti 

összekötő kapocs a fordító személye, akinek kognitív tevékenysége nyomán jön létre az 

egyik értelmezéséből a másik (Klaudy 2006: 41). Eközben a két nyelv esetlegesen eltérő 

fogalmi struktúráit egyszerre kell működtetnie egy olyan szövegben, melyet nem ő 

hozott létre eredetileg. A fordítás során létrejövő eltérések így adódhatnak a fordítói 

tevékenység tényéből (explicitáció stb.) is. Tekinthető-e a fordítási folyamat olyan 

sajátos szituációs kontextusnak, mely befolyásolja a metaforák konceptualizációját? 

3. A politika fogalmi rendszere ugyanúgy metaforikusan konstituált, mint 

kultúránk egyéb szegmensei. Bizonyos fogalmi metaforák univerzálisnak mondhatók, 

mások viszont pragmatikai és kulturális szempontok alapján specifikusan 

konceptualizálják a politikai történéseket, ezért bizonyos jellemző forrástartományok 

dominánsabbak lehetnek egy adott szerző vagy politikai csoport nézeteit tükröző 

szövegben. A fogalmi metaforák egyazon kulturális közegen belül is lehetnek az 

alternatív konceptualizáció eszközei, de egy adott szöveg más nyelvre, más kulturális 

kontextusba való átvitelekor is megfigyelhetők konceptualizációs különbségek. A 

politikai szövegek szerzőinek és fordítóinak metaforahasználata – akár akaratlanul is, de 

a legtöbb esetben szándékosan – jelentősen befolyásolja az olvasók véleményét és az 

adott politikai szituáció interpretációját. Van-e sajátos, tudatos vagy automatikus 

stratégiája a politikai publicisztika metaforái fordításának? 

4. A kognitív nyelvészeti kutatások általában nem fordításokon, hanem 

párhuzamos korpuszokon vizsgálták a metaforikus kifejezések variációit különböző 

nyelvi közegekben. A fordításkutatásban pedig a metafora vizsgálata csak az utóbbi 

időben vált releváns kérdéssé. Hogyan illeszthetők be a kognitív metaforaelmélet 

módszerei a fordításkutatásba? Milyen eredményeket hozhat a két elméleti szempont 

együttes működtetése? 

 

3.2. A korpusz bemutatása 

 

Tudatosan nem szépirodalmi szövegkorpuszt választottam kutatásom tárgyául, 

hiszen azt szándékoztam megvizsgálni, hogy egy nem elsősorban esztétikai céllal 

íródott szöveget mely fogalmi metaforák működtetnek és ezek mennyire jutnak át a 
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fordítás során a célszövegbe, valamint hogy az esetleges módosulásoknak milyen 

nyelvi, kulturális vagy egyéb szövegen belüli és kívüli okai lehetnek. 

Kutatási korpuszom összeállításánál így tulajdonképpen nem volt sok választási 

lehetőségem, hiszen meglehetősen korlátozott azoknak a francia nyelvű publicisztikai 

kiadványoknak a köre, melyeknek publikált magyar fordítása létezik, valamint 

mennyiségileg is megfelelő adatot lehet belőle nyerni. 

Szerencsére a Le Monde című francia politikai napilap 1954 óta havonta 

megjelenő melléklete, a Le Monde Diplomatique évek óta rendelkezik magyar 

fordítással, mely 2009 októbere óta digitálisan is elérhető. Innen merítettem tematikus 

szűkítéssel (ld. az elemzés menetét) azt a 12 cikket és fordításaikat, melyeknek 

metaforakészlete (124 szöveghely és ezekben összese 161 metaforikus kifejezés) 

kutatásom tárgyát képezik. 

A cikkek legtöbbje francia belpolitikai kérdésekkel, az Európai Unió 

problémáival és az európai gazdasági élet folyamataival foglalkozik. Egy-egy írás szól 

az orosz–ukrán kapcsolatokról, az egyiptomi változásokról és Kínáról.  

 

3.3. Az empirikus kutatás menete, módszerei 

 

Munkám során törekedtem arra, hogy eleget tegyek az érvényesség és 

megbízhatóság feltételeinek annak érdekében, hogy kutatásom megismételhető legyen  

(Károly 2007: 262–263). Először a korpuszt állítottam össze: az összes 2009 után 

megjelent cikk címét és bevezetőjét átfutottam, majd kizártam azokat a szövegeket, 

melyek nem közvetlenül politikával, hanem pl. környezetvédelemmel vagy kultúrával 

foglalkoznak (tematikus szűrés). A maradéknál ellenőriztem, hogy van-e magyar 

fordításuk, hiszen nem minden cikk került át a magyar változatba. A későbbiekben az is 

felkerült a szűrési szempontok közé, hogy ne fegyveres konfliktusokról szóljon az adott 

cikk, mert az általam vizsgált egyik domináns fogalmi metafora, A POLITIKA HÁBORÚ 

értelmezésében zavart keltett, hogy a szövegekben sok esetben szó szerinti jelentésben 

van szó harcokról. 

A cikkek terjedelme változó, a legrövidebbek a főszerkesztői vezércikkek alig 

egy-másfél oldal terjedelemmel, a hosszabbak viszont nyolc-tíz oldal hosszúságúak is 

voltak (A/4-es formátumba átkonvertálva). Az adott publicisztikát és magyar 

megfelelőjét ezután párokba rendeztem. A két szöveget először külön-külön olvastam 

el, nem pedig összevetve, hogy a metaforák fellelésében ne befolyásolják az észlelést, 
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így olyan példákat is könnyebben találhassak, melyek esetleg csak az egyik szövegben 

bukkannak fel.  

Miután a szövegeket tematikailag elemzésre alkalmasnak találtam, elkezdtem a 

részletes keresést. Eközben vált világossá számomra, hogy egy kvalitatív, felfedező-

feltáró jellegű elemzés kereteibe kb. egy évfolyamnyi adat fér bele, ennél több példa 

feldolgozásához már más eszközök, módszerek és célok lennének szükségesek 

(kvantitatív, statisztikai stb.). Így végül a 2009-es évfolyam magyarul is megjelent 

három számát és a 2010-es évfolyam egészét vizsgáltam át. 

A metaforavadászat nem könnyű dolog, éppen azért, mert ennek során jön rá a 

kutató, milyen elképesztő mértékben vannak jelen szövegeinkben, ezen keresztül 

gondolkodásunkban fogalmi metaforáink, és milyen mértékben metaforizált egy ilyen 

újságcikk. Ha nem tematikus alapon néztem volna, hanem pl. egy cikk minden egyes 

metaforikus kifejezésén haladtam volna végig, az is jó alapként szolgált volna egy 

disszertáció megírására.  

A metaforikus kifejezések azonosítása egy szövegben azért is bonyolult feladat, 

mert a legtöbb esetben automatikusan használjuk őket; annyira konvencionálisak, hogy 

nem tudatosítjuk magunkban az adott kifejezés szó szerinti jelentését. Annál is inkább, 

mivel több metaforánk, pl. az orientációs fogalmi metaforák nem feltűnő képek, hanem 

sokszor egy egyszerű igekötő fejez ki metaforikus jelentést. Ha viszont tudatosabban 

figyelünk egy-egy szöveget, metaforák egész szöveget átszövő hálózatát figyelhetjük 

meg. 

A metaforák tudatos azonosítására hozta létre a kognitív nyelvészekből álló 

Pragglejaz-csoport a Metaphor Identification Procedure elnevezésű azonosítási eljárást, 

mely a kutatók segítségére lehet az empirikus vizsgálatokban (Pragglejaz group 2007). 

Az eljárás lépései a következők (Pragglejaz Group 2007: 3): 

1. A teljes szöveg figyelmes elolvasása, hogy általános képet kapjunk annak 

jelentéséről; 

2. Meghatározzuk a szöveg lexikai egységeit; 

a) Minden lexikai egységnek meghatározzuk a kontextuális jelentését; 

b) Megnézzük, hogy az adott egységnek más szövegkörnyezetben létezhet-e 

ennél alapvetőbb jelentése (alapvetőbb ebben az esetben azt jelenti, hogy konkrétabb, 

fizikaibb, testesültebb, esetleg pontosabb vagy történetileg régebbi – még akkor is, ha 

nem ez a leggyakoribb jelentése); 
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c) Ha létezik ilyen jelentés, akkor megnézzük a két jelentés viszonyát, hogyan 

következik az alapjelentésből a vizsgált kontextuális jelentés, lehet-e azon keresztül 

értelmezni; 

3. Ha igen, a vizsgált lexikai egységet metaforikusnak lehet minősíteni. 

A Pragglejaz-csoport azt is hangsúlyozza, hogy a metaforicitásról való döntés 

alapja legtöbb esetben egyszerűen az intuíció, mely az adott nyelv (anyanyelvi vagy 

magas szintű) beszélőjeként a szöveg értelmezésében vezeti a kutatót, az elemzés tehát 

nem zárja ki a szubjektivitást, bár a csoport tagjai az analízis során egymás kölcsönös 

ellenőrzésével próbáltak közös nevezőre jutni.  

A MIP célja tehát az, hogy konkrét szövegek metaforahasználatát térképezze fel 

a szövegkontexus segítségével (Pragglejaz 2007: 34), így a módszer a 

diskurzuselemzéstől kezdve a műfajelemzésen keresztül sokféle nyelvészeti kutatás 

módszertanában használható, valamint véleményem szerint a fordításelemzésben is. Az 

eljárás egyes lépéseit többször alkalmaztam is annak eldöntésére, hogy egy adott nyelvi 

kifejezés metaforikus-e, bár szövegek egészét nem fésültem vele át szóról szóra, hiszen 

csak az adott témában kerestem. 

A metaforikus kifejezések azonosítása után az adott mondatot, de sokszor az 

egész bekezdést párba rendeztem a vele párhuzamos szöveghellyel akkor is, ha a 

másikban első ránézésre nem találtam semmit, mivel az esetek mindegyikében kiderült, 

hogy csak egy kevésbé feltűnő, „átlátszóbb”, konvencionalizáltabb metaforáról van szó 

a másik szövegben, melyet nehéz észrevenni és tudatosítani. Az elemzésnek ezen a 

pontján tehát nem feltétlenül a forrásszövegtől haladtam a célszöveg felé, hiszen több 

esetben is a célnyelviben beazonosított kifejezést kellett a forrásnyelviben 

visszakeresnem. 

Egy összefüggő szöveg fordításának elemzésekor egyébként is sokszor jelent 

problémát, mekkora legyen az a szövegegység, melyet külön-külön lehet vizsgálni. A 

szövegtani kutatások egyre inkább abba az irányba mutatnak, hogy a szónál, 

szószerkezetnél, de még a mondatnál is tágabb egységet érdemes vizsgálni ahhoz, hogy 

minél hitelesebb képet kapjunk a szövegösszefüggésekről (ld. de Beaugrande és 

Dressler 2000), különösen ha fordításról van szó, ahol a fordítási egység szintén 

nagyobb általában, mint egyetlen mondat. Érdemes tehát egész bekezdéseket 

összevetni, hogy a rajtuk keresztülvonuló metaforikus fogalmi struktúrákról minél 

átfogóbb képet kaphassunk. 
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A szöveghelyek párokba rendezése után nyersfordítást készítettem, melynek 

során nem a „jó” fordítás volt a célom, hanem a forrásnyelvi lexikai elemek lehetőség 

szerint szó szerinti célnyelvi megjelenítése, hogy láthatóvá váljanak az esetleges 

szemantikai módosulások. Mindhárom példaegységben (forrásnyelvi, nyersfordítás, 

célnyelvi) kiemeltem azt a szakaszt, melyet metaforikusként azonosítottam.  

Minden példa után rövid szöveges elemzés következik a vizsgált szempontok 

alapján, néha kitérve nyelvi vagy kulturális szempontból érdekes megoldásokra (esetleg 

általam fordítási hibaként azonosított példákra). A fogalmi metaforákat a kognitív 

szakirodalom egyezményes használatát követve kiskapitálissal jeleztem.  

Az elemzések után a szövegpéldákat metaforatípusok szerinti csoportokba 

rendeztem. Ezeken belül végeztem összehasonlításokat a forrástartományok módosulása 

és fordítási műveletek közötti korrelációk szempontjából. 

A kognitív szempontú elemzés során Kövecses (2007) taxonómiáját vettem 

alapul, melyet már régebbi kutatásaimban (Harsányi 2008, 2010a) is eredményesen 

alkalmaztam.  Kövecses univerzális fogalmi metaforáink különböző nyelvekben történő 

nyelvi megvalósulásait vizsgálta, elsősorban az alábbi kérdésekre keresve a választ 

(Kövecses 2007: 131): 

 az egyes nyelvekben milyen fogalmi metaforák segítségével fejeződik ki 

egy adott figuratív jelentés; 

 lehet-e absztrakt jelentést szó szerint kifejezni; 

 ugyanannak a fogalmi metaforának milyen különböző nyelvi kifejezései 

lehetnek; 

 milyen szerepet játszik a kulturális kontextus ezeknek a metaforáknak a 

nyelvi kifejeződéseiben. 

Elemzései és elvégzett kísérletei során tehát három változó viselkedését kutatta 

az egyes nyelvi kifejezések vizsgálatával: a fogalmi metafora, a metaforikus nyelvi 

kifejezés szó szerinti jelentése, valamint a figuratív jelentés változásait. Negyedik 

aspektusként a nyelvi kifejezés formai módosulását vonja be, mivel azonban a 

különböző nyelvek tipológiai és grammatikai különbségeiből adódóan ez szinte minden 

esetben és kötelező jelleggel változik a fordítás során, az én vizsgálataimban ez utóbbi 

nem jelenik meg releváns szempontként. 

Empirikus kutatásom során magam is a fenti három szempont változásait fogom 

elemezni, valamint megvizsgálom, hogyan korrelálnak ezek a módosulások a fordító 

által végrehajtott fordítási művelettel. Vizsgálataim annyiban különböznek Kövecses 
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kutatásától, hogy nem különálló mondatokat elemzek, melyben az adott két nyelv 

potenciális ekvivalenciáit lehet összevetni, hanem konkrét szövegekben, a 

nyelvhasználat közben működő nyelvi megoldásokat vetek össze, azaz a performatív 

megvalósulást.  

Erre a különbségre Kövecses is felhívja a figyelmet: AZ IDŐ PÉNZ fogalmi 

metafora elemzése folyamán angol és magyar rendszermondatokat vetettek össze 

kísérletének résztvevői, a figuratív jelentés tehát azonos maradt a vizsgálat során. Ehhez 

kapcsolódva idéz ezután egy másik kutatást, melynek szerzője egy műfordítást vetett 

össze az eredetivel, tehát ezúttal konkrét szövegről és annak fordításáról van szó. Ebben 

az esetben többször is előfordult, hogy a célnyelvi megoldásban maga a figuratív 

jelentés is eltért az eredetitől, mivel nem nyelvi rendszerek egybevetéséről, hanem 

konkrét fordítói tevékenység vizsgálatáról van szó, melynek során a fordító nem 

feltétlenül az elvileg ekvivalens megoldást választja (Sági 2002, idézi Kövecses 2007: 

140). Ennek a döntésnek több oka is lehet, melyeket szintén szándékozom a 

lehetőségekhez képest feltárni. Kutatásom kérdései mindazonáltal hasonlóak a 

Kövecses által felvetettekkel.  

A szövegek közti átváltási műveletek egybevetéséhez a Klaudy (2007) által 

meghatározott kategóriákat követtem: 

- grammatikai átváltási műveletek (általában kötelező és automatikus): a 

fentiek értelmében elemzésemben nem relevánsak; 

- lexikai átváltási műveletek (szűkítés, bővítés, összevonás, felbontás, 

kihagyás, betoldás, áthelyezés, felcserélés, antonim fordítás, teljes átalakítás, 

kompenzálás): az adott példához kapcsolódva azonosítom be. 

A szövegműfajtól és nyelvpártól függő jellemző fordítási műveleteken kívül a 

fordítók követnek olyan univerzális fordítási elveket is, melyek általánosan jellemzik a 

fordítói tevékenységet (Klaudy 2007: 32), ezek tudatos vagy automatikus szem előtt 

tartása is befolyásolhatja a fordítói döntéseket. Ezekből az általános elvekből alakulnak 

ki azok a fordítói stratégiák, fordításspecifikus átváltási műveletek, melyeket a fordítók 

alkalmaznak munkájuk során. 

Ilyen általános fordítói tendencia lehet a célnyelvi norma követési elve vagy 

különböző fordítási normák, leginkább az explicitáció elve: ha a fordító több megoldás 

közül választhat az átvitel során, általában igyekszik a kifejtettebb verziót választani 

(Baker 1993, Blum-Kulka 1986). Az explicitáció során a forrásnyelvben implicit 

elemek explicitté vagy már meglévő elemek hangsúlyosabbá válnak.  
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Az explicitációval első ránézésre ellentétes, de motivációit tekintve megegyező 

általános fordítási elvet állapít meg Levý (1965: 78–79), aki megfigyelte, hogy a 

fordítók általában hajlamosak lexikailag általánosabb, megjósolhatóbb kifejezéseket 

választani a célszövegben, egyszerűen azért, mert ez igényli a kisebb kognitív 

erőfeszítést. Ez tulajdonképpen tudattalan folyamat, és sokszor párhuzamosan működik 

az explicitációs törekvésekkel. 

A fenti általános fordítói elvek követése a metaforafordítás szempontjából 

szintén kevéssé feltárt terület a fordításkutatásban, ezért erre az aspektusra külön 

figyelmet szeretnék szentelni elemzésem során. Célom kimutatni a metaforafordításban 

az explicitáció elvének érvényesülését és meghatározni annak fő módjait. 

A példák egyenkénti elemzése után tehát a már említett kognitív és 

fordításelméleti szempontok alapján próbálok levonni általános következtetéseket 

táblázatok és diagramok segítségével, majd pedig megválaszolni az előzetesen feltett 

kutatási kérdéseimet. 

A metaforák csoportosítása és a taxonómia létrehozása nem volt egyszerű 

feladat, mivel alapvetően metaforatípusok és forrástartományok alapján dolgoztam, de 

gyakran előfordult, hogy az átváltási művelet során másik kategóriába került az adott 

metaforikus kifejezés. Ilyenkor általában a forrásszöveg alapján csoportosítottam a 

példát, kivéve abban az esetben, ha a célnyelvi példa a konkretizációs folyamat során 

jóval specifikusabb, besorolhatóbb kifejezést eredményezett, mint az esetleg nagyon 

általános forrásnyelvi. 

A másik kategorizációs probléma az volt, hogy a metaforák a szövegben 

általában nem izoláltan, hanem egybefonódva jelennek meg, és bár szemantikailag nem 

konzisztensen, de koherens módon segítik az adott fogalom konceptualizációját. Az egy 

céltartományra vonatkozó forrástartományok így tipológiailag és fogalmi keretüket 

tekintve nagyon eltérő metaforikus kifejezéseket eredményezhetnek akár egyazon 

mondat keretein belül. Először egy külön alfejezetet hoztam létre az ilyen komplex 

rendszerek tárgyalásához, de mivel nagyon sok példa tartozott ide a legkülönbözőbb 

forrástartományokkal, strukturálatlanná vált az elemzésük. Ezért végül azt a megoldást 

választottam, hogy mégis megpróbáltam besorolni az egyik tipológiai kategóriába a 

példát az adott szövegrész egy domináns fogalmi metaforája alapján. Ezért fordul elő az 

elemzés során, hogy látszólag oda nem illő fogalmi tartományokkal is foglalkozom egy-

egy példa kapcsán. 
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4. Empirikus kutatás: metaforák a politikai publicisztika fordításában 

 

Viszonylag nagy mennyiségű adatot néztem át, kutatásom a 3. fejezetben leírtak 

alapján mégsem minősül kvantitatívnak, példáim inkább a metaforafordítás megértését, 

nem pedig általános statisztikai következtetések levonását szolgálták. A példákat a 

fogalmi metafora típusa, ezen belül pedig az adott fogalmi tartományok szerint 

csoportosítottam. Szűrési feltételem volt még ezen kívül a cikkek tematikája: az 

államszervezet, politikai és gazdasági élet fogalmi konceptualizációjára szűkítettem a 

vizsgálódásomat. 

Az egyes példák elemzése a francia forrásnyelvi szöveghellyel kezdődik, 

zárójelben a példa száma, kurziválva a metaforikus kifejezések. Ezután következik 

zárójelben az általam készített nyersfordítás, mely szándékosan nem törekszik 

stilisztikai és szövegszintű ekvivalenciára, hanem a lexikai elemeket próbálja meg szó 

szerint átadni, különös tekintettel a metaforikus kifejezésre. Utána pedig a megjelent 

célnyelvi szöveg található, szintén félkövérrel kiemelve az adott metaforikus kifejezés 

magyar megfelelőjét vagy azt a megoldást, melyet a fordító ahelyett alkalmazott. 

 

4.1. Orientációs metaforák 

 

Az orientációs metaforák a céltartomány felé igen csekély fogalmi struktúrát 

képeznek le, funkciójuk inkább az, hogy koherens rendszerbe foglalják a célfogalmak 

csoportjait (Kövecses 2010: 40), legtöbbjük az alapvető térbeli irányokon alapul. Mivel 

kevéssé fogalmi jellegűek, valamint leginkább elmondható róluk, hogy univerzális 

tapasztalatainkon alapulnak és erősen konvencionalizáltak, ezért elemzésemben nem 

igazán bukkantak fel (vagyis befogadóként olvasva a szövegeket a legtöbbször 

átsiklottam felettük, nem tudatosult bennem a metaforajelleg, vagy jelentésük túl 

általános volt ahhoz, hogy kapcsolódjék a tematikámhoz). Szinte egyetlen 

forrástartomány volt csak, mely több esetben is megjelent: 

 

(1) Il fallait donc imaginer une autre procédure pour adapter l’indemnité à 

l’augmentation des prix. 

(Garrigou 2010júl) 
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(1a) (El kellett tehát képzelni egy másik procedúrát, hogy hozzáigazítsák a 

juttatást az árak növekedéséhez). 

 

(1b) El lehet képzelni, hogy ezután milyen nehezen ment a képviselői 

juttatások hozzáigazítása az emelkedő árakhoz. 

 

A TÖBB FELFELÉ IRÁNYULTSÁG metafora olyan egyszerű fizikai tapasztalatokon 

alapszik, mint pl. hogy ha vizet öntünk egy pohárba, ott egyre magasabb lesz a vízszint. 

Ez alapján elvont mennyiségek növekedését is konceptualizálhatjuk az EMELKEDÉS 

forrástartományának segítségével. A forrástartományban szereplő augmentation inkább 

növekedést jelent, a célnyelvi szövegben az emelkedés szerepel, de figuratív jelentésük 

megegyezik és tulajdonképpen szinonimaként funkcionálnak, mondhatjuk tehát, hogy a 

fordító változatlanul átvette a metaforát (változatlan átvételen a továbbiakban azt értem, 

ha mind a fogalmi metafora, mind pedig a kifejezés szó szerinti és figuratív jelentése 

megegyezik a két szövegben, vagy legfeljebb szinonim eltérést mutat). 

 

4.2. Ontológiai metaforák 

 

Az ontológiai metaforák fő funkciója az, hogy általános struktúrát, 

„megfogható” képet adjanak elvont fogalmakról, állapotokról, tevékenységekről stb. 

(Kövecses 2010: 38). Sokkal könnyebb elképzelnünk absztrakt dolgokat, ha fizikai 

entitásokként tudunk róluk gondolkodni és beszélni (ld. 2.4.4. fejezet). 

 

4.2.1. A TARTÁLY-metafora 

 

(2) …de détendre l’effrayante contrainte qui pèse sur l’endettement public au 

moment où il est le plus nécessaire : au cœur de la récession. 

(Lordon 2010máj) 

 

(2a) (…meglazítani azt az ijesztő szorítást, mely az államadósságra nehezedik 

akkor, amikor a legszükségesebb: a recesszió szívében.) 
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(2b)  …de legalább annak a rémisztő kényszernek a lazítását, melyet jelenleg 

az államadósság okoz, épp amikor pedig erre a költségvetési hiányra a 

legeslegnagyobb szükség volna: a recesszió kellős közepén. 

(2010aug) 

 

Elvont, megfoghatatlan fogalmakat sokkal jobban meg tud ragadni az elménk, 

ha legalább határokat jelölünk ki számára, melynek segítségével elkülöníthetjük a 

környezetétől és kontextusba tudjuk helyezni. Ilyen alapvető képi séma a TARTÁLY, mely 

fogalmi gondolkodásunk egyik legáltalánosabb struktúrája. Nemcsak fizikai entitásokat, 

hanem folyamatokat és állapotokat is elképzelhetünk ezen keresztül. A fenti példában a 

forrásnyelvi szöveg a recesszió folyamatát képzi le a tartály, konkrétabban egy élőlény 

belső struktúrájának segítségével, melynek a szíve a központi szerve. 

A fordítás során ez a konkrét kép eltűnik, helyébe a tartály általánosabb 

elképzelése kerül, azaz egy hely belseje, melynek a beszélő perspektívájából nézve épp 

a közepén vagyunk. A fogalmi metafora tehát generalizálódott az átváltás során, ennek 

megfelelően változott a nyelvi kifejezés is. 

 

(3) Ce phénomène – nouveau – d’accès « massif » au pouvoir a conduit la 

plupart des intervenants à rouvrir un vieux débat… 

(Lambert 2010ápr) 

 

(3a) (A „tömeges” hatalomra jutásnak ez az új jelensége az előadók többségét 

oda vezette, hogy megnyissanak egy régi vitát…) 

 

(3b)  A korábban nem tapasztalt „tömeges” hatalomra jutás a résztvevők 

többségét arra késztette, hogy újra napirendre tűzzenek egy régi vitát… 

 

Ez a példa azt az elméleti hipotézist támasztja alá, miszerint ugyanazt a 

céltartományt több, néha egymástól nagyon eltérő forrástartomány segítségével 

konceptualizálhatjuk. A VITA fogalmi tartományát Lakoff és Johnson (1980) is 

részletesen vizsgálja a HÁBORÚ fogalmi kerete felől. Jelen esetben viszont arról a képről 

van szó, hogy a vitákat le lehet zárni, félre lehet tenni, majd újból meg lehet nyitni. Ha 

pedig egy dolgot ki lehet nyitni, hogy újabb elemeket tegyünk bele, akkor az a dolog 

tartályként funkcionál. 
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A magyar szöveg azonban nem követi ezt az értelmezést, hanem egy másik jól 

konvencionalizált forrástartomány mentén halad; a napirendre tűz kifejezés, mely a 

sajtónyelv egyik bejáratott szófordulata, a vitát más szempontból közelíti meg: olyan 

fizikai entitásként, melyet ki lehet tűzni, mint egy papírlapot (ha pedig ez a vita 

elképzelt leírása, akkor metonimikus kapcsolat is fennáll az elemek között).  

A két megoldás figuratív jelentése tehát megegyezik: a vita újrakezdéséről van 

szó mindkét esetben. Viszont más fogalmi metaforából kiindulva más metaforikus 

kifejezés segítségével történik, így teljes átalakításnak nevezhető. A fordító nem volt 

rákényszerítve erre a döntésre, hiszen a vitát nyit szintén adekvát kifejezés lenne 

magyarul, a következő példában ezt látni is fogjuk. A végül választott megoldással 

valószínűleg a célnyelvi műfaji norma szóhasználatának való megfelelés volt a fordító 

elsődleges célja. 

 

(4) Nasser décide d’ouvrir (1) un débat qui se focalise (2) rapidement autour 

de la « nouvelle classe ». 

(Gresh 2010jún) 

 

(4a) (Nasser elhatározza, hogy vitát nyit (2), mely gyorsan az „új osztály” köré 

összpontosul (2).) 

 

(4b) Nasser úgy döntött, hogy társadalmi vitát nyit (1), amely hamarosan az „új 

osztály” kialakulása körül élesedett ki (2). 

 

Ebben az esetben változtatás nélkül került át a célszövegbe a vita 

céltartományával kapcsolatban a megnyitható tartály fogalmi kerete.  

A mondat másik metaforikus kifejezése viszont teljesen átalakult a fordítás 

során: az eredetiben még csak összpontosul a vita, mely egy nagyon általános 

orientációs fogalmi leképezés, a fordításban viszont az elvont fogalom fizikai jellemzőt 

kap: kiélesedik. A forrástartomány még mindig általános, de már nem a térbeli 

irányultságot, hanem az intenzitást konceptualizálja, így a fogalmi metafora és a szó 

szerinti jelentés mellett a figuratív jelentés is megváltozik ezzel az átváltással. A 

kiélesedő vita már jóval konkrétabban ábrázol egy hangulatot – mely meglehetősen 

feszült, ld. késhegyig menő vita –, mint a teljesen semleges forrásnyelvi változat, mely 

az adott témát egyszerűen csak központinak állította be, hangulati többletjelentés nélkül. 
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(5) Cadres dirigeants des banques, administrateurs (on les oublie trop 

souvent), traders, auxquels il faudrait d’ailleurs ajouter, au-delà du 

périmètre des seules institutions financières, tous leurs semblables du 

même centile… 

(Lordon 2010márc) 

 

(5a) (A bankok vezető káderei, adminisztrátorok (akiket túl gyakran felejtünk 

el), brókerek, akikhez egyébként még hozzá kellene tenni, túl a pénzügyi 

intézmények kerületén, ennek a területnek minden hasonló tagját…) 

 

(5b) A bankok irányító káderei, tisztviselői (akikről gyakran elfeledkezünk), 

vagy a dealerek (a pénzügyi termékek üzletkötői), akikhez – túl a 

pénzügyi szervezetek behatárolt körén – még hozzáadódnak a hasonló 

feladatokat ellátó személyek… 

    (2010ápr) 

 

A périmètre mértani kifejezés egy idom kerületét határozza meg, azaz 

határvonalakat húz. A pénzügyi szervezeteket is ilyen határok mentén képzelhetjük el 

ennek a metaforának a segítségével. A célnyelvi szövegben marad a mértan, de körökről 

van szó, valószínűleg egyszeűen azért, mert ez a konvencionális, általánosabb kifejezés 

a használatos ebben a szituációs kontextusban a magyar sajtónyelv keretein belül. 

 

(6) C’est-à-dire s’il est possible d’organiser dans le périmètre de la 

souveraineté la confrontation des intérêts antagoniques des créanciers et 

des débiteurs. 

(Lordon 2010aug) 

 

(6a) (Azaz ha lehetséges megszervezni a szuverenitás kerületében a hitelezők 

és adósok ellentétes érdekeinek konfrontációját.) 

 

(6b)  Vagyis, ha meg lehet szervezni a nemzeti szuverenitás keretei között a 

hitelezők és az adósok egymással kibékíthetetlen ellentétben álló 

érdekeinek ütköztetését, konfrontációját. 
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Az előbbi forrásnyelvi példa másik fordítási megoldása található a fenti 

szövegrészletben. A kerület szó helyett – mely a magyar köznyelvben kevésbé 

használatos, inkább csak matematikai szakszó, kivéve a városkörzetekre vonatkozóan – 

inkább a keret jelöli ki azt a határt, melyek között a szuverenitás elvont eszméje 

tartályként funkcionál (a célszövegben magyarázó betoldásként szerepel még a nemzeti 

jelző is). Így bár általánosabb szinten, de ugyanarról a fogalmi metaforáról és figuratív 

jelentésről van szó, csakúgy, mint az (5) példában. 

 

(7) Etait ainsi posée la question taboue : celle de l’explosion des inégalités, 

en premier lieu aux Etats-Unis, épicentre d’un séisme dont le mécanisme 

a été fort bien décrit… 

(Cassen 2009dec) 

 

(7a) (Így fel lett téve a tabukérdés: az egyenlőtlenségek kirobbanása, 

elsősorban az Egyesült Államokban, mely annak a földrengésnek az 

epicentruma, melynek a mechanizmusát igen jól írták le…) 

 

(7b) Ezzel megfogalmazta a tiltott kérdést: az egyenlőtlenségek kirobbanását, 

mindenek előtt az Egyesült Államokban, a földrengés központjában, 

amelynek mechanizmusát igen jól írták le… 

 

A TARTÁLY fogalmi keretének egyik központi eleme a tartályban lévő nyomás, 

pl. emberi érzelmek is gyakran képződnek le ennek a segítségével (Kövecses 2005). Ha 

a nyomás nem bírja tovább egyben tartani a tartályt, robbanás következik be. Ez a 

fogalmi keret nemcsak az emberi érzelmek, de a társadalmi folyamatok, feszültségek 

konceptualizációja során is használatos; a példában a társadalom maga a tartály, és a 

társadalmi egyenlőtlenségek a feszültség, mely a tartályt nyomás alatt tartja a 

robbanásig. Változatlan formában jelenik meg mindkét szövegben. 

A szakasz második felében egy olyan metaforikus kifejezéssel van dolgunk, 

mely különbözik ugyan az elsőtől, sokkal képszerűbb is annál, így akár strukturális 

metaforának is tekinthető, mégis kapcsolódik az elsőhöz annyiban, hogy ugyanazt a 

feszültséggel teli szituációt világítja meg egy másik aspektusból. A TERMÉSZETI 

KATASZTRÓFA forrástartománya úgy kapcsolódik tehát az előbbi TARTÁLY-metaforához, 
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hogy egy olyan természeti jelenség, a földrengés fogalmát vonja be, mely szintén egy 

nyomás alatt levő tartályban (a Földben) bekövetkező robbanáson alapszik. Ez a 

metaforarendszer, bár fogalmi kereteit tekintve inkonzisztens, mégis koherens 

összefüggést teremt a céltartomány konceptualizációja során. Ezt a koherenciát a 

célnyelvi szöveg is őrzi, a metaforikus kifejezések átvétele változatlan maradt. 

 

4.2.2. AZ ELVONT FOGALMAK TÁRGYAK 

 

(8) La compression de l’Etat s’accompagne de transferts d’activités 

publiques vers le privé. 

(Bonelli 2009dec) 

 

(8a) (Az állam összenyomását kíséri a közszolgálatok átvitele a 

magánszférába.) 

 

(8b) Az állam összezsugorodása együtt jár a korábban közszolgáltatásként 

végzett tevékenységek privatizálásával. 

 

Az ÁLLAM fogalmi kerete nehezen képzelhető el anélkül, hogy ne 

tulajdonítanánk neki fizikai kiterjedést, valóságos dimenziókat. Az absztrakt állam 

funkcióinak redukcióját így a fizikai kiterjedés összenyomásával lehet leképezni. A 

kifejezés mögötti fogalmi metafora megegyezik a két mondat esetében, a figuratív 

jelentés azonban enyhén eltér: a forrásszövegben a compression szó valamilyen külső 

nyomó hatást, erőt feltételez. A célszövegben az összezsugorodás azonban kihagyja ezt 

az aspektust, az összezsugorodás folyamata nem foglalja magában ennek okait, így az 

végbemehet külső behatás nélkül is. A cselekvést és annak következményét cserélte fel 

tehát a fordító. 

 

(9) Ce rétrécissement multiforme de la surface de l’Etat (1) s’accompagne 

d’un mouvement moins visible de « caporalisation » de l’action 

publique : renforcement des hiérarchies et du contrôle pesant sur les 

agents (2) du service public, et resserrement des chaînes de 

commandement (3) 

(Bonelli 2009dec) 
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(9a) (Az állam felszínének ezt a sokféle összezsugorodását (1) egy sokkal 

kevésbé látható folyamat, a közszolgáltatás „káplárosodása” kíséri: a 

hierarchia és az ellenőrzés megerősödése, mely a közalkalmazottakra 

nehezedik (2), és a parancsnokság láncainak megszorítása. (3)) 

 

(9b) Az állami tevékenységek e jól látható és sokféle módon megvalósuló 

visszaszorítása (1) együtt jár a közszolgáltatás kevésbé látható 

„főnökösítésével”: a hierarchia és az ellenőrzés megerősítése egyre 

jobban nyomja a közalkalmazottak vállát (2), egyre szorosabbá szövik 

körülöttük az irányítás hálóját (3). 

 

Az ÁLLAM fogalmának fizikai entitásként való konceptualizációja figyelhető 

meg a következő példában is. A forrásszövegben az állam felszínének 

összezsugorodásáról van szó, a fordításban ezzel szemben már nem magáról az 

államról, hanem az állami tevékenységekről olvashatunk. Nincs tehát már szó fizikai 

leképeződésről, absztraktabb szinten marad a konceptualizáció; ezeknek a 

tevékenységeknek a visszaszorításáról beszél a szöveg, ami egyben az eredeti kifejezés 

felcserélése a cselekvés (összezsugorodás) okaival. Így változik a fogalmi metafora is és 

ezzel együtt a szó szerinti jelentés, bár a figuratív jelentés ugyanaz marad. A fordítói 

generalizáció során viszont jóval kevésbé lesz képszerű a metaforikus kifejezés. 

A folytatásban, a probléma fizikai súlyként való megjelenítése folyamán, ezzel 

ellentétes irányú folyamattal, konkretizációval találkozunk, hiszen a célszövegben már 

nemcsak egyszerűen a problémák fizikai súlyáról van szó, mely a közalkalmazottakra 

nehezedik, hanem egyrészt konkretizálódik a váll szóval, másrészt a nehezedés 

következménye a nyomás a vállakon, tehát felcserélés is történt. 

A harmadik metaforikus kifejezés egy az előbbieknél jóval stukturáltabb új 

fogalmi metaforát vezet be a szövegbe: AZ IRÁNYÍTOTTSÁG RABSÁG. Míg azonban a 

francia szövegben ez a lánc metonimikus képével konceptualizálódik, mely a rabság 

mint láncra vetettség képzetét erősíti, a fordításban már hálóról olvashatunk, mely más 

képzeteket kelt a befogadóban: börtönrabság helyett inkább a csapdába esettség érzetét, 

a pókhálóban vergődő zsákmány képét – ezt a képzetet erősíti az állítmány 

megváltozása megszorításról szövésre. 
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(10) Et pourtant, derrière ce brouillard (1), une mobilisation sans précédent 

est à l’œuvre pour fabriquer un Etat réduit dans sa surface et renforcé 

dans ses structures de commandement (2). 

(Bonelli 2009dec) 

 

(10a) (Mégis, emögött a köd mögött (1) egy példa nélküli mozgósítás van 

folyamatban, hogy előállítson egy olyan államot, mely a felszínén 

lecsökkentett, irányítórendszereiben pedig megerősített (2).) 

 

(10b)  A ködfüggöny mögül (1) mégis fölsejlik egy példa nélküli folyamat, 

melynek fő célja a felszínen az egyre kisebb állam, amely azonban 

irányító-parancsoló rendszerei révén valójában egyre erősebb (2). 

 

Mint már több alkalommal látható volt, egy adott szövegen belül a metaforák 

általában nem izoláltan működnek, hanem komplex rendszereket hoznak létre egy adott 

céltartomány konceptualizációja során, ezek a struktúrák azonban nem feltétlenül 

konzisztensek egymással. Így akár egy mondaton belül is felfedezhetünk több olyan 

metaforikus kifejezést, mely ugyanazt a céltartományt világítja meg, de annak más 

aspektusát előtérbe helyezve, így a forrástartományok egymással nem feltétlenül állnak 

összefüggésben. A konceptualizáció során, mely szinte teljesen automatikus, nem okoz 

gondot az értelmező számára ezek összeegyeztetése, mivel általában észre sem vesszük, 

hogy egymástól nagyon távol eső képek segítségével értelmezzük ugyanazt a fogalmat. 

A fenti mondat elején található köd hagyományos fogalmi metaforaként szolgál 

a zavaros, átláthatatlan szituációk képszerű érzékeltetéséhez, melyek körülírásához 

magam is csak egyéb metaforikus kifejezéseket találtam, hiszen az ilyen absztrakt 

jelenségek megragadásának a metafora nem egyszerűen alternatívája, hanem általában 

az egyetlen konceptualizációs eszköze. A köd képének használata szinte automatikus és 

jelen van az egész európai kulturában, így mind a forrás-, mind pedig a célszöveg élt 

vele. 

A fordító azonban mégis beiktatott egy kisebb változtatást, kibővítette a 

metaforikus képet, az egyszerű ködből ködfüggöny lett, így vált explicitebbé a célszöveg 

a forrásnyelvihez képest. A fogalmi metafora tehát megegyezik, a metaforikus jelentés 

is azonos, a szó szerinti jelentésben viszont módosulás ment végbe az eredetihez képest 

a betoldás következtében. 
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Sokkal kevésbé képszerű, viszont rendkívül összetett a mondat második fele, 

mely az állam fogalmára fókuszál. A francia eredetiben a fabriquer ige valaminek a 

gyártására, előállítására utal, tehát az állam absztrakt fogalmát tárgyként jeleníti meg, 

melyet fizikailag elő lehet állítani, bár nem konkretizálja, milyen jellegű tárgyról van 

szó. 

A célnyelvi változatban azonban eltűnik az ige ebből a tagmondatból, a cél nem 

az állam létrehozása, hanem egyszerűen maga az állam, a gyártásra utaló metaforikus 

kifejezést tehát kihagyta a fordító a célnyelvi szövegből. Ennek okát a két nyelv eltérő 

grammatikai szerkezetében sejtem: a franciában lehetséges főnévi igenévi szerkezettel 

kifejezni ezt a struktúrát, a magyarban viszont ez nehézkesebb, esetleg újabb 

mellékmondat betoldásával lenne lehetséges, mely viszont már túl összetetté tenné a 

mondatot. 

Az állam fogalmának jelzői megegyeznek a két szövegben: réduit dans sa 

surface, azaz felszíne lecsökkent. A magyar változatban szintén csökkenésről van szó, 

viszont a felszín szó más jelentést kapott. A forrásnyelvi szövegben magának az 

államnak a felszínéről van szó, így megerősödik a fizikai tárgyként, sőt valamilyen 

háromdimenziós testként, tartályként való konceptualizációja. Ennek a testnek felszíne 

van, mely zsugorodott. A magyar szöveg viszont nem az állam felszínéről beszél, hanem 

’látszólag’ értelemben használja a kifejezést, a szituációt konceptualizálja felszínnel 

rendelkező fizikai entitásként, ami vagy félreértésből, vagy pedig valamilyen egyéni 

megfontolásból adódhatott. A mondat globális jelentésére azonban ez változtatás nincs 

nagy hatással. 

A másik jelző az erő, amely megtalálható mindkét változatban, és amely AZ 

ABSZTRAKT KOMPLEX RENDSZER EMBERI TEST fogalmi metaforára épül. Az 

államszervezet hatalmát erőként konceptualizálni annyira tradicionális fogalmi 

metafora, hogy nehezünkre esik metaforaként tudatosítani magunkban. Fordítása így 

semmi gondot nem okozhat, változatlanul átkerült a célnyelvbe. 

 

(11) Le regroupement au niveau local des deux structures renforce largement 

le poids des acteurs étatiques. 

(Bonelli 2009dec) 

 

(11a) (Helyi szinten a két struktúra átcsoportosítása nagyban megerősítette az 

állami szereplők súlyát.) 
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(11b) A két szervezet helyi szinten való egyesítése nagymértékben megnövelte 

az állami szereplők súlyát. 

 

Több fogalmi metafora keveredik a fenti példában, egyrészt A POLITIKA SZÍNHÁZ, 

másrészt pedig A FONTOSSÁG FIZIKAI SÚLY ontológiai metafora. Mindkét esetben 

változtatás nélküli átvétel történik, különbség csak annyiban fedezhető fel, hogy az 

eredetiben a súly erősödik, a magyar szövegben pedig növekszik. 

 

(12) Ce que justifierait sans aucun doute le poids (1) économique de l’Union, 

mais qu’interdit son incapacité structurelle à parler politiquement d’une 

seule voix (2). 

(Cassen 2009dec) 

 

(12a) (Amit kétségkívül igazolná az Unió gazdasági súlya (1), de 

megakadályoz strukturális képtelensége arra, hogy egy hangon beszéljen 

(2) politikailag) 

 

(12b) Amit minden bizonnyal indokolna az Unió gazdasági súlya (1), de 

megakadályoz az a tény, hogy struktúrájában képtelen politikailag egy 

hangon megszólalni (2). 

 

Az előbbi példához hasonlóan a fentiekben is az figyelhető meg, hogy minél 

fontosabb egy adott fogalom, annál súlyosabb tárgyként képzeljük el, ez a 

konvencionális metafora változatlan formában átkerül a célszövegbe. 

A bekezdés másik kiemelkedő fogalmi metaforája A VÉLEMÉNY HANG, tehát 

minél inkább egyezik a véleményünk, annál inkább egy hangon szólalunk meg (ezért 

lehet egyhangúlag elfogadni javaslatokat). A fordítási különbség mindössze annyi, hogy 

egy kezdő ige lett betoldva, a beszél helyett a megszólal. 

 

(13) Car, plus que jamais, la question européenne surplombe toutes les autres. 

(Cassen 2010dec) 

 

(13a) (Mivel jobban mint valaha, az európai kérdés túlnyúlik az összes többin.) 
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(13b) Mivel az „uniós kérdés” most minden másnál fontosabb. 

 

A fontos fogalmak nemcsak súlyosabb tárgyakként konceptualizálódhatnak, 

hanem nagyobb kiterjedésű dolgokként is. Tehát ha egy kérdés fontosabb, mint a többi, 

akkor nagyobb, túlnyúlik a többin. Ez a leképezés figyelhető meg a forrásnyelvi 

szövegben. A célnyelvben viszont egy generalizációs művelet után eltűnik ez a 

metaforikus kifejezés (ld. Pénzes 2011, metafora eltűnése átváltási művelet). 

 

(14) Car l’idée de nation souveraine pourrait fort bien être étendue au-delà des 

ensembles territoriaux et culturels où elle a d’abord trouvé naissance, 

pour embrasser des ensembles autrement composites mais rendus 

cohérents par la mise en commun d’un destin. 

(Lordon 2010aug) 

 

(14a) (Mivel a szuverén nemzet eszméje kiterjedhet azokon a területi és 

kulturális egységeken túlra, ahol azelőtt megszületett, hogy magába 

foglalja a máshogy összetett egységeket, melyeket a sors közössége tett 

összetartozóvá.) 

 

(14b) A szuverén nemzet eszméje jóval túlnőhet a területi és kulturális 

egységeken – vagyis ahol megszületett–, s magába foglalhat más alapon 

szerveződő egységeket, amelyeket a közös sors tett összetartozóvá. 

 

A nemzet eszméjét több forrástartomány konceptualizálja egyszerre a fenti 

példában: az első kifejezés fizikai entitásként jeleníti meg, a mondat második felében 

található másik metaforával együtt már tartályként képzi le, mely különböző 

alegységeket foglalhat magába. Ugyanakkor a születés képe élőlényként is megjeleníti a 

céltartományt, így nemcsak a növekedése, hanem a létrejötte is konceptualizálódott. 

Mindegyik kifejezés és a hozzájuk tartozó fogalmi metafora is erősen konvencionalizált, 

így változatlanul került át a célszövegbe. 
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(15) Aussi, la multiplication des indices et objectifs de performance et leur 

application à la moindre décision ont-elles, ironie du sort, nourri un 

gonflement de l’activité bureaucratique. 

(Tournadre 2009dec) 

 

(15a) (A jelzőszámok és teljesítménymutatók megsokszorozódása és a 

legkisebb döntésre való alkalmazásuk, a sors iróniájaként, a bürokratikus 

aktivitás felduzzadását táplálta…) 

 

(15b) A sors iróniája egyébként, hogy a jelzőszámok és a teljesítménymutatók 

elszaporodása, illetve alkalmazási kényszere a legkisebb döntésben is 

növelte a bürokráciát. 

 

A francia gonflement valamilyen fizikai duzzanatot jelent egy testen, esetleg 

élőlényen, személyen. A bürokrácia növekedési folyamatát konceptualizálja ezzel az 

ontológiai metaforával a forrásszöveg. Ráadásul ezt a duzzanatot táplálják, A 

NÖVEKEDÉS TÁPLÁLKOZÁS fogalmi metafora pedig felerősíti az élőlény fogalmi 

keretének képét. 

 A célnyelvi szövegben ez a kép teljesen eltűnik, marad a növekedés, mely az 

előbbihez képest jóval általánosabb szinten marad, az élőlény fogalmi kerete pedig 

teljesen elvész. 

 

(16) …le géant américain Wal-Mart serait moins puissant sans la 

surexploitation des travailleurs chinois qui lui permet d’écraser les 

prix… 

(Halimi 2010febr) 

 

(16a) (Az amerikai óriás Wal-Mart kevésbé lenne ilyen hatalmas a kínai 

munkások kizsákmányolása nélkül, mely lehetővé teszi számára az árak 

lenyomását/taposását) 

 

(16b)  …a Wal-Mart, az amerikai óriás sem lenne ilyen erős a kínai munkások 

fokozott kizsákmányolása nélkül, melynek köszönhetően le tudják 

szorítani az árakat… 
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Mint a többi absztrakt fogalom, az árak is konceptualizálódhatnak fizikai 

létezőként, ezt azt az (1) példában is láthattuk. A forrásnyelvi szövegben az árak 

eltaposásának képe valamilyen bogarat vagy egyéb kártékony élőlényt is eszünkbe 

juttathat, a célnyelvi szövegben viszont leszorításról van szó, mely inkább egy 

állandóan növekvő dolgot idéz fel bennünk (orientációs metafora). A két kifejezés tehát 

általánosabb szinten azonos, specifikusabb szinten viszont már különböző fogalmi 

metaforákon alapul, bár figuratív jelentésük megegyezik. 

 

(17) En particulier à un moment où la droite – au Chili comme au Honduras – 

démontre qu’elle entend, elle, préserver son accès au pouvoir d’Etat, y 

compris par des moyens illégaux. 

(Lambert 2010ápr) 

 

(17a) (Különösen egy olyan pillanatban, mikor a jobboldal – Chilében éppúgy, 

mint Hondurasban – megmutatja, mit ért azon, hogy megőrizni az 

államhatalomhoz való hozzáférését, ideértve az illegális eszközöket is.) 

 

(17b) Kiváltképp mostanában, amikor a jobboldal – például Chilében és 

Hondurasban – kimutatja a foga fehérjét és kész mindenre, hogy 

megőrizze az államhatalmat, még ha illegális eszközökhöz kell is 

folyamodnia. 

 

A célnyelvi szövegben végbement kihagyás folytán kissé módosult a 

metaforikus kifejezés jelentése is, az eredeti szövegben még a hatalomhoz való 

hozzáférés megőrzéséről, a magyar mondatban pedig magának a hatalomnak a 

megőrzéséről van szó, bár nagy változást nem jelent ez a művelet a konceptualizáció 

szempontjából. A mondat közepén viszont érdekes módon szerepel egy olyan 

idiomatikus betoldás, mely a francia szövegből teljesen hiányzik, és amely a politikai 

erőket jeleníti meg élőlényekként/vadállatokként. 
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4.2.3. AZ ELVONT FOGALMAK ÉLŐLÉNYEK 

 

(18) Si les personnels d’encadrement consomment beaucoup de leur temps et 

de leur énergie pour remplir les indicateurs, ils apprennent aussi à les 

domestiquer. 

(Bonelli 2009dec) 

 

(18a) (Ha az igazgatási személyzet sok idejét és energiáját arra fecsérli, hogy 

kimutatásokat töltsön ki, megtanulja azokat háziasítani.) 

 

(18b) Ha az államigazgatásban dolgozók idejük és energiájuk nagy részét a 

különböző mutatók kitöltésére fordítják, egyszersmind meg is tanulnak 

„játszani azzal”. 

 

A fenti példák a közvélekedés szerint unalmas és időrabló irodai munkát 

metaforizálják más-más aspektust az előtérbe helyezve. A francia szövegben 

háziasításról van szó, mintha a szóban forgó kimutatások vadállatok lennének, melyeket 

meg kell szelídíteni, hogy közelebbi kapcsolatba kerüljünk velük.  

A magyar szöveg ezzel szemben a JÁTÉK fogalmi keretét aktiválja (bár 

idézőjelben, ezzel tudatosítva a metaforajelleget), így nem élőlényekként, inkább 

játékszerekként konceptualizálja az adatokat. Ezzel tulajdonképpen pragmatikai 

szempontból ekvivalens megoldás jött létre, bár mind fogalmi, mind szó szerinti 

jelentésében különbözik egymástól a két kifejezés, teljes átalakítás ment végbe a 

fordítás során. 

 

(19) Comment un pauvre aurait-il pu nourrir la folle idée (1) de représenter ? 

En France, c’est l’indemnité législative adoptée sans discussion en 1848, 

avec le suffrage universel, qui ouvrit la route (2) à des élus issus de 

milieux plus modestes. 

(Garrigou 2010júl) 

 

(19a) (Hogyan etethette volna azt az őrült ötletet (1) egy szegény, hogy 

képviselő legyen? Franciaországban a képviselői fizetést az általános 

választójoggal együtt fogadták el 1848-ban ellenszavazat nélkül, ez 
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nyitotta meg az utat (2) a szerényebb közegből származó képviselők 

számára.) 

 

(19b) Máskülönben hogyan juthatott volna egy szegény ember eszébe olyan 

őrültség (1), hogy képviselő legyen? 1848-ban Franciaországban vita 

nélkül fogadták el a képviselői fizetés intézményét, az általános 

választójoggal párhuzamosan, s ezzel megnyitották az utat (2) a 

szerényebb lehetőségekkel rendelkező társadalmi rétegek előtt. 

 

Az ÖTLET mint elvont fogalom személyként képződik meg a forrásnyelvi 

szövegben, hiszen egyrészt őrült (bár tulajdonképpen az ötlet kiötlője az őrült, így 

metonimikus alapja is van a kifejezésnek), másrészt etetéssel fejlődik, tehát élőlényként 

viselkedik. A magyar szövegből ez a fogalmi metafora teljesen eltűnik, az őrült ötletből 

egy összevonással őrültség lesz, a TÁPLÁLÁS helyett pedig a TARTÁLY fogalmi kerete 

aktiválódik, hiszen az eszébe jut kifejezés az emberi elmét konceptualizálja tartályként. 

A fogalmi metafora, ezzel együtt pedig a metaforikus kifejezés tehát megváltozott a 

generalizáción keresztül, bár figuratív jelentésük tulajdonképpen megegyezik. 

A bekezdés másik metaforikus kifejezése az ESEMÉNYSTRUKTÚRA rendszer 

részeként az ÚTVONAL-metaforához köthető és változatlanul kerül át a célnyelvbe. 

 

(20) Pour lui, même libéré (1) de son inertie conservatrice, l’Etat ne peut que 

piétiner (2) la « dignité » de ceux qu’il prétend servi (3). 

(Lambert 2010ápr) 

 

(20a) (Szerinte, még megszabadulva (1) is konzervatív tehetetlenségétől, az 

állam mindenképpen eltiporja (2) azok méltóságát, akiket szolgálni (3) 

szándékozik.) 

 

(20b) Szerinte az állam mindenképpen porba tiporja (2) azok „méltóságát”, 

akiket látszólag szolgál, (3) még ha az államhatalom le is vetkőzi (1) 

megszokott konzervatizmusát. 

 

Az EMBER fogalmi kerete nemcsak a fizikai testet tartalmazza 

jelentésfókuszában, hanem az emberi viselkedést is. A megszemélyesítés ezért olyan 
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konceptualizációs folyamat, mely hagyományosan szerepet játszik abban, hogy elvont 

fogalmakhoz, történésekhez való viszonyunkról gondolkodni, beszélni tudjunk. Az 

államszervezet sokkal jobban elképzelhető, ha valós személyként képződik meg, akivel 

valamilyen hierarchikus rendszerben van kapcsolatunk. Az államhoz való 

viszonyulásunk sokkal jobban megfogalmazható, ha egy másik ember iránti 

érzelmekként konceptualizálódhatnak. Ha úgy érezzük, jogaink nem érvényesülhetnek 

kellőképpen, az állam elnyomó viselkedését elképzelhetjük úgy, hogy jogainkat 

eltiporja – a konceptualizáció része egyúttal az is, hogy absztrakt jogaink fizikai 

tárgyakként képződnek meg, melyeket el lehet taposni. 

Az eltipró állam képe mindkét szövegben megjelenik csakúgy, mint a szolgálat 

fogalma is. Mindkét metaforikus kifejezés konvencionalizált része a modern 

államhatalom szerepéről, feladatairól szóló politikai diskurzusnak az európai 

kultúrában, így a politikai publicisztikában is. 

Történik azonban némi módosítás a mondatot átszövő metafora egyéb 

megjelenését illetően: a francia kezdő tagmondat (’megszabadulva konzervatív 

tehetetlenségétől’) a magyar fordításban hátrébb került, és megszabadul helyett a sokkal 

inkább képszerű levetkőzés segítségével konceptualizálja az államhatalom ideológiai 

változásait. Bár a forrásnyelvi kifejezés is metaforikus, a célnyelvi megoldás 

képszerűbb, kifejtettebb. A metaforikus jelentés megegyezik, de az eltérő kifejezés más 

fogalmi metaforából származik. A fordító tehát konkretizálja az adott metaforikus 

kifejezést. 

 

(21) Et comme la vergogne est un mot qui n’entre pas dans son vocabulaire, la 

voilà même qui, reprenant du poil de la bête, n’hésite plus à faire, comme 

par le passé, la leçon aux Etats, impécunieux et définitivement 

irresponsables. 

(Lordon 2010ápr) 

 

(21a) (És mivel a szégyen egy olyan szó, ami nem szerepel a szótárában, íme, 

szőrénél megragadva a vadat, nem habozik, hogy mint a múltban, leckét 

adjon a pénztelen és végképp felelőtlen államoknak.) 
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(21b) És mivel a szégyenérzet ezeknek a szereplőknek nem sajátja, mintegy 

megfordítva a szerepeket, ők maguk lesznek azok, akik akár a múltban, 

leckét adnak a gyógyíthatatlan módon felelőtlenül költekező államoknak. 

 

Az államok egymás közti viszonyait is leképezhetjük az emberek közötti 

viszonyok alapján. A fenti célnyelvi szöveg szinte változatlanul vette át a francia 

metaforikus kifejezést, de az egyszerű felsorolást (pénztelen és felelőtlen) összefüggő 

viszonnyá alakította (felelőtlenül költekező), tehát áthelyezte a mondatrészek közötti 

viszonyokat. 

 

4.2.4. AZ ÁLLAPOTOK ANYAGOK 

 

(22) Les relations entre l’Ukraine et la Russie se sont dégradées après la 

“révolution orange”… 

(Goanec 2010jan) 

 

(22a) (A viszonyok Ukrajna és Oroszország között megromlottak a „narancsos 

forradalom” után…) 

 

(22b) Ukrajna és Oroszország viszonya súlyosan megromlott a narancsos 

forradalom után… 

 

Az elvont fogalmak plasztikus ábrázolásának egyik módja, ha textúrával, 

anyagszerűséggel, érzékszervvel felfogható tulajdonságokkal ruházzuk fel őket. Az 

emberi viszonyokat – és ezáltal országok viszonyait is – szemléltethetjük pl. a 

hőmérséklet fogalmi tartományával (ld. Kövecses 2010), jelen esetben pedig az anyagi 

szilárdság a forrástartomány. A francia változatban talán egy árnyalatnyival kevésbé 

szemléletesebben, a magyarban plasztikusabban, de mindkét szöveg valamilyen anyag 

leomlásával, megromlásával konceptualizálja két ország viszonyának rosszabbra 

fordulását. Lényegében tehát változatlan átvétel zajlik le. 

 

(23) …si la mondialisation n’est en définitive pas autre chose que la 

dissolution des souverainetés par la marchéisation de tout, alors 

démondialiser c’est repolitiser. 
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(Lordon 2010aug) 

 

(23a) (…ha a globalizáció végeredményben nem más, mint a szuverenítás 

felbomlása mindennek a piacosítása által, akkor az antiglobalizáció az 

újrapolitizáció.) 

 

(23b) …végeredményben a globalizáció nem más, mint a mindent felölelő 

piacosítás révén a szuverenitás bomlasztása. Ennek fényében pedig az 

antiglobalizáció nem más, mint a politika visszatérése, a döntések újbóli 

átpolitizálása. 

 

Az elvont fogalmak anyagi szubsztanciaént való elképzelésének másik példája a 

fenti, melyben bomlásként konceptualizálódik egy fogalom megszűnése. Változatlan 

formában került át a célnyelvbe ez a megoldás is. 

 

(24) L’entêtement de M. Iouchtchenko à critiquer Moscou et ses rapports 

chaleureux avec les Etats-Unis ont raidi les autorités russes… 

(Goanec 2010jan) 

 

(24a) (Juscsenko makacs Moszkva-kritikája és meleg kapacsolata az Egyesült 

Államokkal megmerevítették az orosz hatóságokat…) 

 

(24b) Juscsenko makacs kritikája és az Egyesült Államokkal kialakított baráti 

viszonya megkeményítették az orosz pozíciókat… 

 

Az ellenséges, elutasító hozzáállás a merevség, keménység érzetével írható le. A 

két kifejezés között van ugyan árnyalatnyi különbség, azonban a mögötte meghúzódó 

fogalmi metafora azonos ugyanúgy, mint a két szöveg figuratív jelentése. 

 

(25) …les accords entre Etats, conclus dans les années 1990, ont depuis cinq 

ans laissé la place à d’opaques contrats signés directement entre 

Gazprom et Naftogaz. 

(Goanec 2010jan) 
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(25a) (…az államközi szerződések, melyeket az 1990-es években kötöttek, öt 

éve átadták a helyüket homályos szerződéseknek, melyeket közvetlenül a 

Gazprom és a Naftogaz írt alá.) 

 

(25b) …Az ’90-es években kötött államközi szerződések az utóbbi öt évben 

homályos szerződésekneknek adták át a helyüket, melyeket közvetlenül 

kötött a Gazprom és a Naftogaz. 

 

A MEGÉRTÉS LÁTÁS ontológiai metafora rejlik a hátterében ennek a mondatnak, 

ahol az érthetetlen szerződések homályosként vannak konceptualizálva. Ez a metafora 

univerzális és konvencionális, így mindkét változatban szerepel. 

 

4.3. Strukturális metaforák 

 

Mint ahogy már az elméleti részben szó esett róla (2.4.4. fejezet), a strukturális 

fogalmi metaforák megalkotása során a forrástartományról meglévő nagy mennyiségű, 

strukturált tudásunkat hasznosítjuk az elvont céltartomány konceptualizációjához. Az 

elemzésben a két nagy metaforarendszer – az ABSZTRAKT KOMPLEX RENDSZEREK és az 

ESEMÉNYSTRUKTÚRA – fordítási stratégiáinak bemutatása mellett a POLITIKA 

céltartományára helyeztem a hangsúlyt, valamint néhány speciális, különleges esetet is 

említésre méltónak találtam. 

 

4.3.1. Az ABSZTRAKT KOMPLEX RENDSZEREK fogalmi tartománya 

 

(26) Le politiste Bernard Lacroix pourrait ainsi résumer le désarroi de 

syndicalistes, d’intellectuels, d’élus ou de citoyens confrontés aux 

restructurations de l’Etat. 

(Bonelli 2009dec) 

 

(26a) (Bernard Lacroix politológus így tudná összefoglalni a szakszervezeti 

vezetők, értelmiségiek, képviselők vagy az állampolgárok 

zavarodottságát, mikor az állam újrastrukturálásával szembesülnek.) 
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(26b) Bernard Lacroix politológus így foglalta össze a szindikalisták, az 

értelmiségiek, a választott képviselők, illetve az állampolgárok 

zavarodottságát az állam újrastrukturálásának folyamatát látva. 

 

A modern államszervezet olyan politikai formáció, mely évezredek folyamán 

alakult ki, formálódott és érte el mai fogalmi szerkezetét. Ráadásul ez a fogalom erősen 

kultúrafüggő, hiszen még napjainkban is egymástól erősen eltérő hatalmi 

berendezkedések léteznek párhuzamosan. 

Az a megállapítás viszont minden mai államszervezetre érvényes lehet, hogy 

olyan sokrétű funkciót tölt be és olyan bonyolultan strukturált, hogy az „egyszerű” 

állampolgár számára szinte átláthatatlanul komplex.  Így az államról, országról, 

nemzetről való gondolkodás és beszéd nehezen képzelhető el metaforikus 

konceptualizáció nélkül, mely valamilyen megfogható, érzékelhető, átlátható 

struktúrához köti ezt az elvont szervezetet. Nem véletlenül jöttek létre olyan 

szimbolikus képek az államról az irodalomban is, mint a pl. a kafkai labirintus. Az állam 

bonyolult szervezeti felépítése tehát tökéletesen megfelel a kognitív szakirodalom által 

definiált ABSZTRAKT KOMPLEX RENDSZER forrástartományának (Lakoff és Turner 1989, 

Kövecses 2010). 

A fenti példával azt szándékoztam illusztrálni, hogy gondolkodásunk során 

sokszor nem is konkretizáljuk, melyik jellemző forrástartományról van szó; egyszerűen 

csak strukturált rendszerként konceptualizáljuk, melynek fizikai megjelenése van, nem 

pedig absztrakt, tulajdonképpen csak az elménkben létező szerkezete. Ha pedig egy 

entitásnak szerkezete van, azt újra is lehet strukturálni (AZ ABSZTRAKT KOMPLEX 

RENDSZER FIZIKAI KOMPLEX SZERKEZET). 

A forrásnyelvi szövegben ennek az újrastrukturálásnak csak a tényét említi a 

szerző, a fordító viszont betold még egy elemet, így jelzi, hogy egy folyamatról van szó. 

Így, bár figuratív jelentésük megegyezik, a célnyelvi változat kifejtettebb, explicitebb. 

Ezzel az azonos fogalmi metafora és metaforikus jelentés mellett arra is rögtön példát 

kapunk, hogy a fordítás során a metaforák vontakozásában is számíthatunk az 

explicitációs hipotézis érvényesülésére (Blum-Kulka 1986, Klaudy 2006). 

A továbbiakban az absztrakt komplex rendszerek négy legjellemzőbb 

forrástartományára kerestem példákat. Többször említettem már, hogy ez alapvetően 

szubjektív folyamat, hiszen egy adott szövegrész metaforikus kifejezésként való 

értelmezése olyan egyéni kognitív tevékenység, melyre nagy hatást gyakorolnak 
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öntudatlan folyamatok, kulturális ismeretek stb. Vagyis nemcsak a gondolkodásunk, 

szövegalkotásunk és a szövegek fordítása bizonyul kognitív megismerő 

tevékenységnek, hanem a szövegek analízise és kutatása is olyan megismerő 

tevékenység, mely a már ismertetett kognitív folyamatokon alapul. 

 

4.3.1.1. AZ ABSZTRAKT KOMPLEX RENDSZER EMBERI TEST 

 

(27) En Europe occidentale, le développement de l’administration a été la 

condition de la naissance d’une raison d’Etat distincte de celle du 

monarque… 

(Bonelli 2009dec) 

 

(27a) (Nyugat-Európában a közigazgatás fejlődése volt a feltétele az 

uralkodóétól elkülönülő államérdek megszületésének…) 

 

(27b) Nyugat-Európában az uralkodó akaratától független államérdek 

megszületésének feltétele az államigazgatás fejlődése volt… 

 

Az államszervezet emberként való modellálása nemcsak a fizikai felépítésére, 

hanem az életciklusára is vonatkozhat. Az absztrakt rendszer létrejötte születés, 

működése életút, megszűnése pedig halálként konceptualizálódhat – ez a 

forrástartomány egyúttal nemcsak a komplex rendszerek, hanem szinte bármilyen 

elvont fogalom, esemény létrejöttére vonatkozhat. Testünk ebben az esetben is evidens 

módon képezi ennek a konceptualizációnak az alapját. 

Ez a fogalmi metafora tehát nagyon erősen konvencionalizált és univerzálisnak 

mondható.  Nem csoda, hogy változatlan formában ültette át a fordító a célszövegbe.  

Ez a forrástartomány jelenik meg a következő példában is: 

 

(28) …la survie de l’Etat social passerait désormais par une diversification 

des prestations et des prestataires (publics et privés). 

(Tournadre 2009dec) 

 

(28a) (…a jóléti állam túlélése ezentúl a szolgáltatások és szolgáltatók (köz- és 

magán-) bővítésében jelenne meg.) 
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(28b)  …a jóléti állam túlélése ekkortól a szolgáltatók és a szolgáltatások 

diverzifikálásában (azaz a köz- és a magánszféra párhuzamosságában) 

jelent meg. 

 

Ha az államszervezet emberi test, van élettartama. A fenntarthatósága a személy 

túlélésének felel meg. Szintén olyannyira konvencionalizált metaforikus kifejezéssel 

van dolgunk, hogy használata nem is tudatos, fordítása pedig szinte automatikusan 

megy végbe. 

 

(29) Elle a bien sûr dans un premier temps l’inconvénient d’épouser toutes les 

apparences du passéisme en remobilisant l’idée de nation ridiculisée par 

le néolibéralisme et tous ceux qui, à gauche, estiment utile de lui apporter 

leur concours. 

(Lordon 2010aug) 

 

(29a) (Eleinte természetesen megvan az a hátránya, hogy magáévá teszi a 

múltba tekintés minden külsőségét, újramozgósítva azt a nemzeti eszmét, 

melyet nevetségessé tett a neoliberalizmus és mindenki, aki a baloldalon 

hasznosnak gondolta, hogy támogatást adjon nekik.) 

 

(29b) Eleinte természetesen megvan az a hátránya, hogy a múlt külsőségeit 

hívja segítségül a neoliberalizmus és bizonyos, őket támogató baloldali 

körök által nevetségessé tett nemzeti eszme újjáélesztése érdekében. 

 

A forrásnyelvi szövegben még viszonylag általános fogalmi keret, mely csak egy 

fizikai entitás mozgásképességének visszanyerésére vonatkozik, a célnyelvben 

konkretizálódik és lesz belőle egy emberi test újjáélesztése, így a fogalmi metafora eltér, 

de figuratív jelentésük megegyezik. 

 

(30) « le Parlement européen n’est pas l’organe de représentation d’un peuple 

européen dont les députés seraient les représentants ». 

 (Cassen 2010dec) 
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(30a) („az Európai Parlament nem egy európai nép képviseleti szerve, melynek 

a képviselők lennének a megbízottjai”) 

 

(30b) „az Európai Parlament mint testület nem egy európai nép választott 

képviselő-testülete, tagjai nem képviselői az európai népnek”.  

 

Az absztrakt komplex rendszerek emberi testként való konceptualizációjának 

egyik domináns jelentésfókusza a felépítés: testünk szervei (szív, fej stb.) 

megfeleltethetők elvont rendszerek különböző funkcióinak. Ha pedig konkrét funkció 

nélkül hivatkozunk egy részegységre, akkor is modellálhatjuk egyszerűen szervként, 

mely a nagyobb egység része. Ez annyira konvencionalizált metaforikus kifejezés, hogy 

tudatosan nem is érzékeljük metaforaként, habár ez a leképezés megismerési 

folyamatainknak egyik alapját képezi. 

A fordító ebben az esetben mégsem pontosan a szó szerinti megfelelővel élt a 

célnyelvi szövegben, hanem ugyanennek a forrástartománynak, az emberi testnek egy 

másik aspektusával, mely nem a részfunkciót, hanem a fizikai test egészének képét 

aktivizálja. A fogalmi metafora és a figuratív jelentés így megegyezik, de a szó szerinti 

jelentés eltér, a fordító tulajdonképpen generalizálta, általánosabb síkra helyezte a 

metafora jelentését. 

 

(31) …l’amputation des services publics et des aides sociales devient un jeu 

d’enfant… 

(Halimi 2010dec) 

 

(31a) (…a közszolgáltatások és szociális segélyek levágása gyerekjátékká 

válik…) 

 

(31b)  …az állami szolgáltatások és a szociális juttatások visszavágása 

gyerekjátékká válik… 

 

Az állami szolgáltatások, mint az államszervezet egységei, szintén 

értelmezhetők testrészekként, a szolgáltatások csökkentése tehát konceptualizálható 

amputációként, levágásként. Magáról a szóalakról testrészek levágására asszociálunk 

elsősorban. 
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A fordításban viszont levágás helyett visszavágásról van szó, ez a kifejezés a 

befogadóban inkább a NÖVÉNY forrástartományát idézi fel, melyet metszeni kell. Így 

ugyanaz a figuratív jelentés más fogalmi metafora révén konceptualizálódik, és ezt a 

módosítást egyetlen igekötő megváltoztatásával érte el a fordító. Az amputáció szó talán 

kevéssé használatos a magyar sajtónyelvben metaforikus értelemben, de köznyelvi 

megfelelője, a levágás teljes mértékben releváns megoldás lett volna. A fordító mégis 

úgy érezte, másik forrástartományhoz nyúl. 

 

(32) Aujourd’hui, la Chine est debout grâce aux réalisations du socialisme… 

(Halimi 2010febr) 

 

(32a) (Kína mára a szocializmus megvalósulásának köszönhetően van 

talpon…) 

 

(32b) Kína a szocialista rendszer vívmányainak köszönhetően állt talpra 

napjainkra… 

 

Az emberi testnek mint forrástartománynak a rendszer állapota is lehet a 

jelentésfókusza, így a lábak jellemzően a rendszer stabilitását konceptualizálják. Ez is 

erősen konvencionalizált metafora, mindkét nyelvben gyakori a használata. A célnyelvi 

megoldás annyiban tér el az eredetitől, hogy az állapot megnevezése (talpon van) 

helyett egy kezdő ige betoldásával cselekvővé változtatta a kijelentést, tehát felcserélés 

történt. 

 

(33) Reste le gaz, sujet de préoccupation majeur des Européens et épine 

dorsale des conflits récurrents qui opposent Kiev à Moscou. 

(Goanec 2010jan) 

 

(33a) (Marad a gáz, az európaiak legnagyobb aggodalmának oka és a Kijevet 

Moszkvával szembeállító visszatérő konfliktusok gerince.) 

 

(33b) Aztán pedig ott a gáz-ügy, mely komoly gondot jelent Európa számára is, 

ill. a Kijevet Moszkvával szembeállító legfőbb konfliktusok forrása. 
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A gerinc az egyik leggyakrabban előforduló forrástartomány az EMBERI TEST 

fogalmi keretén belül, hatóköre kiterjed az erkölcs céltartományától az absztrakt 

rendszerek felépítéséig. A francia szövegben ez a metaforikus kifejezés a konfliktusok 

fő témáját, fontos vonulatát jelzi. 

A magyar nyelvben viszont ilyen értelemben kevésbé használatos, talán ezért is 

cserélte le a fordító egy másik metaforára, melynek alapja egy eltérő fogalmi metafora, 

a FORRÁS. Így viszont a metaforikus jelentés is megváltozik, hiszen nem a konfliktus 

legfontosabb részeként, hanem eredeteként konceptualizálja a céltartományt. Ezzel a 

teljes átalakítással tehát megváltozott a fogalmi és a nyelvi síkon is a célnyelvi szöveg 

metaforahasználata. 

 

(34) Au ministère de l’intérieur, préfectures et sous-préfectures subissent une 

cure d’amaigrissement. 

(Bonelli 2009dec) 

 

(34a) (A belügyminisztériumban a prefektúrák és az alprefektúrák fogyókúrát 

szenvednek el.) 

 

(34b) A Belügyminisztérium, a prefektúrák és az alprefektúrák is hasonló 

fogyókúrától szenvednek. 

 

Az emberi test forrástartományának hatóköre kiterjed a felépítésre és a funkcióra 

is. Jelen esetben tulajdonképpen nem jelenik meg egyetlen olyan kifejezés sem, mely 

közvetlenül tartlamazná az emberi test bármelyik részét, de a fogyókúra, mely sajátosan 

emberi szokás, egyértelműen felidézi bennünk az elhízott emberi test képét, melynek 

arra van szüksége, hogy veszítsen kiterjedéséből. 

Az emberi test itt tehát az államszervezet részét képező minisztériumot 

konceptualizálja, a fogyókúra pedig jellemző és talán eufemisztikus kifejezése a 

létszámcsökkentésnek (ld. még karcsúsítás), így nemcsak kognitív, de műfaji-stilisztikai 

szerepe is van, ez a sajtónyelvben bevett kifejezés az elbocsátási folyamat 

drasztikusságát tompítja. 

A fordítás során maga a fogalmi metafora és az átvitt jelentés változatlan maradt. 

A szó szerinti jelentést illetően viszont támadt egy árnyalatnyi eltérés, hiszen a francia 

subir ige, bár tényleg azt jelenti, hogy ’szenved’, nem annyira fizikai fájdalom 
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jelölésére, mint inkább ’elszenved, átesik valamilyen folyamaton, alá van rendelve’ 

jelentésben használatos. A magyar változatban már egyértelműbb a fogyókúra fizikai 

kínjait átélő minisztérium képe (mely inkább a souffrir ige megfelelője lenne). 

Természetesen azt már nem lehet megállapítani, mennyire volt tudatos ez a fordítói 

döntés és mi volt a célja, de az olvasói értelmezést annyiban módosítja, hogy 

kifejtettebb, képszerűbb lesz az adott metaforikus kép, lényegében ez is az explicitáció 

egy megvalósulásának minősül. 

 

(35) Amaigrir l’Etat (1), réduire (2) les interventions publiques, combattre la 

pesanteur (3) des fonctionnements bureaucratiques, telle est la vocation 

du New Public Management (NPM), un mouvement qui imprègne la 

plupart des « réformes » entreprises dans les pays occidentaux depuis le 

début des années 1980. 

(Tournadre 2009dec) 

 

(35a) (Lefogyasztani az államot, csökkenteni a közszféra beavatkozását, a 

bürokratikus működés súlya elleni harc, ez a NPM hivatása, annak a 

mozgalomnak, mely átitatja a reformok többségét a nyugati országokban 

az 1980-as évek kezdetétől.) 

 

(35b) Kisebb állam (1), a közkiadások lefaragása (2), a bürokrácia működési 

költségeinek csökkentése (3) – ezek a New Public Managementnek 

(NPM) nevezett irányzat hívószavai, melyek az 1980-as évek elejétől 

többé-kevésbé meghatározták a nyugati országok által véghezvitt 

„reformokat”. 

 

Ha az állam egy kövér ember, az állami funkciók megszüntetése a 

lefogyasztásaként konceptualizálódhat, ez már az előbbi példában is megjelent. A fenti 

mondatban szintén két metaforikus kifejezésben is megjelenik a súly koncepciója a 

forrásnyelvi szövegben. A magyar változatba azonban nem kerül át egyik sem: az első 

esetben az emberi test fogalmi kerete eltűnik, csak az állam mint fizikai entitás marad, 

melyet kisebbé kell tenni. Így sokkal kevésbé strukturált a metaforikus háttér, más 

fogalmi metaforán alapul a konceptualizáció, bár a figuratív jelentés megegyezik. A 
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fordító tehát a generalizáció átváltási műveletét alkalmazta csakúgy, mint a másik 

esetben, ahol a költségek fizikai súlya alakult át egyszerű csökkentéssé. 

Ugyanebben a mondatban figyelhető azonban meg egy fordított irányú tendencia 

is, melynek elképzelhető, hogy volt kompenzációs célja: a forrásszövegben szereplő 

csökkentés helyett a közkiadások lefaragásáról beszél a célszöveg, mintha olyan 

tárgyról vagy legalábbis materiális entitásról lenne szó, melyet meg lehet munkálni, 

faragni lehet belőle.  

 

(36) Blessée à Wall Street, la mondialisation s’est rétablie à Shanghaï. 

(Halimi 2010febr) 

 

(36a) (A globalizáció a Wall Street-en sérült meg és Sanghaiban jött rendbe.) 

 

(36b) A globalizáció első sebét a Wall Streeten kapta, és Sanghajban gyógyult 

meg. 

 

Az államszervezet válságait az emberi test fogalmi keretében a BETEGSÉG 

forrástartományának segítségével képezhetjük le. A gazdasági válság felfogható egy 

személy megbetegedésének, az ebből való kilábalás pedig meggyógyulásnak. 

A fordító meg is hagyta ezt a fogalmi metaforát, a kifejezéseken is csak 

minimálisan módosított. 

 

(37) Nous avons tous les mêmes maladies, nous pouvons utiliser les mêmes 

remèdes. 

(Goanec 2010jan) 

 

(37a) (Mindannyiunknak ugyanaz a betegsége, ugyanazt a gyógyszert tudjuk 

használni.) 

 

(37b) Mindannyian ugyanabban a  betegségben szenvedünk, így  ugyanazt a 

receptet kell alkalmaznunk is. 

 

A metafora erős konvencionalizáltságát illusztrálandó a fenti, másik cikkből vett 

példa is a BETEGSÉG forrástartományát használja az államszervezet mint absztrakt 
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komplex rendszer problémáinak és azok megoldásainak konceptualizációjára. A fenti 

példa a volt Szovjetunió több tagállamának közös gondjairól szól. 

A fogalmi metafora ugyan megmaradt a célnyelvi megoldásban, de láthatóak 

bizonyos változtatások. Az első módosítás az ige konkretizációja, ami explicitálja a 

forrásszöveget, melyben eredetileg egyszerűen egy habeo-igés szerkezet látható: 

’betegségeink vannak’ (nous avons… maladies). A magyar publicisztikai műfaji (és 

általában írott nyelvi) normák azonban próbálják elkerülni a létige és egyéb ún. üres 

igék túl gyakori alkalmazását, így lett a kifejezés betegségben szenvedünk. Ezzel a 

konkretizálással sokkal explicitebbé, plasztikusabbá vált a szöveg, mely egyébként 

fogalmi síkon és metaforikus jelentését tekintve változatlan maradt. A változtatás jellege 

tehát műfaji-stilisztikai jellegű és a fordítói normák betartása volt a célja. 

A második kifejezés esetében szintén konkretizáció megy végbe: a remède 

általánosabban jelöli a gyógymódot, a recept ennél sokkal konkrétabb. 

 

(38) Affaibli, le régime ne veut pas (ou ne peut pas) se réformer… 

(Gresh 2010jún) 

 

(38a) (Elgyengülve, a rendszer nem akar (vagy nem tud) megújulni…) 

 

(38b) Az elgyengült rendszer nem akart (vagy nem volt képes) megújulni… 

 

Az államszervezet általános állapotát, tartósságát, stabilitását az emberi test 

erejével modellálhatjuk. Egy meggyengült szervezet megfelelhet egy olyan államnak, 

mely elvesztette stabilitását. Ez a konvencionális metafora változatlanul került át a 

célnyelvbe. 

 

(39) Le pouvoir russe tente cette fois une approche plus douce (1), au vu de la 

faiblesse actuelle de l’Etat ukrainien (2) et au fur et à mesure que la 

menace d’une intégration rapide de l’Ukraine dans les structures de 

sécurité de l’Ouest s’éloigne (3). 

(Goanec 2010jan) 

 

(39a) (Az orosz hatalom ezúttal szelídebb közeledéssel próbálkozik (1), 

tekintettel az ukrán állam jelenlegi gyengeségére (2) és abban a 
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mértékben, ahogy távolodik (3) az a fenyegetettség, hogy Ukrajna 

gyorsan integrálódik a nyugat biztonsági struktúráiba.) 

 

(39b) Az ukrán állam jelenlegi gyengeségét (2) szem előtt tartva az orosz 

kormány most szelídebb húrokat penget (1), minhogy Ukrajnának a 

nyugat biztonsági struktúráiba való integrációja csak az igen távoli jövő 

zenéje (3). 

 

Több metaforikus kifejezés keveredik a fenti mondatban. Az államok közti 

viszonyok leképezésére az EMBERI KAPCSOLATOK fogalmi keretét implikálja, az egyik 

fél gyengeként konceptualizálódik, mint egy beteg ember, akihez a másik közeledik. A 

közeledés, mint a viszony javítására irányuló kísérlet, meglehetősen konvencionalizált 

kép, már az emberi viszonyok relációjában is metaforikus, a fizikai közeledést képezi le 

az érzelmi síkra. Ha ezt az egész leképezést az államokra vetítjük, két ellenséges vagy 

hűvös viszonyban lévő állam kapcsolatának javítása lehet a cél. A kifejezés jelzőt is 

kapott, plus douce, azaz szelídebb, finomabb, ahogy egy gyenge, beteg személyt 

tanácsos megközelíteni. 

A gyengeség képe változatlanul átkerült a magyar szövegbe, a közeledés viszont 

nem, helyette a szelíd jelző mentén haladt tovább a fordító és egy idiomatikus kifejezés 

segítségével oldotta meg, a szelídebb húrokat penget a ZENE fogalmi keretét vonja be az 

értelmezésbe, a zene hangulata értelmezi az országok közötti viszonyt. 

Erre rímel a szöveg végén található kifejezés is, a jövő zenéje, mely az eredetiből 

hiányzik, ott a távolodás képe jelenik meg mint a cél egyre irreálisabbá válása. A 

mondatkezdeti fogalmi metaforát szőtte tehát tovább mindkét szöveg: a franciában az 

orientációs metafora a közeledés és távolodás koncepcióival, a magyarban pedig az 

ehelyett beemelt ZENE fogalmi kerete bontakozik ki a szöveg során. Mindez úgy megy 

végbe, hogy a kifejezések tartalmi síkon mindvégig ekvivalensek mradnak, hiszen az 

irreális jövőbeli célra éppúgy mondhatjuk, hogy távol van, mint azt, hogy a jövő zenéje. 

 

4.3.1.2. AZ ABSZTRAKT KOMPLEX RENDSZER ÉPÜLET 

 

Az épület forrástartománya jellemzően a céltartomány stabilitását, struktúráját 

jellemezheti, valamint az adott rendszer létrejöttét és megszűnését is 

konceptualizálhatjuk a segítségével.  
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(40) La construction de l’Etat moderne s’appuya sur l’émergence d’une vision 

du service public comme activité « désintéressée », orientée vers des fins 

universelles. 

(Bonelli 2009dec) 

 

(40a) (A modern állam szerkezete a közszolgálat egy olyan víziójának a 

felemelkedésére támaszkodott, mely „érdek nélküli” aktivitásként 

univerzális célok felé vezetett.) 

 

(40b) A modern állam építménye ezen a „személyes érdek nélküli”, univerzális 

célok által vezetett közszolgálat vízióján nyugodott. 

 

A forrásszöveg első metaforikus kifejezése, a construction változatlan formában 

kerül át a célnyelvi szövegbe (építmény).  

A szintén metaforikus állítmány a célnyelvben a mondat végére került, figuratív 

jelentését tekintve a megegyezik az eredetivel, hiszen mindkettő az ÉPÜLET 

forrástartományának egyik fő jelentésfókuszát konceptualizálja, mely szerint az 

absztrakt rendszerek is olyan alapokon épülnek fel, mint az épületek. Szó szerinti 

jelentésükben azonban már vannak különbségek: a támaszkodik több aktivitást sugall, 

mint a nyugszik, az első cselekvésként, a második állapotként ragadja meg az 

ábrázolandó aspektust, a fordító tehát a felcserélés műveletét alkalmazta, mely 

fakultatív művelet, az eredetit megtartva is ekvivalens szöveg jött volna létre. 

 

(41) La Russie veut une Ukraine stable et consolidée, mais soumise à sa 

suprématie… 

(Goanec 2010jan)  

 

(41a) (Oroszország egy stabil és konszolidált, de az ő fölényének alávetett 

Ukrajnát akar…) 

 

(41b) Oroszország stabil, konszolidált és (neki) alárendelt Ukrajnát akar… 
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Az épület stabilitása és szilárdsága jelképezheti egy ország rendezettségét, maga 

a konszolidált szó is a solide ’szilárd’ jelentésű melléknévre eredeztethető vissza. 

Változatlanul át is kerülnek a magyar szövegbe ezek a kifejezések. 

 

(42) …les deux piliers du néolibéralisme : le libre-échange et la liberté de 

circulation des capitaux. 

(Cassen 2009dec) 

 

(42a) (…a neoliberalizmus két tartóoszlopa: a szabad kereskedelem és a tőkék 

szabad áramlása.) 

 

(42b) …a neoliberalizmus két tartó oszlopán nyugszik: a 

szabadkereskedelemre és a tőkék szabad áramlására. 

 

Az épület néhány fő alkotóeleme igen gyakran vesz részt az absztrakt 

céltartományok szerkezetének konceptualizációjában, ilyen pl. az alap, a falak, a tető. A 

politikai ideológiák is olyan absztrakt rendszerek, melyek különböző gondolatokból, 

eszmékből épülnek fel, ezek közül a legfontosabbak tekinthetők tartóoszlopoknak is. 

Amellett, hogy konvencionalizált fogalmi metaforáról van szó, annyira képszerű és 

szemléletes ez a kifejezés, hogy a fordító tudatos döntése is lehetett az, hogy változatlan 

formában meghagyja a szövegben. 

 

(43) Au-delà d’un certain seuil [de revenus], on ne s’aperçoit tout simplement 

pas qu’on touche des “allocs”. 

(Halimi 2010dec) 

 

(43a) (Bizonyos jövedelmi küszöbön túl egészen egyszerűen nem vesszük 

észre, hogy családi pótlékhoz nyúlunk.) 

 

(43b) Egy bizonyos [jövedelmi] küszöb fölött az emberek egyszerűen észre sem 

veszik, hogy családi pótlékot kapnak. 

 

Az épület szerkezetének egyik fontos eleme a küszöb mint határvonal a kint és 

bent között. Így tulajdonképpen az ÉPÜLET fogalmi metaforája kapcsolódik a TARTÁLY-
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metaforához, mely fizikai környezetünk határvonalait képzi le absztrakt fogalmakra. A 

küszöb tehát mindig valamilyen határvonalat képvisel, mely elválaszt egymástól 

bizonyos fogalmakat, állapotokat. 

Jelen esetben ez a küszöb egy bizonyos összegű jövedelem, tehát mennyiségi 

különbség van a két oldal között. A francia szövegben az elkülönítés az au-delà 

elöljárószóval történik, mely kevésbé jelent konkrét irányt, leginkább a túl 

határozószóval fordítható. Ez nem is okozott volna problémát a célszövegben, a fordító 

viszont tovább konkretizálta és a fölött névutóval, mely sokkal képszerűbben helyezi el 

a térben a céltartományt, jobban kiemelte a szétválás mennyiségi okait, ezzel 

kontextusba hozva A TÖBB MAGASABB irányultsági metaforát is. 

Az ÉPÜLET fogalmi tartománya tehát átkerült a célszövegbe, ott azonban nem 

teljesen ugyanaz a szó szerinti jelentés, hiszen a viszonyszó megváltozása konkretizálta 

azt az aspektust, amely mentén konceptualizáljuk a különválasztás tényét.  

 

(44) D’autres encore n’ont exercé qu’un métier de façade. 

(Garrigou 2010júl) 

 

(44a) (Megint mások pedig csak homlokzat/látszat szakmát gyakoroltak.) 

 

(44b) Másoknak pedig a politikán túl csak valamiféle látszat szakmai életük 

van. 

 

Az ÉPÜLET forrástartománya itt a megszokottól kicsit eltérő céltartományt 

értelmez. A façade az épület homlokzata, ami kívülről, elölről látszik belőle. Azaz a 

látszat, amit a külvilág számára mutatunk, vagy amilyennek első pillantásra tűnhet 

valami. A politikusok látszatszakmái is lehetnek ilyen épülethomlokzatok. Az ÉPÜLET 

konvencionális forrástartományának tehát egy kissé szokatlanabb, újszerűbb 

metaforikus következménye ez a kifejezés. 

A célnyelvi szövegből az ÉPÜLET fogalmi metaforája eltűnik, mivel a homlokzat-

szakma a magyar befogadók számára nagyon nehezen lenne értelmezhető, itt tehát a 

célnyelvi nyelvhasználati normát tartotta szem előtt a fordító. Mégsem mondható, hogy 

a metaforát szó szerinti kifejezéssel helyettesítette, hiszen a látszat szó szintén 

metaforikus, bár sokkal kevésbé észrevehető módon. Az ÉSZLELÉS/TUDÁS LÁTÁS 

fogalmi metafora egyike legalapvetőbb elsődleges fogalmi konstrukcióinknak, mely a 
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valóság absztrakt megértését a látás alapvető érzékelésével képezi le. A látszat tehát 

olyan dolog, amit látunk, de nem biztos, hogy valódi. A „látszatszakma” pedig olyan, 

amit létezőnek tudunk, de valójában nem biztos, hogy igaz. Az ÉPÜLET-metaforát tehát 

egy sokkal elsődlegesebb, tudattalanul használt leképezéssel helyettesíti a fordító. 

A fogalmi metafora generalizálása ment tehát végbe a fordítás során, a figuratív 

jelentés ugyanaz maradt, de a fogalmi metafora megváltozott. 

 

(45) Je dois construire un pays fort maintenant. 

(Goanec 2010jan) 

 

(45a) (Egy erős országot kell építenem most.) 

 

(45b) Most kell erős országot építenem. 

 

Az ÉPÜLET-metafora a struktúra és a létrehozás aspektusain kívül a rendszer 

erejét, tartósságát is gyakran konceptualizálja, bár az erő fogalma már az épület fogalmi 

keretében is metaforikus, hiszen alapvetően egy élőlény, személy tulajdonsága lehet. 

Jelen esetben viszont az ÉPÜLET forrástartománya a legrelevánsabb, mert az állam 

megalkotásáról mint építkezésről beszél, az absztrakt rendszer létrehozása szinte 

automatikusan hívja elő elménkben az építkezés fogalmi keretét. 

Ennek megfelelően a célnyelvi szöveg változatlanul átveszi a kifejezést, a 

szórendi változások kötelező átváltási műveletek, melyek a két nyelv strukturális 

különbségeiből adódnak. 

 

(46) …les commerçants et les entrepreneurs […] ont contourné (1) les lois et 

édifié des fortunes (2)… 

(Gresh 2010jún) 

 

(46a) (…a kereskedők és a vállalkozók megkerülték (1) a törvényt és 

megalapozták (2) vagyonukat…) 

 

(46b) …a kereskedők és a vállalkozók […] megkerülték (1) a törvényt és így 

megalapozták „szerencséjüket”(2)… 
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A törvények mint absztrakt fogalmak szilárd testekként, jobban mondva 

akadályokként konceptualizálódnak, melyeket meg lehet kerülni. Ez az általánosabb 

síkú metafora változatlanul került át a célnyelvbe. 

A vagyon gyűjtésének kezdete egy épület megalapozásaként is elképzelhető, ez a 

fogalmi keret tehát konvencionális forrástartománya lehet többféle elvont folyamatnak 

is. Az igei metafora változatlanul át is kerül a célnyelvi szövegbe, vagyon helyett 

azonban szerencseként fordította a fordító a fortune szót, aminek ugyan van ilyen 

jelentése is, jelen helyzetben azonban egyértelműen a törvénytelenül szerzett 

vagyonokról szól a szöveg. Valószínűleg a fordítónak is volt némi bizonytalan érzése a 

szerencse helyénvalóságával kapcsolatban, ezért idézőjelbe rakta. 

 

(47) …pour édifier une Egypte forte et moderne (1) et sortir du sous-

développement (2)… 

(Gresh 2010jún) 

 

(47a) (…hogy felépítsenek egy erős és modern Egyiptomot, (1) és kijöjjenek az 

alulfejlettségből (2)…) 

 

(47b) …hogy egy erős és modern Egyiptomot építhessenek fel (1), amely 

képes arra, hogy kilépjen a gazdasági elmaradottság állapotából (2)… 

 

Az állam létrehozása az épület felépítése, változatlanul átvette a célszöveg. A 

másik metaforikus kifejezés, mely az ÁLLAPOTOK TEREK ontológiai metaforára épül, és 

tulajdonképpen a TARTÁLY egy specifikus változata, szintén változatlan átvétel: az 

elmaradottság állapota fizikai helyként konceptualizálódik, melyből ki lehet lépni. 

 

(48) En matière de démantèlement de l’Etat, l’efficacité tient à ce paradoxe : 

la situation antérieure d’accomplissement du service public — la relation 

au métier, les dispositions sociales (de dévouement, d’implication) 

constitutives de celle-ci — permet l’application des réformes qui 

détruisent les formes habituelles de son exercice et les raisons de s’y 

impliquer. 

(Bonelli 2009dec) 
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(48a) (Az állam lerombolásának ügyében, a hatékonyság a következő 

paradoxontól függ: a közszolgálat megvalósulásának megelőző állapota – 

a szakmához fűződő viszony, ennek meghatározó társadalmi 

tulajdonságai (elkötelezettség, elmélyedés) – lehetővé teszi a reformok 

alkalmazását, melyek elpusztítják megvalósulásának megszokott formáit 

és alkalmazásának okait.) 

 

(48b) Az állam szétverésének hatékonysága ebben a paradoxonban rejlik: éppen 

a közszolgálatiság megelőző állapota – a szakmához fűződő viszony, 

melyet meghatároztak a dolgozó szociális tulajdonságai (az odaadás, a 

munkába való belemerülés) – teszik lehetővé a reformok végrehajtását, 

melyek ugyanakkor lerombolják a munkával való azonosulás 

gyakorlatának és okainak megszokott formáit. 

 

Az ÉPÜLET forrástartományának egyik központi megfelelése az épület felépítése 

mint létrehozás és lerombolása, összedőlése mint a rendszer megsemmisülése. A 

fogalmi metafora és az arra épülő metaforikus kifejezés mindkét szövegben 

megtalálható, a célnyelvben a fordító mégis más aspektust helyezett előtérbe: a 

szétverés kifejezés sokkal konkrétabb, jobban láttatja a cselekvést, mint a lerombolás. 

A rombolás képe a szövegrész végén található meg a magyar szövegben, ahol 

megint egy sokkal általánosabb francia ige (’megsemmisít, elpusztít’) helyett áll ez a 

konkrétabb megoldás. 

 

(49) Et pourquoi pas, observe plus tard un participant, estimant que la 

destruction des organisations politiques structurées (1) (notamment 

marxistes) sous les dictatures des années 1960 et 1970 continue à peser 

sur les sociétés latino-américaines (2), des « véhicules politiques » 

adossés à un corpus idéologique assez solide (3) pour les aider à résister 

aux phénomènes de cooptation et de récupération ? 

(Lambert 2010ápr) 

 

(49a) (És miért ne, figyelte meg később egy résztvevő, felbecsülve, hogy a 

strukturált (név szerint marxista) politikai szervezetek elpusztítása (1) az 

1960-70-es évek diktatúráiban továbbra is ránehezedik a latin-amerikai 
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társadalmakra (2), a „politikai közeg”, melyek elég szilárd ideológiai 

korpuszra támaszkodnak (3), hogy segítsék őket, hogy ellenálljanak a 

kooptációs és visszaszerzési jelenségeknek?) 

 

(49b) Egy résztvevő, aki úgy értékeli, hogy a latin-amerikai társadalmakat 

súlyosan érintette (2) az erősen strukturált (mégpedig marxista) politikai 

szervezetek szétzúzása (1) az 1960-as, 1970-es évek diktatúrái alatt, azt 

gondolja, hogy a szilárd ideológiai korpuszra támaszkodó (3) „politikai 

közvetítő közeg” segíti az ellenállást a kooptációk/kinevezések és az 

ideológiai félrevezetés jelenségeivel szemben. 

 

A példa az előbbihez hasonló: bár itt konkréten nem jelenik meg az épület képe, 

a destrukció, szétzúzás leginkább ehhez a fogalmi tartományhoz köthető, ha egy 

strukturált rendszer megsemmisüléséről beszélünk. A forrásnyelvi destruction sokkal 

általánosabban fejezi ezt ki, mint a magyar szétzúzás, mely konkrétabban láttatja a 

megsemmisülés módját. 

Az épület fogalmának jelenlétét erősíti a később megjelenő szilárd ideológiai 

korpusz kifejezés, melyre mint az épület alapjára támaszkodhatott a politikai élet. Ez a 

kép lényegében változatlan formában került át a célnyelvbe. 

Az épület lerombolását erősíti másik aspektusból ennek a ténynek mint fizikai 

súllyal rendelkező tárgynak a konceptualizációja, mely a társadalomra nehezedik 

(peser). Ez az ontológiai metafora máshová került a magyar mondatban, aminek 

leginkább mondat- és szövegtani oka volt, hiszen egy bonyolult szerkezetű, 

többszörösen összetett mondatról van szó. Másrészt viszont a magyar megvalósulás a 

súlyosan érintette lett, mely bevált sajtónyelvi kifejezés, így a műfaji normák (akár 

öntudatlan) előtérbe helyezése lehetett a fordító motivációja ehhez a változathoz az 

állapot és a cselekvés felcserélésének segítségével. 

 

(50) Les épargnants n’ont pas eu à s’en plaindre : depuis deux décennies, le 

marché des actions est sinistré et ne livre que des rapports fort modestes. 

(Lordon 2010aug) 
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(50a) (A takarékoskodóknak nem volt miért panaszkodniuk: két évtizede a 

részvénypiac tönkrement/megkárosodott és csak nagyon szerény hozamot 

hoz.) 

 

(50b) A betéteseknek nem volt okuk panaszra: két évtizeddel ezelőtt 

összeomlott a részvénypiac, mely azóta csak a legszerényebb hasznot 

hozza. 

 

A magyar szöveg itt is sokkal plasztikusabban jeleníti meg az ÉPÜLET 

forrástartományát, hiszen az összeomlás képe sokkal konkrétabban idézi fel, mint a 

sokkal általánosabb sinistré, mely nagyjából annyit jelent, hogy valamilyen elemi 

csapás miatt károsodott. Tulajdonképpen egy sokkal általánosabb, elsődlegesebb 

fogalmi metaforáról, AZ ABSZTRAKT SZERKEZETEK FIZIKAI SZERKEZETEK/TÁRGYAK 

koncepciójáról van szó a forrásnyelvi szövegben, melynek az ÉPÜLET fogalmi 

metaforája az egyik komplex alrendszere. A fogalmi metafora konkretizációjával a 

kifejezés is konkrétabbá vált. 

 

(51) C’est pourquoi, détruisant l’idée de nation, le libéralisme détruit du 

même coup celle de souveraineté, en prenant bien soin, signe de sa 

parfaite hypocrisie, d’éviter toute reconstruction de souveraineté à des 

échelles territoriales élargies. 

(Lordon 2010aug) 

 

(51a) (Ezért, a nemzeteszmét lerombolva, a liberalizmus lerombolja 

ugyanazzal a csapással a szuverenitás eszméjét is, jól ügyelve arra, ami a 

tökéletes álszentség jele, hogy elkerülje a szuverenitás bármiféle 

rekonstrukcióját a kitágult területi viszonylatokban.) 

 

(51b) A nemzeteszmét lerombolva a liberalizmus a szuverenitás eszméjét is 

lerombolta, miközben tökéletes képmutatással minden eszközzel 

megakadályozza a szélesvebb területi egység alapján kialakítandó 

független politikai rendszer felépítését. 
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A politikai diskurzusban igen gyakori, hogy politikai ellenfelek egymást 

valamilyen elvont fogalom lerombolásával vádolják. Ennek konvencionalizált eszköze 

az ÉPÜLET-metafora ezen aspektusa. 

Éppen emiatt a konvencionalizáltság miatt a fordításban változatlan formában 

van jelen a mondatban a metafora mindegyik nyelvi megnyilvánulása. 

 

(52) Cette date n’allait pas seulement marquer l’effondrement du rêve d’unité 

de la région, incarné par le président égyptien Gamal Abdel Nasser. 

(Gresh 2010jún) 

 

(52a) (Ez a dátum nemcsak a régió egységéről szóló álomnak az összeomlását 

jelzi, melyet Gamal Abdel Nasser egyiptomi elnök testesített meg.) 

 

(52b) Ezzel szertefoszlott az elképzelés a régió egyesítéséről, mely épp 

Egyiptom elnökének, Gamal Abdel Nassernek a személyéhez kötődött. 

 

Lehetnek épületek olyan absztrakt fogalmak is, mint pl. elképzelések, melyeket 

szintén építeni szoktunk, és ennek megfelelően össze is tudnak omlani. Ez figyelhető 

meg a forrásnyelvi szövegben, míg a célnyelviben más forrástartományt idéz fel a 

szertefoszlás. 

 

4.3.1.3. AZ ABSZTRAKT KOMPLEX RENDSZER NÖVÉNY 

 

A NÖVÉNY forrástartományának segítségével elsősorban a rendszer struktúráját 

és fejlődését konceptualizálhatjuk. (Kövecses 2007:209)  

 

(53) Le retrait de l’Etat (1) débute à chaque fois par la séparation structurelle 

des branches (2) de l’entreprise publique. 

(Bonelli 2009dec) 

 

(53a) (Az állam visszavonulása (1) minden alkalommal azzal kezdődik, hogy a 

közszolgáltatás ágait (2) szerkezetileg elkülöníti.) 
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(53b) Az állam visszavonulása (1) minden alkalommal a közszolgáltatást 

nyújtó vállalat egyes ágazatainak elkülönítésével (2) kezdődik 

 

Ebben a mondatban is megfigyelhető, hogy egy adott fogalom 

konceptualizációjának folyamatában résztvevő fogalmi metaforák forrástartományai 

nem feltétlenül konzisztensek, mivel más-más aspektusát világítják meg annak a 

fogalmi keretnek, amelyre vonatkoznak. Ez azonban az értelmezői tevékenységet nem 

zavarja, sőt általában automatikusan megy végbe, észre sem vesszük, hogy egyazon 

mondatunkban milyen szerteágazó fogalmi strukturákat vonatkoztatunk ugyanarra a 

céltartományra, esetleg több fogalmi metaforát kapcsolunk össze úgy, hogy 

forrástartományaik fogalmi keretei eltérnek, a végeredmény mégis feldolgozható. 

A fenti példa első metaforikus kifejezése a POLITIKA HÁBORÚ fogalmi metafora 

egy következménye: a harcoló felek visszavonulhatnak, így ha az állam „kivonul” 

valamilyen szférából, az a harci visszavonulás képének segítségével szemléltethető. A 

fordító változatlan formában ültette át. 

A mondat második felében viszont az állam mint absztrakt komplex rendszer 

konceptualizálódik, tehát más aspektusát világítja meg a szöveg, így másik fogalmi 

metaforára van szükség. A KOMPLEX RENDSZER NÖVÉNY egyik szintén konvencionális 

kifejezése a különböző részterületek ágakként való elképzelése. Ebben az esetben is 

változatlan az átvétel. 

 

(54) Comme le déclin, voire, à terme, la disparition du G8 paraissent 

inéluctables, deux nouveaux « G » entendent reprendre son rôle (1) de 

directoire mondial : le G20 et, de manière subreptice, son noyau dur (2) 

qu’est le G2. 

(Cassen 2009dec) 

 

(54a) (Ahogy a G8 hanyatlása, sőt eltűnése elkerülhetetlennek tűnik, két újabb 

G szándékozik átvenni világigazgatói szerepét (1): a G20 és titkos módon 

annak kemény magja (2), a G2.) 

 

(54b) Amint a G8 hanyatlása, sőt eltűnése elkerülhetetlennek tűnik, két újabb G 

pályázik arra, hogy világdirektóriumi szerepét (1) átvegye: a G20, és 

titokban annak kemény magja (2), a G2. 
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A POLITIKA SZÍNHÁZ fogalmi metafora következménye, hogy a politikában részt 

vevők szereplőkként jelennek meg; a NÖVÉNY forrástartománya pedig a központi részt 

konceptualizálja, ez a mag. A kemény mag kifejezés szinte klisészerűen 

konvencionalizált. Mindkét esetben változatlan átvétel történt. 

 

(55) Mais, dans leurs soucis professionnels, dans leurs patrimoines 

(économiques et culturels), dans leurs origines sociales et leurs façons 

d’agir (même pour se mobiliser), les professeurs de médecine ne sont pas 

des postiers, des conseillers pour l’emploi, des greffiers ou des policiers. 

(Bonelli 2009dec) 

 

(55a) (De a munkahelyi gondjaikban, származásukban (gazdasági és 

kulturális), társadalmi eredetükben és cselekvési módjaikban (még még 

önmaguk mozgósításában is), az orvosprofesszorok nem postások, 

munkaügyisek, jegyzők vagy rendőrök.) 

 

(55b) Mégis mindenkit csak a saját szakmájának gondjai foglalkoztatnak: saját 

(gazdasági vagy kulturális) területük, a saját társadalmi gyökereik, a saját 

(még a tiltakozás módjait is érintő) cselekvési módjaik: egy 

orvosprofesszor nem postás, munkaügyi tanácsadó, jegyző vagy rendőr. 

 

A növény gyökere az a rész, ahonnan ered, így metaforikusan is az adott 

fogalom eredetének konceptualizációjára használatos. A NÖVÉNY fogalmi kerete jelen 

esetben azonban csak a célnyelvi környezetben konkretizálódik észrevehetően; a 

forrásnyelvi szövegben ennél jóval általánosabb szinten marad a konceptualizáció, első 

ránézésre nem is metaforikus a kifejezés, annyira konvencionalizált az eredet szó. 

 

(56) Il est assez évident que l’installation du néolibéralisme dans les 

économies dites « développées » ne répond pas au modèle du « choc ». 

(Lordon 2010ápr) 

 



111 

 

(56a) (Elég evidens, hogy a neoliberalizmus elhelyezése/bevezetése az 

úgynevezett „fejlett” gazdaságokban nem felel meg a „sokk” 

modelljének.) 

 

(56b) Elég nyilvánvalónak tűnik ugyanis, hogy a neoliberalizmus 

meggyökereződése a fejlettnek nevezett országokban nem felel meg a 

„sokk-stratégia”-modelljének. 

 

Ebben az esetben is hasonló folyamat zajlott le: a célnyelvi szövegben sokkal 

képszerűbb fogalmi metafora jelenik meg, mint az eredetiben, ahol az elvont rendszert 

viszonylag absztrakt szinten hagyja az installer ’bevezetni’ ige, ezzel szemben a magyar 

szövegben a NÖVÉNY forrástartományon keresztül konceptualizálódik, konkretizálással. 

A figuratív jelentés tehát megegyezik, eltér viszont a felhasznált fogalmi metafora. 

 

(57) Florissantes à nouveau (1), en partie du fait que les soutiens publics 

massifs à la conjoncture d’ensemble leur évitent une seconde fois de 

périr sous l’explosion (2) des mauvaises dettes qui les auraient 

fatalement emportées autrement, les banques n’ont visiblement pas de 

scrupule… 

(Lordon 2010ápr) 

 

(57a) (Újra virágozva (1), részben azért, mert a tömeges állami támogatások a 

közös konjunktúra felé segítettek nekik elkerülni másodszor is, hogy 

elpusztuljanak a rossz kölcsönök robbanása alatt (2), melyek 

elkerülhetetlenül más irányba vitték volna őket, a bankoknak láthatóan 

nincsenek kételyeik…) 

 

(57b) A bankok újra virágzó korszakukat élik (1), éppen a konjunktúra 

érdekében tett hatalmas állami támogatásoknak köszönhetően – 

melyek immár másodszorra mentik meg őket a végtől, azaz attól, hogy 

belefulladjanak az általuk nyújtott rossz kölcsönökbe (2) –, s mindenféle 

erkölcsi skrupulus nélkül spekulálnak … 
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A NÖVÉNY mint forrástartomány sok aspektusát megvilágíthatja egy absztrakt 

rendszernek, pl. egy sikeres periódust azonosíthatunk virágzással. Ez a fogalmi 

metafora mindkét szövegben meg is jelenik, a célnyelvi változatban viszont az eredeti 

egyszavas ’virágoznak’ a jobb érthetőség kedvéért fel is van bontva egy szókapcsolattá. 

A későbbiekben még megmarad az élőlénnyel való azonosítás, de a növény 

fogalmi kerete már nem ilyen hangsúlyos: a périr általánosabban jelenti az elpusztulást, 

ebben az esetben inkább a nyomás alatt lévő tartály robbanásának képe domináns, ehhez 

képest a magyar változatban a belefullad ige sokkal konkrétabb, a kifejezés másik fele 

viszon általánosabb marad. Teljesen megváltozik tehát a nyelvi kifejezés is és a mögötte 

álló fogalmi metafora is, figuratív jelentésük azonban azonos marad. 

 

(58) « Le renforcement (1) de la démocratie s’accompagne dans ces pays de 

mesures sociales d’assistanat qui mènent (2) à une “naturalisation” de la 

pauvreté », selon l’idée que les inégalités feraient partie de l’« ordre des 

choses » et qu’il faudrait finalement constater l’impossibilité de les 

éradiquer...(3) 

(Lambert 2010 ápr) 

 

(58a) (A demokrácia megerősödését (1) ezekben az országokban a segélyek 

szociális intézkedései kísérik, melyek a szegénység „meghonosításához” 

vezetnek (2), aszerint a gondolat szerint, hogy az egyenlőtlenségek a 

„dolgok rendjéhez” tartoznak, és hogy meg kellene végre állapítani, hogy 

lehetetlen gyökerestül kiirtani…(3)) 

 

(58b) A demokrácia megszilárdulását (1) ezekben az országokban a segélyezés 

olyan szociális intézkedései kísérik, melyek mintegy a szegénység 

„meghonosításához”, természeti csapásként értelmezett elfogadásához 

vezetnek (2), mondván, hogy az egyenlőtlenségek is hozzátartoznak „a 

dolgok rendjéhez”, lássuk hát be végre: lehetetlen gyökerestül kiirtani (3) 

őket… 

 

Egy olyan elvont fogalmat, mint a demokrácia, nem is tudunk jellemezni, csak 

metaforikusan. (Sokáig gondolkoztam, hogy a megerősödés metaforikus kifejezést 

hogyan lehetne nem metaforikusan leírni, de lehetetlennek tűnik.) A megerősödés egy 
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olyan fogalmi keretet aktivizál, mely a szilárdságra, teherbíró képességre alapszik, 

legyen szó élőlényről vagy épületről, ez nincs pontosabban körülhatárolva, általánosan 

hívja elő AZ ABSZTRAKT STRUKTÚRA FIZIKAI SZERKEZET fogalmi metaforát. A fordító 

nem is szó szerint vette át, hanem megszilárdulásként, ami kicsit konkrétabban utal a 

fizikai szerkezet erejére.  

A mondat komplex metaforarendszerében felbukkan AZ ESEMÉNYEK ÚTVONALAK 

fogalmi metafora is, ez pedig annyira mélyen jelen van az emberi elme fogalomalkotási 

folyamataiban, hogy nem is érzékeljük metaforának, viszont mivel szinte az egyetlen 

módja annak, hogy erről a jelenségről beszéljünk, átvétele automatikus és változatlan. 

A mondat végén pedig a NÖVÉNY forrástartománnyal találkozunk, mely itt nem 

egyszerűen a komplex rendszerekkel, hanem általában elvont fogalmak értelmezésével 

áll összefüggésben. A fordítás során a két nyelv lexikai különbségeiből adódóan az 

egyetlen szóból álló francia kifejezést egy felbontott szókapcsolat helyettesíti a magyar 

változatban. 

 

4.3.1.4. AZ ABSZTRAKT KOMPLEX RENDSZER GÉPEZET 

 

A GÉPEZET fogalmi tartománya a rendszerek működését képezi le (Kövecses 

2007: 112). Elsősorban mechanikus, sőt gőzzel működő gépek képei tartoznak a 

legkonvencionalizáltabb forrástartományok közé, a modernebb gépezetek, mint pl a 

számítógép, csak újabban kezdenek megjelenni gondolkodásunkban. 

 

(59) Elle entend soumettre à des conditions draconiennes le recours à un 

mécanisme qui vise moins à sauver des Etats que leurs créanciers… 

(Cassen 2010dec) 

 

(59a) (Drákói feltételeknek szándékozik alávetni ahhoz a mechanizmushoz való 

folyamodást, melynek kevésbé célja megmenteni az államokat, mint a 

hitelezőiket…) 

 

(59b) Drákói szigorral szándékozik szabályozni, miként lehessen a 

válságkezelési mechanizmushoz folyamodni, amely ugyanis inkább a 

hitelezőket, mint az államokat mentheti meg… 
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A mechanizmus szó konvencionalizált kifejezés elvont folyamatok 

szemléltetésére, így már egyáltalán nem feltűnő, hogy tulajdonképpen a GÉPEZET-

metaforáról van szó, egy mechanikus berendezés képéről, mely a folyamat elemeinek 

egymásutániságát modellálja. 

A fordító egy betoldással a kifejezést kibővítette egy céltartományra utaló 

jelzővel, pontosítva a jelentést; így a fogalmi metafora megmarad, de az átváltási 

művelet során módosítva került át a célnyelvbe. 

 

(60) Avec l’implacable déterminisme d’un mécanisme horloger, la crise de la 

finance privée a muté en crise des finances publiques. 

(Lordon 2010ápr) 

 

(60a) (Egy óramű kíméletlen determinizmusával/meghatározottságával, a 

magánpénzügyi válság a közpénzügyeket is válságba helyezte.) 

 

(60b) A pénzügyi magánkapitalizmus ugyanis egy óramű pontosságával húzta 

maga után a válságba a közpénzek szféráját is. 

 

Ha az államszervezet gépezetként működik, hagyományosan valamilyen 

mechanikus szerkezetként konceptualizáljuk, erre pedig nagyon jó példa egy 

mechanikus óra. Az ÓRAMŰ fogalmi kerete elsősorban akkor lép működésbe, ha az adott 

absztrakt struktúra pontosságáról, precizitásáról kell képet alkotni.  

A fordítás szintén erre a fogalmi metaforára épül, de kisebb változások 

lezajlanak: a kíméletlen jelző eltűnik, pedig ez érzelmi többletet és némi személyes 

nézőpontot csempészett a szövegbe, a leegyszerűsített magyar változat így jóval 

általánosabb, tárgyilagosabb lesz a kihagyással, de a figuratív jelentést ez nem 

befolyásolja. 

A következő kifejezés kicsit inkonzisztens az elsőhöz képest, hiszen egy óramű 

nem tud húzni semmit sehová, egy jármű gépezete viszont igen. A GÉPEZET fogalmi 

keretén belül így tudtunk váltani egyik forrástartományból a másikba. Annál is inkább, 

mert a közben aktivizálódott ÚTVONAL-metaforához is kapcsolódik a jármű képe. A 

VÁLTOZÁS MOZGÁS fogalmi metaforája a magyar szövegben még konkrétabban 

megjelenik, mint az eredetiben. A cél pedig a válság belseje, így ez az elvont fogalom 

tartályként konceptualizálódik. 
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A három fogalmi keret (GÉPEZET, ÚTVONAL, TARTÁLY) tehát együttesen 

konceptualizálják egy absztrakt folyamat különböző aspektusait mindkét szövegben. 

 

(61) A différentes reprises, et quitte à désespérer Bruxelles, la cour de 

Karlsruhe a mis des grains de sable dans l’application de traités 

européens… 

(Cassen 2010dec) 

 

(61a) (A karlsruhei bíróság több ízben, és kétségbeesésben hagyva Brüsszelt, 

homokszemeket tett az európai szerződések végrehajtásába…) 

 

(61b) A karlsruhei bíróság, Brüsszel legnagyobb bosszúságára, több ízben is 

belekötött az uniós szerződések teljesítésébe… 

 

AZ ÁLLAM GÉPEZET fogalmi metafora egyik érdekes következményét 

figyelhetjük meg a forrásnyelvi mondatban: hagyományosan mechanikus gépezettel 

koncepcionalizáljuk ezt a fogalmi tartományt, ha pedig akadályokról van szó, akkor 

homokszemek kerülnek a gépezet fogaskerekei közé. Maga a gépezet explicit módon itt 

nincs is jelen a szövegben, de a homokszemek említése előhívja ezt a képet az 

olvasóban. 

Ez egy konvencionális kép, a fordító mégsem viszi át a célnyelvi szövegbe, 

hanem általánosítással a belekötött igét használja, amely, bár alig érzékeljük, azért még 

szintén metaforikus, de egy merőben más fogalmi metaforán alapul. A gépezet tehát 

eltűnik, a generalizált célnyelvi megoldás sokkal kevésbé képszerű, mint az eredeti. 

 

(62) Pourtant, les ressorts de la révolution nassérienne sont brisés… 

(Gresh 2010jún) 

 

(62a) (Pedig a nasseri forradalom rugói eltörtek…) 

 

(62b) Pedig a nasseri forradalom eszközei időközben már kimerültek… 

 

A fenti példa forrásnyelvi változatában egyértelmű a GÉPEZET fogalmi keretének 

jelenléte: a rugók mint a forradalom okai és motivációs tényezői szerepelnek, így egy 
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mechanikus gépezet képét vetítik elénk. Ezek a rugók eltörtek, tehát a gépezet leállt, a 

forradalom elvesztette lendületét. A GÉPEZET-metaforának ez egy újszerű és talán 

egyedi, de mindenképpen feltűnően szokatlan metaforikus következménye, 

mindazonáltal teljesen érthető és a fogalmi keretbe beilleszthető. 

A fordító mégsem élt ezzel a lehetőséggel, hanem sokkal általánosabb 

metaforikus kifejezésekkel helyettesítette a rugós gépezet képét, generalizálva ezzel az 

egész fogalmi metaforát. 

 

(63) La déréglementation financière est donc la réponse stratégique qui 

consiste à installer les structures de la circulation internationale des 

capitaux pour dispenser l’économie américaine d’avoir à boucler le 

circuit épargne-investissement sur son espace national. 

(Lordon 2010aug)  

 

(63a) (A pénzügyi dereguláció tehát az a stratégiai válasz, mely abból áll, hogy 

megteremtjük a tőke nemzetközi áramlásának struktúráját, hogy 

felmentsük az amerikai gazdaságot az alól, hogy nemzeti térbe kelljen 

bezárnia a megtakarítás-befektetés áramkörét.) 

 

(63b) A stratégiai válasz tehát a pénzügyi dereguláció, mely abból áll, hogy 

megteremtik a nemzetközi tőkekörforgás struktúráit annak érdekében, 

hogy az amerikai gazdaságnak ne odahaza kelljen megteremtenie a 

megtakarítás–befektetés zárt áramkörét. 

 

Az összetett és bonyolult gazdasági folyamatok működését modellálja a fenti 

mondat, először csak egy általánosabb metafora segítségével, AZ ABSZTRAKT 

FOLYAMATOK FIZIKAI FOLYAMATOK, a pénzforgalmat körforgásként konceptualizálja. A 

mondat végén konkretizálódik ez a körforgás áramkörként, mindkét szövegben. Itt 

lényegében változatlan átvétel történt: mind a fogalmi metafora, mind pedig a nyelvi 

kifejezés ekvivalens a forrásnyelvivel. 

 

(64) Le parti unique et l’administration ont souvent servi de relais aux 

parvenus et les mobilisations sociales sont bridées. 

(Gresh 2010jún) 
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(64a) (Az egyetlen párt és a közigazgatás gyakran váltásként/előfogatként 

szolgáltak az újgazdagoknak és a társadalmi mobilizáció lefékeződött.) 

 

(64b) Az egyetlen párt és a kormányzat gyakran az újgazdagok érdekeit 

szolgálta, a társadalmi rétegek közötti átjárhatóságra irányuló törekvések 

lefékeződtek. 

 

A fenti mondat első metaforikus kifejezése leginkább nyelvi nehézségeket 

okozhatott, hiszen a relais ma elsősorban relét, esetleg váltófutást jelent, de ebben a 

kontextusban inkább egy régebbi jelentése, a ’(lovas) fogatváltás, előfogat’ idéződik 

meg mint a társadalmi előrejutás metaforája. A célnyelvi szövegben nemcsak a 

kifejezés, de maga a fogalmi metafora és az egész szövegkontextus megváltozott, a 

szolgál az állam megszemélyesítéseként egész más aspektust helyez az előtérbe, ez 

tehát teljes átalakításnak minősül. 

A mondat végén viszont megjelenik a célnyelvi szövegben a GÉPEZET-metafora a 

fékezés képével; a szöveg csak a cselekvést jeleníti meg, viszont a fékezés prototipikus 

képe a modern ember számára egy jármű lelassítása. Ez azért érdekes, mert a francia 

bridée, bár végeredményben szintén megfékezést jelent, a ’gyeplő, kantár’ jelentésű 

bride szóból ered, így nem a gépezettel, hanem állatok, lovak megfékezésével 

kapcsolatos kifejezés, tehát a mondat első metaforikus kifejezésével áll kapcsolatban. A 

magyar változatban így természetesen nem kapcsolódik egymáshoz a két kifejezés, és a 

fogalmi metafora sem egyezik meg a második esetben, de a figuratív jelentésük (’egy 

folyamat lelassulása’) már igen. 

 

(65) Mais on ne peut plus résumer le « modèle chinois » à une plate-forme 

d’exportation qui carbure aux bas salaires… 

(Halimi 2010febr) 

 

(65a) (De nem tudjuk tovább úgy összefoglalni a „kínai modellt” mint egy 

olyan exportplatformot, mely alacsony bérek által működik.) 

 

(65b) A „kínai modell” azonban nem egyszerűsíthető le a tömeges exportálásra, 

melyet az alacsony bérek tartanak lendületben. 
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A gazdasági gépezet a legtöbb esetben valamiféle gőzgép vagy mechanikus 

szerkezet. Ebben a mondatban a „kínai modell” a kínai gazdaság, mely az alacsony 

bérek által működik. A két szöveg azonban a gépezet működésének más-más oldalát 

helyezi előtérbe.  

A carburer a működést a szénalapú üzemanyaggal üzemelő gépezetekkel hozza 

összefüggésbe, ez az asszociáció a célnyelvi szövegből hiányzik, ott a gépezet lendülete 

a hangsúlyos. A fogalmi metafora tehát azonos, de a megjelenő metaforikus kifejezés 

megváltozott, ennek alapja talán az, hogy a magyarban nem találni odaillőbb szót. A 

karburál, ha létezik is, elég szokatlanul hangzik magyarul (a francia szövegben is 

inkább a bizalmas regiszterben használatos, nem pedig a sajtónyelvben), semmiképpen 

sem felel meg sem a befogadói, sem a célnyelvi műfaji normáknak, túlságosan 

szaknyelvi. Az aspektusváltás tehát a metaforikus kifejezés teljes átalakítását vonta 

maga után. 

 

(66) Le plus drôle, si l’on peut dire, tient au fait que non seulement 

l’hypothèse d’une « prochaine » n’est nullement à exclure mais qu’elle a 

toute chance de démarrer dans le compartiment des dettes publiques, en 

conséquence directe donc de la gestion de la crise précédente… 

(Lordon 2010ápr) 

 

(67a) (A legviccesebb, ha mondhatjuk, abból a tényből adódik, hogy nemcsak 

egy „következő” hipotézisét nem lehet kizárni, de minden esélye megvan 

arra, hogy az államadósság vagonjában induljon, közvetlen 

következményeképp az előző válság kezelésének…) 

 

(67b) A legviccesebb ebben – ha fogalmazhatunk így – persze az, hogy egy 

„elkövetkezendő” válság hipotézise a lehető legkevésbé sem zárható ki, 

sőt nagyon is valószínű, és éppen az államadósságok becsődölése 

várható, mert egyenes következménye lesz a mostani válság 

kezelésének… 

 

AZ ÁLLAM GÉPEZET fogalmi metafora egy nagyon képszerű kifejtésével van 

dolgunk az eredeti szövegben: a compartiment, bár sok jelentése van, a démarrer 



119 

 

(’jármű elindul’) igével együtt már egyértelműbben a vasúti kocsi képét idézi, tehát itt 

egy járműről van szó, egy vonatról, mely különböző vagonjaiban különböző, 

államszervezettel kapcsolatos jelenségeket szállít. 

A magyar változatban teljesen eltűnik a kép, átalakul a szöveg, sokkal 

általánosabbá, egyszerűbbé válik. 

 

(67) …la croissance chinoise (de 9,6 % en 2008, de 8,7 % en 2009) a en partie 

suppléé une locomotive américaine en panne. 

(Halimi 2010febr) 

 

(67a) (…a kínai növekedés (2008-ban 9,6%, 2009-ben 8,7%) részben 

kiegészítette a lerobbant amerikai mozdonyt.) 

 

(67b) …azt is mondhatjuk, részben ez vette át a megrongálódott amerikai 

mozdony helyét. 

 

Az itt is megjelenő mozdony az ipari forradalom óta a fejlődés, haladás 

metaforája nemcsak a nyelvben, hanem a tágabban értelmezett nyugati kultúrában is. A 

gazdasági élet egészének szimbólumaként is értelmezhető gépezet. A gazdaság 

lelassulását így kiválóan lehet szemléltetni egy lerobbant mozdony segítségével. Ezt a 

szemléletes metaforikus kifejezést szinte változatlan formában át is vette a fordító. 

 

(68) Ils constatent que, dans sa forme actuelle, le capitalisme a épuisé sa force 

propulsive et pourrait même s’autodétruire. 

(Cassen 2009dec) 

 

(68a) (Megállapítják, hogy jelenlegi formájában a kapitalizmus kimerítette 

mozgatóerejét és akár meg is semmisítheti önmagát.) 

 

(68b) Most arra a megállapításra jutottak, hogy mai formájában a kapitalizmus 

kimerítette mozgató erejét, és talán meg is semmisítheti önmagát. 

 

A mondat első részében a mozgatóerő leginkább járműveket juttat az olvasó 

eszébe vagy más, mozgási energián alapuló berendezést; a szövegrész végén található 
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önmegsemmisítő berendezés képe pedig (legalábbis számomra) leginkább filmekből 

ismerős és legfőképpen harci eszközökhöz vagy űrhajókhoz köthető, így leginkább a 

fantaszikum világát idézi fel. Így kapcsolódik ez a fogalmi metafora A POLITIKA HÁBORÚ 

metaforához is. Mindkét szövegben változatlan formában jelenik meg a két metaforikus 

kifejezés. 

 

4.3.2. AZ ESEMÉNYSTRUKTÚRA-metafora 

 

Az ESEMÉNYSTRUKTÚRA-metaforarendszer események sokféle céltartományára 

vonatkozhat: állapotok, ok és okozat, változások stb. A forrástartományok olyan 

alapvető fogalmak lehetnek, mint a fizikai helyek, erők vagy mozgás (Kövecses 2010: 

163). 

  

4.3.2.1. A VÁLTOZÁS MOZGÁS 

 

(69) Le transfert vers le privé s’opère rarement de front, plutôt par glissement 

(1). Ce qui concourt (2) à son efficacité, chaque étape (3) étant vécue 

comme un prolongement normal de la précédente… 

(Bonelli 2009dec) 

 

(Az átmenet a magánszférába ritkán zajlik egyszerre/egyidejűleg, inkább 

csúszással (1). Ami közreműködik (2) a hatékonyságában, hiszen minden 

állomást (3) úgy élnek meg, mint az előző normális meghosszabbítását.) 

 

A magánszférába kerülést inkább a lassú átcsúszás (1) jellemzi. 

Megindul a versenyfutás (2) a hatékonyságért, így a privatizáció minden 

egyes állomását (3) úgy értékelik, mint ami az előző helyzetből 

ésszerűen következik. 

 

A gazdasági folyamatok absztrakt változásait muszáj konkrét fizikai mozgásként 

értelmeznünk ahhoz, hogy elménk fel tudja fogni ezeket a bonyolult és igazából csak 

virtuális eseményeket. A lassabban, folyamatosan végbemenő változásokat a csúszás 

fogalma szemléletesen konceptualizálja.  A forrásnyelvi szó a célnyelvi változatban még 

egy jelzővel is kibővül, ez a fordító egyéni választásának eredménye, a megoldás 
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tagadhatatlanul sokkal explicitebben fejezi ki a kérdéses céltartományban végbemenő 

változások módját. 

A szakasz második mondata a magyar célnyelvi szövegben egy szemléletesebb 

metaforikus kifejezéssel indít, mint a forrásnyelvi: a versenyfutás a SPORT, MOZGÁS, 

VERSENY fogalmi keretét aktiválja a változás konceptualizációjához. A dolog 

érdekessége, hogy valójában egy „félrefordításról” van szó, hiszen az eredetiben a 

concourt a concourir ige ragozott alakja, és ezzel a vonzattal leginkább ’hozzájárul 

valamihez, közreműködik’ jelentésben használatos. A vele hasonló írásképű (és azonos 

hangzású) concours főnév az, ami a versenyfutás francia megfelelője.  

Akár véletlen félrenézésről, akár merész fordítási megoldásról van azonban szó, 

tartalmilag köthető a szöveghez a célnyelvi megoldás (bár ha figyelmesebben olvassuk 

ezt a tagmondatot, nem nagyon tudjuk értelmezni, kötni a kifejezést semmilyen 

előzményhez, főleg a lassú átcsúszáshoz nem kapcsolódik a versenyfutás képe). A 

fordítási kontextus tehát a fordítási hibák során is befolyásolhatja a metaforikus 

konceptualizációt. Főleg azzal együtt, hogy a mondat további részében megjelenő 

állomás metafora a VERSENYFUTÁS fogalmi keretébe beilleszthető, miközben a 

forrásnyelvi szövegben egyszerűen csak a már az előző mondatban említett CSÚSZÁS 

metafora kiterjesztésével találkozhatunk. A fordítói tevékenység tehát ebben az esetben 

is befolyásolta a metaforikus konceptualizációt. 

 

(70) Or c’est précisément des confrontations nouvelles qu’elle installe (entre 

usagers et agents publics, et entre agents publics de différents niveaux et 

de différents services) que cette vague de transformation tire sa force. 

(Bonelli 2009dec) 

 

(70a) (Márpedig éppenséggel új konfrontációkat állít fel (felhasználók és 

közalkalmazottak, valamint a a közalkalmazottak különböző szintjei és a 

különböző szolgáltatások között), melyekből az átalakításnak ez a 

hulláma az erejét nyeri.) 

 

(70b) Márpedig éppen az új konfliktusokból (melyek szembeállítják a 

közszolgálatban dolgozókat és az azt használókat, illetve a közszféra 

különböző területein, vagy szintjein dolgozókat) nyeri az erejét az 

átalakítás hulláma. 
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Az olyan elvont, absztrakt jelenségek változásai, mint például az államigazgatási 

rendszer újraszervezése, átalakítása, kapcsolódhat elménkben olyan elemi 

folyamatokhoz a fizikai valóságból, melyek a látható világ átformálódásával létesítenek 

párhuzamot. Ilyenek egyes természeti jelenségek, mint pl. a víz hullámzása, mely 

elsodorhatja az útjába kerülő dolgokat, megváltoztathatja a felszínt. Az átalakítás, 

átalakulás, változás mint hullám azon konvencionalizált metaforák közé tartozik, 

melynek használata szinte automatikus, fordítása is változatlan átvétellel történt, még a 

hullám erejének megemlítése is átkerült a célszövegbe, némi grammatikai átalakítással. 

 

(71) Au terme de cette histoire mouvementée, l’institution de la rémunération 

des mandats semble désormais acquise. 

(Garrigou 2010júl)  

 

(71a) (Ennek a mozgalmas történetnek a végén a képviselői bérek intézménye 

megszerzettnek tűnik.) 

 

(71b) Így zárult le az az igen viharos történelemi folyamat, amely 

végeredményben a képviselői bérek intézményesüléséhez vezetett. 

 

Ebben az esetben a metafora konkretizációját figyelhetjük meg: a forrásnyelvi 

szövegben A VÁLTOZÁS MOZGÁS általános metafora szintjén marad a konceptualizáció, a 

fordításban azonban a forrástartomány konkretizálódik és a mozgásból természeti erő, 

vihar lesz, ami sokkal képszerűbbé teszi a szöveget még akkor is, ha maga a viharos 

kifejezés viszonylag konvencionalizáltnak mondható. 

 

(72) L’homme qui le remplace, Anouar El-Sadate, va amorcer un tournant… 

(Gresh 2010jún) 

 

(72a) (Az ember, aki őt helyetteíti, Anouar El-Sadate, fogja megkezdeni a 

fordulatot…) 

 

(72b) Az ő helyére lépett Anwar El-Sadate hajtotta végre a politikai 

fordulatot… 
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Egy állam politikai irányvonalának megváltozása általában fordulatként 

konceptualizálódik, ez A VÁLTOZÁS MOZGÁS fogalmi metafora egyik fő leképezése. 

Maga a fogalmi metafora át is kerül a célnyelvbe, azzal a módosítással, hogy a francia 

kezdőige helyett a fordulat végrehajtása kerül a fókuszba. 

 

(73) …le pouvoir était en train de basculer des gouvernements responsables 

de leurs actions devant leur peuple vers un « n’importe qui »… 

(Cassen 2010dec) 

 

(73a) (…a hatalom épp átbillent a népeik előtt tetteikért felelős kormányoktól 

egy „akárki” felé…) 

 

(73b) …a tetteikért a népük előtt felelő kormányok kezéből a hatalom 

lassanként átcsúszik egy „akárki” kezébe… 

 

Ismét fizikai entitásként jelenik meg egy elvont fogalom, a hatalom. A 

forrásszövegben ez a hatalom inog, billeg, mint egy egyensúlyát vesztett tárgy. A 

fordításban pedig csúszik, ami valójában ugyanaz a koncepció, de nüansznyi 

szemantikai különbséggel. Másrészről egy érdekes betoldást is megfigyelhetünk: a 

franciában ez a tárgy aktív szereplő, mely egyensúlyát vesztve mozog a két oldal között. 

A magyar szövegben az aktív fél a két oldal, melyek szinte odaadják egymásnak a 

(metonimikusan) kezükbe átcsúszó hatalmat. A módosítás mellett így a betoldás is aktív 

szerepet játszik a fordítói alternatív konceptualizációban.  

 

(74) La prolifération des « G » — configurations ad hoc d’Etats — ne traduit-

elle pas le refus d’affronter globalement l’ébranlement du système 

capitaliste… 

(Cassen 2009dec) 

 

(74a) (a G-knek (államok ad hoc alakzatainak) ez az elszaporodása nem úgy 

fordítható-e le, hogy elutasítják a tőkés rendszer megingásával való 

szembenézést…) 
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(74b) A „G”-knek – az államok alkalmi alakzatainak – mostani felszaporodása 

nem annak-e a jele, hogy nem akarnak szembenézni a tőkés rendszer 

megingásával,… 

 

Jelen mondatban nincs konkretizálva, milyen jellegű tárgyként 

konceptualizálódik a tőkés rendszer, de bizonytalan helyzetére megingással reagál. A 

meginog viszont olyannyira jelen van a mindennapi kifejezéseink között, hogy a 

szokásosnál is nagyobb erőfeszítést kíván tudatosan metaforaként értelmeznünk. 

Gondolkodásunkban azonban ettől még jelentéskonstituáló szerepet tölt be, a 

célnyelvbe ezért változtatás nélkül került át. 

 

4.3.2.2. A MÓDSZEREK/FOLYAMATOK ÚTVONALAK 

 

(75) Les gouvernements Blair ont même parfois semblé vouloir aller plus loin 

dans la logique du NPM que leurs prédécesseurs, dépassant ainsi les 

espoirs de l’OCDE… 

(Tournadre 2009dec) 

 

(75a) (A Blair-kormányok néha úgy tűntek, mintha messzebb akarnának menni 

az NPM logikájában, mint elődjeik, túlhaladva így az OECD reményeit 

is…) 

 

(75b) Az NPM logikájában éppen a Blair-kormány szándékozott még elődjénél 

is tovább haladni, túlszárnyalva az OECD reményeit is… 

 

AZ ÚTVONAL fogalmi metafora az egyik leguniverzálisabb az emberi 

konceptualizációs folyamatban. Mivel az időt lineárisan, térbeli kiterjedésben képzeljük 

el, az egymást követő eseményeket is szinte automatikusan egy útvonal egymást követő 

állomásaiként képezzük le. Ennek az univerzális metaforának igen kiterjedt 

következményei lehetnek, pl. egy terv teljesítése vagy egy feladat végrehajtása is egy 

útvonalon való végighaladásként képszerűsíthető fogalmi gondolkodásunkban. Az olyan 

kifejezések, mint a túl messzire ment pedig az emberi viselkedést és társas interakciókat 

is ilyen útvonalnak láttatja. A fenti példában ez a metafora mindkét változatban jelen 

van, a haladás képe viszont repülésként konkretizálva jelenik meg a fordításban. 
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(76) Le processus qui a fait muter la crise de finance privée en crise de 

finances publiques ne s’arrêtera pas en si bon chemin : l’étape d’après 

(1) est celle qui fait tourner la crise de finances publiques en crise 

politique. Quelques-uns dans le « système » (2) commencent à sentir 

monter en eux une sainte trouille… 

(Lordon 2010ápr) 

 

(76a) (A folyamat, mely áthelyezte a pénzügyi magánválságot általános 

válsággá, nem áll meg egy ilyen jó úton: az ezutáni állomás (1) az, hogy 

a pénzügyi válságot politikai válsággá fordítja át. Néhányan a 

„rendszerben” (2) kezdik úgy érezni, hogy emelkedik bennük egy szent 

félelem…) 

 

(76b) A folyamat, amely a magánszféra pénzügyi intézményeinek válságát a 

közpénzügyek krízisévé alakította át, távolról sem állt meg ezen az úton: 

(1) ma már politikai válsággal van dolgunk. Egyesek a „rendszer 

szívében” (2) kezdenek valóban megijedni… 

 

A FOLYAMATOK ÚTVONALAK fogalmi metafora lép működésbe a fenti szakasz 

elején, egy pénzügyi folyamat részleteit láthatjuk egy út állomásaiként. A francia 

szövegben még az étape ’szakasz’ kifejezés is szerepel, melyet a fordító kihagyott a 

mondatból, így egyszerűsödött az egész mondatszerkezet. 

A mondat végén viszont ennek ellenkezője, betoldás figyelhető meg egy másik 

fogalmi metaforával kapcsolatban: a forrásszövegben a dans (-ban/-ben) elöljárószó 

segítségével az absztrakt rendszer tartályként konceptualizálódik, ez azonban erősen 

konvencionális kép, metaforajellege nem tudatos. A célnyelvi betoldás azonban ezt 

képszerűbbé teszi, egyúttal másik fogalmi metafora köré szervezi az értelmezést, hiszen 

a szív a tartályt testté konkretizálja. 

 

(77) On se doute bien que si des pays de la taille de Malte ou de la Lettonie 

avaient formulé des objections institutionnelles à usage interne, les 

grands Etats se seraient chargés de les remettre dans le droit chemin. 

(Cassen 2010dec) 
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(77a) (Jól sejtjük, hogy ha a Málta vagy Lettország méretű országok 

fogalmaztak volna meg intézményes ellenvetést belső használatra, a nagy 

államok magukra vállalták volna, hogy visszategyék őket az egyenes 

útra.) 

 

(77b) Ha egy Málta vagy Lengyelország [sic] méretű állam fogalmazott volna 

meg, kizárólag uniós belső használatra, intézményes ellenvetést, a 

nagyobb országok bizonyára azonnal visszaterelték volna a helyes 

irányba. 

 

Az ÚTVONAL-metafora egyik következménye a helyes és helytelen tettek 

irányvonalakként való konceptualizációja. A forrásnyelvi szövegben ez kombinálódik 

AZ EGYENES A HELYES fogalmi metaforával, így az egyenes út a helyes cselekvés 

megjelenítése. 

A fordításban az egyenesből helyes lesz, viszont az üres remettre ige 

konkretizálódik, és terel alakban többletjelentést is kap: a terelés a nyáját terelgető 

pásztor képét idézheti fel az olvasóban, a forrásszövegben ez a kép nem jelenik meg 

ilyen konkrétan. 

 

(78) Une première indication sur la ligne à suivre lui a été fournie par 

M. Nicolas Sarkozy,… 

(Cassen 2010dec) 

 

(78a) (Az első iránymutatással a követendő vonalon Nicolas Sarkozy látta el 

őt…) 

 

(78b) Elsőként Nicolas Sarkozy igyekezett irányt mutatni számára… 

 

A MÓDSZEREK ÚTVONALAK figyelhető meg a fenti példában is. A követendő cél 

bejárandó útvonalként való ábrázolása egyrészt az idő céltartományának térben való 

elképzelésén alapul a jövőre vonatkozva, másrészt az események egymásutánisága mint 

útvonal szintén ezt a keretet aktivizálja. Igaz, hogy az út helyett a forrásszövegben 

mindössze a ligne ’vonal’ szó szerepel. 



127 

 

A fordító a szituáció elemeinek felcserélésével módosította a kifejezést: a 

cselekvőt helyezte a középpontba (aki irányt mutat) a cselekvés tárgya (a mutatott, 

követendő irány) helyett. Ez adódhat a francia mondat bonyolult, passzív szerkezetes 

grammatikai struktúrájának kötelező egyszerűsítéséből is, de az irányt mutat szerkezet 

egyébként is lépten-nyomon használatos kifejezés, metaforikus jellege nem feltűnő.  

A fogalmi metafora és a figuratív jelentés tehát megegyezik a két változatban, a 

felcserélés miatt azonban maga metaforikus nyelvi kifejezés szó szerinti jelentése 

módosult. 

 

(79) Traduction : éviter toute forme de ratification pouvant donner lieu à un 

référendum, même dans un seul pays… 

(Cassen 2010dec) 

 

(79a) (Fordítás: elkerülni a ratifikáció minden olyan formáját, mely helyet 

tudna adni egy népszavazásnak akár egy országban is…) 

 

(79b) Gyengébbek kedvéért: el kell kerülni bármiféle ratifikációt, amely akár 

csak egyetlen országban is utat nyithatna egy népszavazásnak… 

 

A népszavazás absztrakt fogalmát fizikai létezőként konceptualizálja a két 

szöveg, bár nem azonos módon. A francia szövegben helyet adnak neki, mint 

valamilyen térbeli kiterjedéssel rendelkező entitásnak. Ezzel szemben a magyar 

szövegben utat nyitnak neki, ezzel elsősorban folyamatként konceptualizálják, melynek 

valamilyen utat kell bejárnia. AZ ABSZTRAKT LÉTEZŐ FIZIKAI LÉTEZŐ általános szintű 

fogalmi metafora helyébe tehát az ÚTVONAL-metafora lépett a fordítás során. A teljes 

átalakítás ellenére a figuratív jelentés mégis megegyezik, hiszen mindkét szöveg arra 

utal, hogy az adott népszavazást meg lehetne-e tartani vagy sem (a megtart szintén 

metaforikusan konceptualizálná az absztrakt fogalmat, bár a három megoldás közül ez 

lenne a legkonvencionalizáltabb).  

 

(80) …à partir du début des années 1960, s’engagent dans la voie du 

« socialisme arabe… 

(Gresh 2010jún) 
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(80a) (…az 1960-as évek elejétől kezdve az „arab szocializmus” útjára 

léptek…) 

 

(80b) …a ’60-as évek elejétől kezdve az „arab szocializmus” útjára léptek… 

 

Az ÚTVONAL fogalmi keretének rendkívül széles a hatóköre 

forrástartományként. Valaminek az útjára lépni, valamilyen utat bejárni, ezeket a 

kifejezéseket számos céltartománnyal kapcsolatban használjuk az emberi kapcsolatoktól 

kezdve az ideológiai vagy spirituális irányultságon keresztül az életmódváltoztatásig. 

Az események egymásutánisága egy valós, fizikai út képét idézi előttünk, melyet 

bejárunk, hogy egy adott cél felé jussunk. Végső soron és legáltalánosabban AZ ÉLET 

ÚTVONAL fogalmi metafora foglalja mindezt magába olyan erősen konvencionalizáltan 

és univerzálisan, hogy az életről szinte nem is tudunk máshogy gondolkodni, 

függetlenül kultúránktól, vallásunktól, lakhelyünkől. 

A szövegben egy ideológiai irányvonal követése jelenti az útvonalat, és szinte 

azonos módon szerepel mindkét szövegben, még a kezdő ige is funkcionálisan 

ekvivalens. 

 

4.3.2.3. A FEJLŐDÉS ELŐRE IRÁNYULÓ MOZGÁS/NÖVEKEDÉS 

 

(81) Il y a surtout que, circonscrivant le coût de l’intervention publique au 

sauvetage des institutions financières, les bilans avantageux oublient en 

route l’essentiel, à savoir ce qu’il en coûte aux budgets de faire face au 

brutal ralentissement de l’activité et aux abyssales pertes de recettes 

fiscales qui se sont ensuivies. 

(Lordon 2010ápr) 

 

(81a) (Főleg, körülhatárolva a pénzügyi intézmények megmentéséért történő 

állami bavatkozás költségeit, a kedvező mérlegek elfelejtik útközben a 

lényeget, hogy mennyibe is kerül a költségvetésnek, hogy szembenézzen 

az aktivitás brutális lelassulásával és a pénzügyi bevétel feneketlen 

veszteségeiről, mely ezt követte.) 
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(81b) De persze különösen azt fontos aláhúzni a pénzügyi intézmények 

megmentése érdekében történt közhatalmi beavatkozás költségeit 

illetően, hogy ezek a megszépítő elemzések elfeledkeznek a 

legfontosabbról, tudniillik arról, hogy mennyibe is került valójában a 

büdzsének a gazdasági aktivitás lelassulása, az ebből következő 

kolosszális bevételcsökkenés és ennek a veszteségei. 

 

A FEJLŐDÉS MOZGÁS fogalmi metafora segítségével konceptualizálhatjuk a 

gazdasági változások sebességét. A lelassulás a fejlődés megtorpanását képezi le erre a 

fogalmi keretre. Ez a metafora meglehetősen konvencionális, a fordító is átvette, viszont 

a brutal jelzőt kihagyta a szövegből, talán úgy érezte, hogy egy hiperbolikus jelző 

bőven elég, ez pedig a veszteségek előtt az eredeti abyssal (’feneketlen, mély’) 

kolosszálisként való fordítása. 

 

(82) La Chine demeure un marché extrêmement attractif pour les entreprises 

occidentales en quête de croissance. 

(Halimi 2010febr) 

 

(82a) (Kína rendkívül vonzó piac marad a növekedést kereső nyugati cégek 

számára.) 

 

(82b) Kína rendkívül vonzó piac marad a növekedni vágyó nyugati cégek 

számára. 

 

A FEJLŐDÉS NÖVEKEDÉS fogalmi metafora figyelhető meg mindkét szövegben, 

mindössze a hozzá kapcsolódó kifejezés változott keresőből növekedni vágyóra. Ez 

azonban magát a metaforikus konceptualizációt nem befolyásolja, így a formai 

módosulás ellenére változatlan átvételnek tekinthetjük a vizsgált fogalmi metaforánk 

szempontjából. 

 

(83) …bon nombre d’autres pays ne sont pas restés insensibles aux charmes 

circulatoires (1) de la déréglementation financière internationale. Car, du 

fait du ralentissement de croissance (2) survenu dans les années 1970, les 
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déficits à financer deviennent le problème endémique (3) de la plupart 

des économies du Nord. 

(Lordon 2010aug) 

 

(83a) (…számos más ország nem maradt érzéketlen a nemzetközi pénzügyi 

dereguláció keringési vonzereje iránt (1). Mivel az 1970-es években 

bekövetkező növekedési lassulás (2) tényéből, a deficitek finanszírozása 

járványszerű problémává (3) vált az északi gazdaságok többségének 

számára.) 

 

(83b)  …számos más ország is, nem lévén tisztában a következményekkel, 

elcsábult a nemzetközi pénzügyi dereguláció szirénhangjaitól (1). Ennek 

oka abban keresendő, hogy a ’70-es években lelassult a növekedés (2), az 

északi gazdaságok többségében pedig járványszerű problémává vált (3) a 

deficitek finanszírozása. 

 

Ebben a szakaszban három domináns fogalmi metafora is keveredik egymással. 

Az első szerint az absztrakt rendszerek közti összefüggések leképezhetők emberi 

viszonyokra, így lehetnek az államok érzéketlenek, és így lehet csábító ereje egy elvont 

folyamatnak. A magyar változat viszont ennél konkrétabb: egy kulturális utalással 

inkább fogalmi mezőket hozott létre, ahol ez a pénzügyi világ az Odüsszeia híres 

szirénkalandjára képződik le, melyben az országok a hajósok, a pénzügyi folyamatok 

pedig a szirének (ld. Fauconnier és Turner 2002). 

A gazdasági szféra pozitív irányba való elmozdulását konvencionálisan 

növekedésnek konceptualizáljuk, ez mindkét szövegben jelen van, csak formai 

változások történtek, predikatív viszony lett a birtokos szerkezetből. 

Ugyanilyen változatlan átvétel figyelhető meg a szakasz végén, ahol egy gyorsan 

elterjedő folyamatot járványként illusztrál a szöveg, ezzel idézve AZ ABSZTRAKT 

RENDSZER EMBERI TEST fogalmi metaforát, melynek egyik kiterjesztése lehet a betegség 

képe. 

 

4.3.2.4. AZ ESEMÉNYEK CSELEKVÉSEK/TERMÉSZETI JELENSÉGEK 

 

(84) Là encore, la mesure fut si discrète qu’elle déclencha un tollé. 
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(Garrigou 2010júl) 

 

(84a) (Még mindig, a mérték annyira szerény volt, hogy felháborodást indított 

be.) 

 

(84b) Noha ennek a törvénynek az elfogadása is a lehető legdiszkrétebben 

történt, az ügy még ekkor is valódi tiltakozási hullámot váltott ki. 

 

Az igazat megvallva az első tagmondat átültetése egyszerűen nem sikerült 

fordítónak, hiszen itt fizetésemelések mértékéről van szó, a discrète az emelés 

mértékére és nem a diszkrécióra vonatkozik ebben a kontextusban. 

Viszont a vizsgált metaforikus kifejezés a második tagmondatban van, egy 

társadalmi tiltakozás leírásával találkozunk, mindkét esetben AZ ESEMÉNYEK 

CSELEKVÉSEK általános szintű fogalmi metaforára építkezve. A forrásnyelvi szövegben a 

déclencher ige alapvetően valaminek a beindítását, elindítását jelenti, egy gépét vagy 

berendezését, de ezáltal gépezetként konceptualizált absztrakt fogalmakét is.  

A magyarban a kiváltott ige nem követi a GÉPEZET-metaforát, viszont a 

felháborodás, tiltakozás leírását kibővíti és hullámként ábrázolja. Ez egyrészt 

implikálhatja bennünk a tenger hullámait, mely a politikában elég erősen jelen lévő 

fogalmi keret a nép, a tömegek érzelmeinek kifejezésére, és AZ ÁLLAM HAJÓ 

szimbólummal kapcsolatosan is értelmezhető. A hullám viszont lehet ennél elvontabb, 

egy rezgés- vagy hanghullám, ami úgy terjed a térben, ahogy a tiltakozás is egyre 

szélesebb körben terjedt el. A két kifejezés tehát általános szinten ugyanarra, 

specifikusabb szinten azonban eltérő fogalmi metaforákra építkezik, a figuratív 

jelentésük ugyanakkor megegyezik.  

A fordító ezt a változást úgy érte el, hogy a metaforikus állítmányt generalizálta, 

ugyanakkor betoldott egy másik metaforikus kifejezést. 

 

(85) Issus des administrations dans la tourmente et, par fonction, avocats des 

réformes, ils y introduisent néanmoins des nuances, des médiations qui 

atténuent la radicalité des projets initiaux. 

(Bonelli 2009dec) 

 



132 

 

(85a) (A közigazgatásból származva a viharba és funkciójuk által a reformok 

védelmezőiként, mégis bevezettek olyan átmeneteket, melyek az eredeti 

projektek radikalizmusát csökkentik.) 

 

(85b) …hiszen ők a viharos átalakítás során éppen a közigazgatásból érkeztek, 

és noha funkciójukból fakadóan a reform védelmezői, az egyeztető 

tárgyalásokon elért kismértékű változtatásaikkal a végrehajtásban 

csökken az eredeti reformok radikalitása. 

 

AZ ESEMÉNYEK TERMÉSZETI JELENSÉGEK fogalmi metafora mentén 

konceptualizálódik az államigazgatás gyors átalakítása is, ez mindkét szövegváltozatban 

világosan kivehető, viszont a magyar szövegben egy betoldás segítségével teszi 

explicitté, mely céltartományra vonatkozik a forrástartomány, az eredetiben csak a vihar 

képe jelenik meg. 

 

(86) …ils disposent encore de tous les moyens structurels de puissance 

susceptibles de déclencher une nouvelle tempête spéculative et de faire 

plier un peu plus les gouvernements »… 

(Cassen 2010dec) 

 

(86a) (…még rendelkeznek minden strukturális hatalmi eszközzel, mellyel 

megindíthatnak egy új spekulatív vihart, hogy még egy kicsit jobban 

meghajlítsák a kormányokat…) 

 

(86b) …amikor még rendelkeznek minden strukturális eszközzel, amellyel 

hatalmukban áll új spekulatív vihart kirobbantani, és ezzel még inkább 

engedelmességre bírják a kormányokat… 

 

A folyamatok, események természeti jelenségekként képződhetnek le, mivel 

elsődleges metaforáink a minket közvetlenül körülvevő világból származó 

tapasztalatainkon alapszanak. A vihar képe ebben az esetben is valamilyen gyorsan 

lezajló, nagy horderejű eseményt konceptualizál, és ez mindkét szövegben meg is 

található, a célnyelviben azonban pontosítva még egy metaforikus kifejezéssel, a 

robbanás képével. 
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(87) Si le départ de feu de la crise est imputable aux subprime et si les 

banquiers et traders se sont comportés en pyromanes, il faut remonter 

plus haut pour comprendre les raisons profondes de l’embrasement 

général. 

(Cassen 2009dec) 

 

(87a) (Ha a válság tüzének kiindulási pontja a subprime-oknak volt 

tulajdonítható, és a bankárok és brókerek pirománként viselkedtek, 

magasabbra kell visszanyúlni, hogy megértsük a mély okait az általános 

tűzvésznek.) 

 

(87b) Ha a válság tüzének lángra lobbanása a subprime-oknak volt 

köszönhető, ha a bankárok és a traderek gyújtogatókként viselkedtek – és 

viselkednek ma is –, messzebbre kell visszanyúlnunk, hogy megértsük az 

általánossá vált tűzvész mélyebb okait. 

 

Az elvont események természeti jelenségként való konceptualizációjának egyik 

kiterjesztése, hogy a negatív, tragikus események természeti katasztrófákként jelennek 

meg gondolkodásunkban. A gazdasági válság így lehet tűzvész. Ennek megfelelően van 

kiindulási pontja, a válság okozói lehetnek gyújtogatók, a válság globálissá válása pedig 

tűzvészként képződhet meg. Ez annyira jól strukturált és konzisztensen végigvonuló, 

tudatosan végigvezetett metaforarendszer ebben a mondatban, hogy valószínűleg a 

fordító is tudatosan törekedett ennek meghagyására, az ilyen hatásos képek növelik egy 

újságcikk erejét. Kisebb formai változtatásokat leszámítva tehát változatlan átvételről 

van szó. 

 

4.3.2.5. A NEHÉZSÉGEK AKADÁLYOK 

 

(88) …afin de ne pas tuer (1) la croissance ni faire payer le coût de la crise 

(2) à ceux qui n’auront eu aucune part à son déclenchement (3). 

(Lordon 2010ápr) 
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(88a) (…hogy ne öljük meg (1) a növekedést és ne azokkal fizettessük meg a 

válság árát, (2) akiknek semmi részük nem volt a megindításában (3).) 

 

(88b) …ne is akadályozzák (1) meg a növekedést, de ne is azokkal fizettessék 

meg a válság árát (2), akiknek semmi köze sem volt a kirobbanásához 

(3). 

 

Itt szintén inkonzisztens fogalmi metaforák keveredése figyelhető meg, mely 

azonban nem jelent problémát a konceptualizáció folyamán. A gazdasági növekedés 

élőlényként való leképezése nem kerül át a célszövegbe, hiszen megölés helyett már 

csak megakadályozásról van szó, ami bár szintén metaforikus (A NEHÉZSÉGEK 

AKADÁLYOK), jóvel kevésbé strukturált kép, mint a forrásnyelvben. 

Ezután azonban két olyan kifejezés következik, mely a VÁLSÁG céltartományát 

világítja meg.  A válságnak ára van, tehát ÉRTÉKKEL RENDELKEZŐ ÁRU. Ezt változatlanul 

átveszi a magyar szöveg. A franciában azonban ezután a válság megindításáról van szó, 

a déclenchement elsősorban gépezetek elindítása során használatos kifejezés. A fordító 

azonban megváltoztatja a fogalmi metaforát és a nyomás alatt lévő tartály képét idézi fel 

a kirobbanás kifejezéssel. A figuratív jelentés tehát megmaradt, a fogalmi metafora 

azonban sokkal konkrétabb a célszövegben. 

 

(89) Le G20 obéit à une stratégie de cooptation du G8 : préserver contre vents 

et marées le modèle néolibéral à l’échelle planétaire…  

(Cassen 2009dec) 

 

(89a) (A G20 a G8 kooptálási stratégiájának engedelmeskedik: megvédeni a 

liberális modellt a szelek és áradások ellen globális viszonylatban…) 

 

(89b) A G20 a G8 kooptálási stratégiáját követi: célja megvédeni, fenntartani a 

glóbusz méreteiben minden ellenszéllel szemben a neoliberális modellt… 

 

A TERMÉSZETI JELENSÉGEK igen gyakori forrástartomány a külső erők, 

folyamatok, eseménysorozatok érzékeltetésére: évezredes megfigyelés, hogy 

segítségünkre lehetnek, ugyanakkor katasztrófákat is képesek okozni. Emellett pedig az 

a jellemzőjük, hogy az ember szinte semmilyen mértékben nem képes befolyást 
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gyakorolni rájuk. Ezek az erők az univerzális emberi tapasztalatok közé tartoznak, így a 

fogalmi konceptualizációban rendkívül erősen konvencionalizáltak, és általánosan jelen 

vannak minden kultúrában. 

Természetesen azonban a földrajzi, éghajlati elhelyezkedés befolyásolja azt, 

hogy mely természeti jelenségek segítik az emberi megismerési folyamatot a 

fogalomalkotásban. Franciaország sokkal közelebbi kapcsolatban van a tengerrel, mint a 

magyar kultúra, így a metaforaalkotási folyamatban is fontosabb szerepet tölt be ez a 

fogalmi keret. A francia kultúra sokkal bőségesebben él az ezen alapuló hajózási 

kifejezések metaforikus használatával. 

A contre vents et marées kifejezés szinte idiómává vált, a leküzdendő 

akadályokat jelképezi. Ebből egy kihagyással a célnyelvi szövegben egyszerűen 

ellenszél lett, hiszen a marée, vagyis az árapály jelensége a magyar nyelvben nem 

konvencionalizálódott ennyire fogalmi tartománnyá. Tulajdonképpen itt ugyanarról az 

elsődleges fogalmi metaforáról van szó, csak a célnyelvben egyszerűsödve van jelen, 

így szó szerinti jelentésük különbözik. 

 

4.3.3. A POLITIKA céltartománya 

 

4.3.3.1. A POLITIKA HÁBORÚ 

 

Lakoff (1996) az amerikai politikával kapcsolatban egyértelműen kimutatta a 

POLITIKA HÁBORÚ metafora erős jelenlétét nemcsak a politikáról való beszédben, de az 

arról való gondolkodásban is. A HÁBORÚ fogalmi keretének aktivizálása olyan 

metaforikus következményekkel jár, mint pl. hogy a politikai oldalak szembenálló 

háborús felek, az ideológiák fegyverek, a politikai vezetők pedig hadvezérek. Ez a 

fogalmi metafora azonban saját kutatásom szerint is sokkal univerzálisabb annál, hogy 

egyetlen ország sajátja legyen, inkább az egész ún. nyugati kultúra sajátos kognitív és 

kulturális termékéről van szó, de az is valószínű, hogy globális fogalmi metaforával 

állunk szemben. 

 

(90) Dès octobre 2007, les hauts fonctionnaires de la chancellerie, nonobstant 

leurs réticences, modernisent à marche forcée la carte judiciaire … 

(Bonelli 2009dec) 
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(90a) (2007 októberétől a kancellária magas rangú tisztségviselői, 

tartózkodásuk ellenére, erőltetett menetben modernizálják az 

igazságszolgáltatást…) 

 

(90b) A kancellária magas rangú tisztségviselői 2007 októberétől gyors 

ütemben – és tekintet nélkül a soraikban is meglevő ellenvéleményekre – 

modernizálták az igazságszolgáltatást… 

 

A fenti példa az igazságszolgáltatás modernizációját szemlélteti A VÁLTOZÁS 

MOZGÁS fogalmi metafora segítségével, mely egy eseménysort konceptualizál. A 

forrásnyelvi szöveg azonban rendelkezik némi többlettartalommal a célnyelvi 

megfelelőhöz képest. Az ERŐLTETETT MENET fogalma a konceptualizáció során az 

európai kultúrkörben A POLITIKA HÁBORÚ fogalmi metaforát hívja elő (a magyar 

befogadók nagy többségében pedig szinte rögtön felidéződne Radnóti Miklós verse a 

második világháború legborzalmasabb eseményeiről). Ez a metaforikus kifejezés tehát 

mindenképpen negatív konnotációkkal van tele, a háborús menetelés képét idézi. A 

megfeszített munka, melyet a köztisztviselők végeznek, így szenvedésekkel teli, 

kényszerű cselekvésként képződik meg. 

Ehhez képest a célnyelvi szövegben egyszerűen a folyamat tempóját helyezi 

előtérbe a sokkal kevésbé képszerű gyors ütemben kifejezés, mely ugyan utalhat 

menetelésre, de hangulatilag sokkal objektívebb. A két kifejezés tehát, bár ugyanarra a 

fogalmi metaforára épül, nem ugyanolyan intenzitással világítja meg az adott fogalmat, 

a célnyelvi kifejezés sokkal általánosabb szinten marad a kifejezés generalizációjával. 

 

(91) Or c’est précisément cette représentation des fonctions de l’Etat qui est 

au centre des tirs. 

(Bonelli 2009dec) 

 

(91a) (Márpedig pontosan az állam funkcióinak ez a felfogása az, ami 

célkeresztben van.) 

 

(91b) Márpedig napjainkban éppen az így felfogott állami funkciók kerültek a 

célkeresztbe. 
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A szövegekben tulajdonképpen csak a célkereszt képe jelenik meg, de ez felidézi 

bennünk a FEGYVEREK fogalmi keretét, ami a HÁBORÚ (vagy a VADÁSZAT) nagyobb 

keretnek a része. Ez változatlan a célnyelvben, de a létigét egy jóval „jelentéstelibb” ige 

helyettesíti, ami sokkal konkrétabbá teszi a metafora működését, a célkereszt mozgását 

is érzékeltetve. 

 

(92) …ou le programme Next Steps, qui organisa le remplacement de pans 

entiers de l’administration par des centaines d’agences relativement 

autonomes et flexibles, battant ainsi en brèche le pouvoir d‘une haute 

fonction publique accusée d’archaïsme et d’incompétence par les porte-

drapeaux du thatchérisme. 

(Tournadre 2009dec) 

 

(92a) (…vagy a Next Steps program, mely a közigazgatás egész egységeinek 

átrendezését szervezte viszonylagosan autonóm és flexibilis 

ügynökségeken keresztül, így verte tönkre a közszféra felsővezetőinek 

hatalmát, melyet archaizmussal és inkompetenciával vádoltak a 

thacherizmus zászlóvivői.) 

 

(92b) …illetve a Next Steps programra, melyben közigazgatási egységek egész 

sorát adták át viszonylagos autonómiával és mozgástérrel rendelkező 

ügynökségeknek. Ez volt a hadüzenet a thatcherizmus harcos hívei által 

archaikusnak és inkompetensnek ítélt közszolgáltatások felső vezetőinek 

hatalma miatt. 

 

A POLITIKA HÁBORÚ egyik központi leképezése az egymással szemben álló 

politikai oldalak mint harcoló felek. Jelen esetben ez inkább egyszerű verekedésként 

konceptualizálódik a forrásszövegben, a célszövegből viszont eltűnik a harcra utaló 

kifejezés, miközben a mondatszerkezet teljesen átalakul. A HÁBORÚ fogalmi kerete itt a 

hadüzenettel kerül a szövegbe, mely a forrástartomány egyik elemének felcserélése egy 

másikkal. 

A zászlóvivők ugyanakkor harcos hívekké alakultak, ami ugyanazon a fogalmi 

metaforán alapul, mégis sokkal általánosabb szinten marad. 
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(93) Cette remise en cause de la puissance publique et de ses frontières s’est, 

dans le même temps, accompagnée d’un renforcement du pouvoir 

central, principalement destiné à laminer les corps intermédiaires (les 

syndicats essentiellement) et les pouvoirs locaux, bastions des 

travaillistes. 

(Tournadre 2009dec) 

 

(93a) (A közhatalomnak és határainak megkérdőjelezését ugyanakkor a 

központi hatalom megerősödése kíséri, hogy tönkretegye a 

közvetítőtestületeket (elsősorban a szakszervezeteket) és a helyi 

hatalmat, a munkások bástyáit.) 

 

(93b) A közhatalom feladatainak megkérdőjelezésével egy időben 

megerősítették a központi hatalmat, legfőképp annak érdekében, hogy 

megtörjék a közvetítő testületek (elsősorban a szakszervezetek) és a helyi 

hatalmi szervezetek – hagyományosan a Munkáspárt bástyáinak – erejét. 

 

A POLITIKA HÁBORÚ fogalmi metaforának logikus következménye, hogy a 

szemben álló feleknek erődítményei vannak, ezzel az ÉPÜLET fogalmi kerete is 

bevonódik a konceptualizációs folyamatba. A fenti mondatban több ízben 

manifesztálódik a háttérben meghúzódó metaforikus elképzelés. Az első esetben pl. a 

hatalom határairól (mely egyértelműen területhatárok) a célnyelvi szövegben már nincs 

szó, ez az egész szókapcsolat kiesik belőle egy kihagyással, A HATALOM ÉPÜLET 

megerősítése azonban már azonos formában szerepel mindkét változatban, az ezt 

konkretizáló bástya képe úgyszintén mindkét szövegváltozatban jelen van. 

 

(94) L’objection semble pertinente, mais à condition d’assimiler conquête du 

pouvoir exécutif et conquête du pouvoir d’Etat. 

(Lambert 2010ápr) 

 

(94a) (Az ellenvetés helytállónak tűnik, de azzal a feltétellel, hogy 

összeolvasztja a végrehajtói hatalom meghódítását az államhatalom 

meghódításával.) 
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(94b) Az ellenvetés helytállónak látszik, de csak akkor, ha a végrehajtói 

hatalom megszerzését összemossuk az államhatalom meghódításával. 

 

A francia szöveg kétszer is elismétli ugyanazt a szót, a conquête ’hódítást’ jelent, 

mely szintén a POLITIKA HÁBORÚ fogalmi metaforába illeszkedik. A magyar fordításban 

viszont csak egyszer hangzik el a kifejezés, a másikat egy szinonimával helyettesítette a 

fordító, mely bár szintén metaforikus – a hatalom tárgyként konceptualizálódik, melyet 

meg lehet szerezni – sokkal kevésbé nyilvánvaló a metaforikus jellege.  

A fenti általánosítás hátterében az a műfaji-stilisztikai norma állhat, miszerint 

írásbeli művekben próbáljuk elkerülni a szóismétléseket. Ez azonban inkább csak a 

magyar norma része, a francia írásbeli hagyományban kevésbé van jelen, főleg ha a 

szóismétlés a retorikai hatáskeltés eszköze. 

 

(95) On peut aussi ne pas consentir entièrement à cette fatalité annoncée ni se 

résoudre à sortir en charpie du tir de barrage idéologique… 

(Lordon 2010ápr) 

 

(95a) (Tudunk nem teljesen egyetérteni ezzel a bejelentett sorsszerűséggel, sem 

cafatokká váltan kijutni az ideológiai pergőtűzből…) 

 

(95b) Nem fogunk tudni nem egyetérteni a meghirdetett sorsszerűséggel, sem 

kitörni az ideológiai pergőtűzből… 

 

A politika olyan háború, ahol lőhetnek is, az ideológiai viták pergőtűzként 

konceptualizálhatók. Ez a kép kreatív és egyéni következménye a HÁBORÚ fogalmi 

metaforájának, és van annyira szemléletes, hogy a fordító tudatosan meghagyja a 

célnyelvi szövegben, viszont a kifejezés néhány elemét már kihagyja: a francia 

változatban megjelenő en charpie (’cafatokban, szétmarcangolva’) nem kerül át a 

célnyelvi szövegbe, lehetséges, hogy már túl bonyolultnak bizonyult volna a szerkezet. 

Így viszont némi jelentésbeli módosulás ment végbe, hiszen cafatokban kikerülni vagy 

kitörni valahonnan merőben más végeredményt és attitűdött sugároz. 

 

(96) …les juges de Karlsruhe ont étrillé le traité de Lisbonne… 

(Cassen 2010dec) 
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(96a) (…a karlsruhei bírák levakarták a lisszaboni szerződést…) 

 

(96b)  …2009. június 30-án a karlsruhei bírák a Lisszaboni Szerződést 

aknázták alá… 

 

A karlsruhei bíróság és a Lisszaboni Szerződés viszonya mindkét szövegben 

negatív kontextusban szerepel. A forrásnyelvi szövegben azonban az étriller eredeti 

jelentése ’lovat vakarni’ melyet mára metaforikusan ’kifoszt, ellátja a baját’ értelemben 

is használnak. 

A magyar szövegben ezzel szemben aláaknázásról van szó, mely A POLITIKA 

HÁBORÚ fogalmi metafora következménye, és valamilyen folyamat akadályozását 

konceptualizálhatjuk vele. 

Merőben más fogalmi metafora segítségével tehát, de ugyanazt a folyamatot 

világítja meg a fordító az események alternatív konceptualizációjának segítségével. 

Ennek oka jelen esetben valószínűleg az eltérő kulturális háttér lehet, hiszen az eredeti 

szövegben szereplő ige a magyar nyelvben nem használatos ilyen kontextusban. 

 

(97) La bataille (1) qui se prépare au sujet de la révision demandée par 

Mme Merkel devrait donc, en toute logique, être éminemment politique. 

Mais les gouvernements vont tout faire pour escamoter (2) le débat… 

(Cassen 2010dec) 

 

(97a) (A csata, (1) mely az Angela Merkel által kért újratárgyalás ügyében 

készülődik, minden logika szerint elsősorban politikai kellene hogy 

legyen. De a kormányok mindent meg fognak tenni, hogy eltüntessék (2) 

a vitát…) 

 

(97b) Logikus tehát, hogy az Angela Merkel által követelt újratárgyalás 

ügyében készülődő harc (1) elsősorban politikai természetű. Ám a 

kormányok mindent meg fognak tenni, hogy elmismásolják (2) a vitát… 
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A politikai háborúban az egyes események csataként manifesztálódnak. A 

célnyelvi harc ennek tulajdonképp szinonimája ebben a kontextusban, így változatlan 

átvételnek tekintem. 

A bekezdés végén szereplő kifejezés, mely a vitára vonatkozik, nem tartozik 

szorosan a POLITIKA fogalmi keretéhez, de pár szó erejéig érdemes rá kitérni, hiszen 

ezzel a céltartománnyal dolgozik pl. Lakoff és Johnson is (1980), mikor szemlélteti a 

metaforikus leképezések sokszínűségét. Ebben az esetben nincs szó olyan szintű 

strukturális leképezésről, mint az ő példáik során, de az eltüntetés alapvetően 

valamilyen tárgyra kell, hogy irányuljon, így leginkább AZ ABSZTRAKT STRUKTÚRÁK 

FIZIKAI STRUKTÚRÁK metaforáról van szó, melynek lényege elvont fogalmak tárgyként 

való konceptualizációja. A magyar változatban szereplő elmismásol szó azért is érdekes, 

mert jelentésére rákeresve online szótárakban kizárólag metaforikus kifejezésekre 

leltem: ’eltussol’, ’takargat’, ’elken’… Tehát ebben az esetben is mindenképpen 

valamilyen fizikai entitásra irányuló tevékenység metaforikus használatáról van szó. 

 

(98) Les crises de 2006 et de 2008, qui se sont soldées par une interruption 

des livraisons vers l’Europe, ont rendu le système ukrainien plus 

vulnérable que jamais. 

(Goanec 2010jan) 

 

(98a) (A 2006-os és 2008-as válságok, melyek az Európa felé irányuló 

szállítások megszakításával végződtek, sebezhetőbbé tették az ukrán 

rendszert, mint az bármikor volt.) 

 

(98b) A 2006-os és 2008-as válság, melyek az Európának szánt szállítások 

leállításával végződtek, tovább fokozták az ukrán rendszer 

sebezhetőségét. 

 

A fenti példa beleillett volna AZ ABSZTRAKT KOMPLEX RENDSZER EMBERI TEST 

fogalmi metaforába is, de a sebezhetőség elsődleges jelentésében a HARC fogalmi 

keretét idézi fel még akkor is, ha mindennapi beszédünkben ma már általában figuratív 

értelemben használjuk ezt a szót, elsősorben személyekre vontakoztatva. A metaforikus 

leképezés tehát több fázisban ment végbe: először az emberekre vonatkoztatva a 

kiszolgáltatottság, érzékenység, gyengeség metaforikus kifejezésének céljából a fizikai 
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sérülés leképezésével az emberi viselkedés céltartományára történt meg. Majd pedig az 

EMBERI TEST fogalmi kerete céltartományból forrástartománnyá válik az államok 

kontextusában, így egy ország kiszolgáltatottsága az emberi sebezhetőség képének 

feleltethető meg. 

A célnyelvi szöveg változatlanul hagyta magát a szót, bár a mondatstruktuúra 

átalakítása magával vont néhány grammatikai átváltást. 

 

(99) Plus grave encore est le fossé qui se creuse entre les peuples, de part et 

d’autre de cette frontière à peine tracée. 

(Goanec 2010jan) 

 

(99a) (Még komolyabb az az árok, mely a népek között mélyül, ennek az alig 

jelölt határnak a két oldalán.) 

 

(99b) Az alig észrevehető ukrán–orosz határ két oldalán kialakult, a két népet 

elválasztó „lelki”-szakadék azonban még ennél is mélyebb. 

 

Az emberek közötti érzelmi távolság, véleménykülönbség a konceptualizáció 

során fizikai távolságként manifesztálódhat. A francia szövegben ez a távolság a fossé, 

’árok’ szóban jelenik meg, mely A POLITIKA HÁBORÚ fogalmi metaforát implikálja a 

lövészárok képének felidézésével, és a valós országhatár megemlítésével egyre erősebb 

képpé válik. 

A célszövegben az árokból szakadék lesz, mely sokkal nagyobb távolságot 

jelent, viszont inkább természeti jelenségként van jelen a tudatunkban, nem kapcsolódik 

a HÁBORÚ fogalmához. A két mondat figuratív jelentése így megegyezik, és az általános 

AZ ÉRZELMI VISZONY FIZIKAI TÁVOLSÁG fogalmi metafora szintjén azonosnak mondható, 

de specifikusabb szinten már eltér a két kifejezés. 

 

(100) …un résultat dû surtout au travail de sape auquel se livrent la plupart des 

médias russes. 

(Goanec 2010jan) 

 

(100a) (…olyan eredmény, mely főleg annak az aknamunkának köszönhető, 

melynek az orosz média nagy része átadja magát.) 
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(100b) ..mely mindenekelőtt az orosz médiumok aknamunkájának köszönhető. 

 

Az aknamunka kifejezés tulajdonképpen nem a háborúval, hanem a bányászattal 

kapcsolódik össze, a bánya aknái is a föld alatt húzódnak, a metaforikus aknamunka 

folyamata pedig titokban, a háttérben, feltűnés nélkül megy végbe. Ez az eredet azonban 

elhalványult, és mára a háborús árokásással és aknákkal rokonítjuk inkább, ellenséges 

tevékenységek konceptualizációjára használjuk. Mindkét szövegben megegyező módon 

van jelen a kifejezés. 

 

(101) En témoigne la complicité affichée par le couple Poutine-Timochenko 

lors d’une rencontre en novembre dernier à Yalta, qui laissait 

apparemment à la première ministre ukrainienne un terrain déminé sur le 

plan gazier jusqu’à la présidentielle. 

(Goanec 2010jan) 

 

(101a) (Erről tanúskodik a Putyin–Timosenko páros egy tavaly novemberi 

jaltai találkozóról nyilvánosságra jutott cinkossága, mely láthatólag 

aknátlanított területet hagyott gázügyben az ukrán miniszterelnökre az 

elnökválasztásig.) 

 

(101b) Erre utal a Putyin és Timosenko közötti látványos bizalmaskodás múlt 

novemberi, jaltai találkozójukon, mely úgy tűnik, az elnökválasztásig 

legalább gázügyben akadálymentes terepet biztosít az ukrán 

miniszterelnök-asszonynak. 

 

A POLITIKA HÁBORÚ fogalmi metafora rendkívül termékeny, a forrástartomány a 

középkori páncélos csatáktól kezdve a modern idők hadviseléséig különböző korok 

háborúját idézheti. Az utóbbi fogalmi keretbe tartoznak az aknák is, melyeket titokban 

raknak le, és az ellenfél csak akkor veszi észre őket, mikor már működésbe léptek. A 

politikai virtuális tér fizikai térként való konceptualizációja így megkönnyíti a politikai 

mozgásokról való gondolkodást, A POLITIKA HÁBORÚ fogalmi metaforával együtt ez a 

fogalmi tér harctérként jelenik meg. Erre kerülhetnek az aknák, melyek jelen esetben 

konfliktusokkal terhelt politikai témákat jelentenek.  
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A forrásszövegben éppen aknátlanítják ezt a terepet, tehát eltüntetik a 

konfliktusokat. Ráadásul a téma a földgáz, melynek szintén a föld alatt van a lelőhelye, 

így a metaforikus kifejezés egybejátszik magával a szó szerinti témával is (szituációs 

kontextus). 

A magyar szövegben viszont az akna és vele együtt a HÁBORÚ fogalmi kerete 

eltűnik. A generalizálás nyomán A NEHÉZSÉGEK AKADÁLYOK elsődlegesebb és 

általánosabb metafora segítségével konceptualizálódnak az események. Ez a fogalmi 

metafora jóval absztraktabb, általánosabb és konvencionálisabb, mint az eredetiben 

szereplő háborús kép. 

 

(102) L’ancienne égérie de la « révolution orange », autrefois compagne de 

route (1) de M. Iouchtchenko, sait que, pour gagner, il lui faut le soutien 

de Moscou. Fine tacticienne, elle oscille donc entre deux pôles.(2) 

(Goanec 2010jan) 

 

(102a) (A „narancsos forradalom” egykori tanácsadónője, azelőtt Juscsenko 

útitársa, (1) tudja, hogy a győzelemhez Moszkva támogatása kell. 

Ravasz taktikusként két pólus között oszcillál/ingadozik. (2)) 

 

(102b) A narancsos forradalom egykori „múzsája”, Juscsenko „harcostársa” 

(1) tudja, hogy a győzelemhez Moszkva támogatására van szüksége. 

Ravasz taktikusként a két pólus közt lavíroz. (2) 

 

A szöveg első metaforikus kifejezése a forrásnyelvi szövegben az ÚTVONAL 

metaforán alapul, a politikai események, döntések ugyanúgy felfoghatók útvonalnak, 

mint bármelyik másik folyamat, melyet az ESEMÉNYSTRUKTÚRA elemzésekor láthattunk. 

A célnyelvi szövegbe azonban nem ez kerül át, hanem A POLITIKA HÁBORÚ egy 

kiterjesztése, mely szerint a hasonlóan gondolkodó politikusok a háborúban ugyanazon 

az oldalon harcolnak, így harcostársakká válnak. Ugyanakkor az idézőjelek tudatosítják 

a kifejezés metaforikus jellegét, míg az útitárs ennél sokkal automatikusabb, beépültebb 

marad. A figuratív jelentés így nem változik, de szövegszinten és a fogalmi metafora 

szintjén teljes átalakítás történt. 

A szövegrész végén már egy másik fogalmi kerettel van dolgunk: a különböző 

politikai irányzatok, főleg ha egymással szemben állnak, két ellentétes pólusként 
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konceptualizálhatók, mintha egy mágnes pólusait néznénk. Ez tulajdonképpen a 

TERMÉSZETI JELENSÉGEK forrástartományához tartozik, hiszen a mágnesesség a 

természetben megtalálható, a tudomány módszereivel vizsgálható jelenség. Maga a 

kifejezés pedig erősen konvencionalizált. 

A magyar változat a pólusokat meghagyta, viszont a továbbiakban változás 

történt: a forrásnyelvi szövegben a politikus két pólus közt ingadozik, melyett az 

osciller igével fejez ki, ez a szó maga is a fizikai jelenségek körét idézi fel. Magyarul 

azonban nagyon furcsán hat az oszcillál szó egy politikusra vonatkoztatva, legalábbis 

szokatlan, így nem fér bele a fordítói és kulturális-nyelvi normák keretei közé ebben a 

műfajban. Lehetséges alternatíva lett volna még az ingadozik, mely általánosabb síkon 

képezi le ezt a mozgást. Ehelyett azonban olyan kifejezést választott a fordító, mely 

gyakran használt kép a sajtónyelvben arra az esetre, mikor valaki ügyesen próbál két 

ellenséges erő közt átslisszanni. A lavíroz eredetileg hajózási kifejezés, és azért 

meglepő, mert az eddigiek alapján és várakozásainknak megfelelően ez a fogalmi keret 

inkább a francia metaforaalkotásban játszik szerepet forrástartományként, kulturális 

okokból. Jelen helyzetben ezzel a célnyelvi szöveg élt, így teljes átalakítást láthatunk.  

A forrásnyelvi szöveg tehát a fogalmi kereten belül marad a mondatvégi 

metaforikus kifejezésben, a magyar pedig kilép belőle, de a két inkonzisztens 

metaforikus kifejezés (pólusok és lavíroz) tulajdonképpen ugyanannak a 

céltartománynak más-más aspektusát világítja meg. 

 

(103) La preuve en est fournie sous nos yeux par le gouvernement irlandais qui, 

pourtant au bord de la faillite (1), a livré jusqu’au 21 novembre un 

combat désespéré (2) pour éviter de faire appel au dispositif d’urgence 

créé en mai 2010… 

(Cassen 2010dec) 

 

(103a) (Erre bizonyítékul szolgál a szemünk láttára az ír kormány, mely, bár a 

csőd szélén,(1) november 21-ig elkeseredett küzdelmet vívott,(2) hogy 

elkerülje, hogy a 2010 májusában létrehozott sürgősségi csomagtervhez 

folyamodjon…) 

 

(103b) Bizonyítéknak ott van például az ír és a portugál kormány. 

Novemberben a csőd szélén (1) is elkeseredett harcba szálltak (2), hogy 
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ne kelljen a 2010 májusában létrehozott sürgősségi csomaghoz 

folyamodniuk… 

 

Ismét absztrakt fogalmak tárgyként való konceptualizációját figyelhetjük meg az 

első kifejezésben. A csőd elvont fogalom, ha valaki mégis oda jut, hogy fenyegeti ez a 

veszély, azt mondhatjuk, hogy a csőd szélére került, mintha ez egy fizikaiag élesen 

körülhatárolt kategória, esetleg tartály lenne. A kifejezés mindkét nyelvben változatlanul 

van jelen. 

Hasonlóan konvencionalizált A POLITIKA HÁBORÚ fogalmi metafora, a küzdelem 

valamilyen nemkívánatos esemény bekövetkezése ellen. Az azonos fogalmi metaforán 

belül tulajdonképpen a keretbe tartozó két szinonim kifejezés található a két szövegben, 

melyek azonban egy specifikusabb szinten eltérnek egymástól. Az ilyen majdnem 

szinonim, csak árnyalatnyi eltérést mutató kifejezés célnyelvi felbukkanását 

felcserélésnek vettem, hiszen az aspektus megváltozott. 

 

(104)  Sur le papier, les choses étaient fort simples : face au groupe des 

nombreux pays dits « en voie de développement », (1) celui des quelques 

Etats qui, sous la férule de Washington et de son bras armé (2) — 

l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) —, décidaient des 

affaires du monde, sans autre mandat que celui qu’ils se donnaient à eux-

mêmes. 

(Cassen 2009dec) 

 

(104a) (Papíron a dolgok nagyon egyszerűek voltak: szemben a számos ún. 

„fejlődés útján járó” (1) ország csoportjával, áll azé a néhány államé, 

mely Washington és fegyveres karja,(2) a NATO hatalmában áll, ők 

határoztak a világ ügyeiről, csupán a saját maguknak adott felhatlamazás 

alapján.) 

 

(104b) Papíron a dolog roppant egyszerű volt: szemben az ún. fejlődő (1) 

országok sokaságának csoportjával, a néhány – Washington és annak 

fegyveres karja, (2) az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete, a NATO 

vezénylete alatt álló – állam csoportja döntött a világ dolgairól, minden 

meghatalmazás nélkül, csupán az önmaguknak adott megbízatás alapján. 
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A FEJLŐDÉS ELŐRE IRÁNYULÓ MOZGÁS fogalmi metafora jelenik meg a mondat 

kezdetén. Jelen esetben országok járnak ezen az útvonalon a forrásszöveg szerint, a 

célnyelvi szövegben azonban a metafora útvonalat konceptualizáló része kimaradt, 

egyszerűen fejlődő országokról ír a szöveg. Ez a kihagyás jóval egyszerűbbé, 

általánossá teszi a szöveget, első ránézésre talán azt is mondhatjuk, hogy ez már egy szó 

szerinti kifejezés, de a fejlődés szó szintén metaforikus, hiszen elsődlegesen élő 

szervezetek növekedését konceptualizáljuk a segítségével. 

A szöveg témáját más aspektusból világítja meg AZ ABSZTRAKT RENDSZER 

EMBERI TEST és A POLITIKA HÁBORÚ fogalmi metaforák összekapcsolódásaként létrejött 

metaforikus kép, mely egy katonai szövetséget egy állam fegyveres karjaként jelenít 

meg. Ez a kifejezés változatlanul átkerül a célszövegbe és kitűnő példája annak, hogy a 

metaforahasználatra kihat a szituációs kontextus, jelen esetben maga a cikk témája, a 

katonai szervezet is (Kövecses 2007). 

 

4.3.3.2. A POLITIKA  JÁTÉK 

 

(105) Aucun ministère, d’ailleurs, ne prend le risque de demeurer hors jeu. 

Chacun cherche au contraire à disposer d’un coup d’avance en matière 

de « rendu d’emplois », 

(Bonelli 2009dec) 

 

(105a) (Egyetlen minisztérium sem kockáztatja egyébként, hogy kimaradjon a 

játékból. Ellenkezőleg, mindegyik arra törekszik, hogy lépéselőnyre 

tegyen szert az „állásvisszaadás” ügyében.) 

 

(105b) Egyetlenegy miniszter sem vállalja azt a kockázatot, hogy kimaradjon 

ebből a folyamatból, éppen ellenkezőleg: mindegyik elébe megy az 

igényeknek. 

 

A fenti példa forrásszövegének első metaforikus kifejezése A POLITIKA JÁTÉK 

fogalmi metaforára épül. A JÁTÉK forrástartománya igen szerteágazó lehet, gyakran 

csapatsport vagy (futó)verseny, de sok esetben inkább szerencsejátékról van szó. Ezt 

erősíti a kifejezést bevezető utalás a kockázat vállalására, ami szintén a 
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SZERENCSEJÁTÉK fogalmi keretét erősíti. A játék azonban a célnyelvi szövegben nem 

jelenik meg, csak a kockázat, így jóval általánosabb szinten mozog a figuratív jelentés. 

A franciában viszont még egy kifejezésben megjelenik ez a forrástartomány: 

lépéselőnyre tesz szert. Ez szűkíti és árnyalja a a JÁTÉK fogalmi keretét, pl. a sakk felé, 

amely stratégiai játék, ezért szintén gyakorta használatos a politikai folyamatok 

modellálására. A magyar fordítás ezzel szemben teljesen megváltoztatta a szöveget 

tartalmilag is, ennek oka vagy az, hogy a fordító nem értette jól a metaforikus kifejezést, 

vagy mivel már az elején sem élt a metaforikus kifejezéssel, folytatnia sem volt 

érdemes. Az előbbit (fordítói hiba) támasztja alá, hogy a mondat értelme teljesen 

megváltozott. Egy másik fogalmi kifejezés jelenik itt meg, mely inkább az ÚTVONAL-

metaforát vonja be az értelmezésbe. 

 

(106) …système bancaire et caisses de retraite ont en effet activement « joué le 

jeu ». 

(Lordon 2010aug) 

 

(106a) (…a bankrendszer és nyugíjkasszák valójában aktívan „játszották a 

játékot”). 

 

(106b)  …a bankrendszer és a nyugdíjkasszák aktívan „részt vettek a 

játékban”. 

 

Ebből a mondatból nem derül ki, milyen típusú játékról van szó a 

forrástartományban, de valami olyan közös tevékenység, játszma, melynek kimondatlan 

szabályait együttesen betartják a felek. A célnyelvi szöveg ezt tulajdonképpen 

változatlanul vette át. 

 

(107) Il doit pour cela casser son image de marionnette à la solde de Moscou. 

(Goanec 2010jan) 

 

(107a) (Ehhez szét kellett törnie azt a képet, hogy ő egy Moszkva-bérenc 

marionett.) 

 

(107b) Ehhez fel kell számolnia a róla alkotott képet, miszerint Moszkva bábja. 
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A politika nemcsak szerencsejáték lehet, ebben a példában bábjátékról van szó, 

mely szintén konvencionalizált kép a politikáról való gondolkodásban: ha egy államot 

vagy politikust mások irányítanak, hagyományosan bábnak nevezik. A francia 

szövegben a marionettbáb képe jelenik meg, ennél általánosabb a célnyelvi szöveg, 

mely egyszerűen bábként hozza a kifejezést. 

A kép azonban még ennél is komplexebb, hiszen nem magáról a bábról, hanem 

az arról alkotott képről van szó. A forrásszövegben ezt a képet összetörik, a 

célnyelviben azonban megint általánosabb szinten marad a kifejezés, már csak a kép 

felszámolásáról van szó. 

 

(108) Sa principale adversaire, l’actuelle première ministre Ioulia Timochenko, 

joue elle aussi sur plusieurs tableaux… 

(Goanec 2010jan) 

 

(108a) (Fő riválisa, a jelenlegi miniszterelnök, Julia Timosenko is több táblán 

játszik…) 

 

(108b) Legjelentősebb ellenfele, Julija Timosenko miniszterelnök, szintén a 

többirányú játszmát folytat… 

 

A játék jelen esetben a francia mondatban talán sakk, vagy valamilyen más 

táblás játék. Ezek a játékok pedig a háborús stratégiát modellezik le, a háborús 

versengés játékos változatai. Ha tehát valaki a politikai életben több irányban taktikázik, 

azt egy többtáblás szimultán sakkjátszmaként lehet konceptualizálni. A célnyelvi 

szövegben azonban az egyszerűsítés következtében ebből már csak a játszma maradt, 

ami ugyan formailag hasonló és felidézi némileg a JÁTÉK fogalmi keretét, de jóval 

általánosabb, pl a pszichológiában is használatos kifejezés. 

 

(109) …on réfléchit à deux fois avant de se risquer en politique. 

(Garrigou 2010júl) 

 

(109a) (…kétszer is meggondolja az ember, mielőtt a politikával 

próbálkozik/politikába merészkedik.) 



150 

 

 

(109b) …kétszer is meggondolja, hogy belevág-e politikai kalandba. 

 

Ismét A POLITIKA (SZERENCSE)JÁTÉK fogalmi metaforával van dolgunk, a rizikó, 

a kockázat szavak minden nyelvben ezt a fogalmi keretet idézik. A magyar változatban 

azonban A POLITIKA KALAND, azaz megváltozott a háttérben álló fogalmi metafora, 

átalakult a metaforikus kifejezés. 

 

(110) La tension entre vivre de et vivre pour la politique reste plus vive que ne 

pourrait le laisser penser le consensus apparent sur les règles du jeu 

démocratique. 

(Garrigou 2010júl) 

 

(110a) (A feszültség a politikából és a politikáért élés között elevenebb annál, 

mint ahogy azt a demokratikus játékszabályokról hozott nyilvánvaló 

konszenzus gondolni hagyja.) 

 

(110b) Mindenesetre a politikából és a politikáért való élés közti feszültség 

jóval élőbbnek tűnik annál, mint ahogy azt nekünk a demokratikus 

játékszabályokról szóló látszólagos konszenzus sugallja. 

 

A politika játék, de a játékoknak vannak szabályai. A politikai élet, politikai 

rendszerek írott vagy íratlan szabályait gyakran szokás játékszabályoknak nevezni, 

melyeket be kell tartani, ha részt akarunk venni benne. A demokrácia is olyan társadalmi 

rendszer, mely sok-sok szabályra támaszkodik, ezek egy része azonban vitatható és 

vitatott is egyes politikusok vagy akár egész államok által. Mindenesetre 

konszenzusokon alapszik. Mindkét szövegben azonos formában van jelen ez a kifejezés, 

mivel konvencionális metaforikus képről van szó mindkét nyelvben, a két kultúra 

napjainkban azonos társadalmi berendezkedést követ. 

 

(111) M. Dmitri Firtach, un homme d’affaires ukrainien trouble, aux solides 

connexions russes, mettrait aussi la main au pot, et financerait tout à la 

fois MM. Ianoukovitch et Iatseniouk. 

(Goanec 2010jan) 
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(111a) (Dmitrij Firtas, zavaros ukrán üzletember szilárd orosz kapcsolatokkal, 

szintén betenné a kezét a csuporba és egyszerre finanszírozná 

Janukovicsot és Jacenjukot.) 

 

(111b) Dmitrij Firtas, egy másik kétes hátterű, szintén határozott orosz 

kapcsolatokkal rendelkező ukrán üzletember keze is benne van a 

játékban: egyszerre finanszírozza Janukovicsot és Jacenjukot. 

 

A francia szövegben található metaforikus szerkezet a mettre la main dans le pot 

de confiture (’lekváros bödönbe teszi a kezét’) idiómára utal, mely a haszonszerzés egy 

metaforikus értelmezése. A magyar nyelvben ez a kép nem konvencionális (bár 

mézesbödönnel kapcsolatban vannak hasonló szólások), ki is hagyja a fordító ezt a 

csupros fogalmi keretet. Ehelyett másikat hoz játékba: a JÁTÉK forrástartományát. A 

POLITIKA JÁTÉK fogalmi metafora rendkívül termékeny, legyen szó sportról, 

szerencsejátékról vagy gyerekjátékokról. Itt nem konkretizálódik, hogy pontosan 

melyikről van szó a kézhez kapcsolódva (ami metonimikus kifejezése az egyénnek). A 

benne van a keze kifejezés a magyarban is idiomatikus, bár nem teljesen abban az 

értelemben, mint a franciában, viszont mindkettőnek pejoratív konnotációi vannak. A 

metafora viszont így teljesen átalakult. 

 

(112) Au-delà des discours, les coulisses de la campagne électorale éclairent à 

leur manière les objectifs des candidats. 

(Goanec 2010jan) 

 

(112a) (A beszéden túl, a választási kampány kulisszái megvilágítják saját 

módjukon a jelöltek céljait.) 

 

(112b) A választási kampány kulisszái mögött felsejlik a jelöltek valódi 

törekvése is. 

 

A kulisszák mögött kifejezés annyira általánosan használt, hogy nem is tudatosul 

bennünk, hogy igazából a SZÍNHÁZ fogalmi keretéről van szó. Mindkét szövegrészlet a 

színházi kulisszák segítségével konceptualizálja a rejtett eseményeket. Azonban 



152 

 

kapcsolódik hozzájuk egy másik kifejezés, amellyel kapcsolatban már történnek 

módosítások.  

A forrásnyelvi szövegben a kulisszák megvilágítanak történéseket, ami szó 

szerinti jelentésében teljesen értelmetlen kép, a két fogalmi keret inkonzisztens. Azaz 

tulajdonképpen csak sűríti a jelentést a kifejezés, hiszen a színházi kulisszák szerepet 

játszanak abban, hogy ami mögöttük van, az sötétben marad, ami pedig előttük, az meg 

van világítva. Itt azonban maguk a kulisszák világítanak meg valamit, viszont mivel 

konvencionális kifejezések keveredéséről van szó, nem hat értelmileg zavaróan ránk; 

szó szerinti jelentésüket nem tudatosítjuk, metaforikusan pedig ugyanarra a 

céltartományra vonatkoznak. 

A magyar szövegben tulajdonképpen helyreáll ez a konzisztencia. Nincs szó 

megvilágításról, hanem a kulisszákon lehet átlátni, és mögülük sejlik fel valami, ami 

eddig el volt rejtve. A két fogalmi keret itt sokkal jobban kapcsolódik egymáshoz 

értelmileg is, hiszen képi síkon ez a jelenet sokkal valószerűbb: ami a kulisszák mögött 

van, az homályosan látszik, de ha meg van világítva, akkor valamennyire átsejlik. 

Ez az átalakítás így tulajdonképpen explicitebbé és koherensebbé tette a 

szöveget. 

 

(113) Les candidats brouillent les cartes, complexifiant à loisir le clivage entre 

prorusses et pro-occidentaux… 

(Goanec 2010jan) 

 

(113a) (A jelöltek keverik a lapokat, tetszés szerint bonyolítva a szakadékot az 

orosz- és nyugatpártiak között…) 

 

(113b) Maguk az elnökjelöltek is csak még tovább keverik a lapokat, egyre 

bonyolultabbá téve az orosz- ill. nyugatpárti ellentétet… 

 

A lapok keverése a kártyajáték képét idézi fel; ez a fogalmi keret szintén sokszor 

előfordul folyamatok, emberi viszonyok leképezése során. Konceptualizálhatjuk vele a 

véletlen vagy a szerencse szerepét, jelen esetben viszont inkább a manipuláció 

aspektusát világítja meg a kép, mely változatlanul kerül át a célnyelvi szövegbe. 
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4.3.3.3. A POLITIKA VERSENY/SPORT 

 

(114) Mais ce n’est que récemment que des « indicateurs de performance » ont 

pris le pas sur toute autre considération. 

(Bonelli 2009dec) 

 

(114a) (De csak mostanában vették át a vezetést minden más megfontolással 

szemben a „teljesítménymutatók”.) 

 

(114b) Az újdonság, hogy manapság „a teljesítmény mérőszámok” túlsúlyba 

kerültek minden más megfontolással szemben. 

 

Ugyanazt a figuratív jelentést teljesen más fogalmi metafora segítségével 

világítja meg a két szöveg a fenti példában. A fontosság, elsődlegesség érzékeltetését a 

francia szöveg a VERSENY fogalmi keretével teszi, míg a magyarban A FONTOSSÁG 

FIZIKAI SÚLY ontológiai metafora segítségével konceptualizálódik meg a metaforikus 

jelentés. A két szöveg tehát a különbségtétel teljesen más aspektusát helyezi fókuszba. 

 

(115) Or, dépassant le Japon, certes beaucoup moins peuplé, la Chine devrait 

devenir cette année la deuxième économie du monde. 

(Halimi 2010febr) 

 

(115a) (Márpedig, megelőzve Japánt, mely természetesen sokkal kevésbé 

népes, Kínának idén bizonyára a világ második gazdaságává kellene 

válnia.) 

 

(115b) Márpedig Japán túlszárnyalásával – mely természetesen jóval kisebb 

lélekszámú – Kína ebben az évben bizonyára a világ második gazdasági 

nagyhatalmává válik. 

 

Az országok közötti viszony, a fejlettségbeli különbségek a publicisztikában 

gyakran jelenik meg versenyként. A POLITIKA VERSENY fogalmi metaforának egyik 

következménye, hogy a fejlettebb államok megelőzik a többieket, mint egy 

versenypályán.  
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A célnyelvi szövegben azonban egy olyan kifejezés jelenik meg, mely nem a 

VERSENY, inkább a MADARAK forrástartományának leképződése. Így bár a megelőzés 

képe megmarad, a fogalmi metafora módosul. A magyar kifejezés használata eléggé 

konvencionalizáltnak mondható a publicisztikai nyelvhasználatban. Az eredeti 

szöveghez képest mégis képszerűbb, mint a francia kifejezés. 

 

(116) Le choc présent a été entièrement produit de l’intérieur et se trouve 

exploité par les forces qui auraient dû en être définitivement 

disqualifiées...  

(Lordon 2010ápr) 

 

(116a) (A jelenlegi sokk teljes egészében belső termék és azok az erők 

használják ki, akiket emiatt diszkvalifikálni kellett volna…) 

 

(116b) A jelenlegi sokk teljes egészében a rendszer belső működéséből fakad, 

és éppen azok fognak belőle hasznot húzni, akiket a katasztrófa 

előidézése miatt a pálya szélére kellett volna állítani...  

 

A diszkvalifikálás nemzetközi kifejezés a játékból való kiállítás jelzésére 

valamilyen szabálytalanság miatt, tehát egyértelműen a SPORT fogalmi keretét hozza 

játékba. A fordító konkretizál, a sporton belül a pályán játszható, elsősorban 

labdajátékokra asszociálunk, mikor a pálya szélére állít kifejezést olvassuk. A figuratív 

jelentés így megegyezik, de a magyar megoldás konkrétabb, mint a francia. 

 

(117) Aussi, dans l’incessant ballet des « G », un quadrille chasse rapidement 

l’autre, mais toujours pour tourner en rond autour du même pot 

néolibéral. 

(Cassen 2009dec) 

 

(117a) (Ugyanígy, a G-k véget nem érő balettjában az egyik négyes üldözi 

gyorsan a másikat, de mindig körben forogva a neoliberális edény körül.) 
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(117b) Hát igen, a G-k szüntelen balett folyamában, az egyik négyes felváltja 

gyorsan a másikat, de csak azért, hogy továbbra is csupán kerülgessék a 

változatlan neoliberális katyvaszt. 

 

A politika bonyolult, óvatosságot igénylő folyamatainak konceptualizációjára a 

HÁBORÚ kerete kevésbé alkalmas, a TÁNC viszont éppen megfelelő: a két fogalmi 

kategória közötti leképezések alapja az alaposan eltervezett, óvatos mozdulatok 

lehetnek. Ilyen tánc pl. a balett. Ez a fogalmi metafora nem túl konvencionalizált, sőt 

egyéni képnek tűnik, de jól illeszkedik a politika fogalmának konceptualizációs 

folyamatába. A metafora kiválaszátásnak tudatossága abban is tetten érhető, hogy a 

fordító változatlan formában vette át a kifejezést.  

Az eddigi példák alapján azt a megfigyelést szűrtem le, hogy ha kevésbé 

konvencionalizált, tudatosabb metaforikus kifejezésről van szó az adott 

forrásszövegben, melyet a fordító befogadóként egyértelműen metaforaként érzékel, 

akkor nagyobb eséllyel, tudatosabban hagyja meg ugyanabban a formában, mint ha 

konvencionálisabb kifejezésről lenne szó, melyet kulturális okok vagy egyszerű 

szövegbeli-kontextuális különbségek miatt átalakítana.  

A fenti metafora kifejtett, több kifejezés is erősíti a képet. Az egyetlen különbség 

nem is ebben a fogalmi metaforában jelenik meg a két szöveg között, hanem az ehhez 

kapcsolódóban: a politikai folyamatok tárgya az a neoliberális rendszer, melyet a 

forrásszöveg a TARTÁLY-metaforával ír le, a célszövegben pedig ennek a tartálynak a 

tartalmát jeleníti meg a szöveg katyvaszként. A metaforikus kép más aspektusának 

előtérbe helyezése tehát úgy valósult meg, hogy a fordító a tartályt felcserélte annak 

tartalmával. 

 

4.3.3.4. Egyéb forrástartományok 

 

(118) Que le renflouement des banques ait mêlé solidarité de classe et 

copinages variés… 

(Lordon 2010ápr) 

 

(118a) (Hogy a bankok újra vízrefuttatása/kisegítése összevegyítette az 

osztályszolidaritást és különböző haverságot…) 
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(118b) Hogy a bankok megmentésében keveredett az osztályszolidaritás, a 

különböző személyi kapcsolatok… 

 

A vízre futtatás metaforikus kifejezése több alkalommal is előkerült a francia 

forrásnyelvi szövegekben, valószínűleg gyakran – vagy legalábbis az újságírónyelvben 

gyakran – használatos a gazdasági cikkekben. A TENGERÉSZET mint forrástartomány 

azonban a magyar nyelvben nem alkalmazható ennyire sokrétűen, hiszen kultúránknak 

nem része a tengeri hajózás. Így egy sokkal általánosabb kifejezéssel, a megmentéssel 

oldotta meg a fordító ezt a kérdést; a figuratív jelentés megmaradt, de a fogalmi 

metafora általánosabb szintre került. A fordítónak egyértelműen az eltérő kulturális 

kontextus miatt kellett végrehajtania az átváltást. 

 

(119) Et, malgré l’investissement de 78 milliards d’euros pour renflouer (1) le 

déficit de l’entreprise (dû à l’éclatement de la bulle (2) spéculative autour 

d’Internet et des téléphones mobiles), l’Etat passe en 2004 sous le seuil 

(3) des 50 % du capital… 

(Bonelli 2009dec) 

 

(119a) (És 78 md euro befektetése ellenére, hogy újra vízre bocsássák (1) a 

vállalatot az adósságból, mely az internetes és mobiltelefonos 

spekulációs buborék kipukkadásának (2) volt köszönhető, az állam 2004 

ben a tőke 50%os küszöbe (3) alá kerül… 

 

(119b) A másodikra 2000-ben, a 78 milliárd eurós állami tőkésítés ellenére – 

melynek a célja a vállalat adósságának (mely az internet- és a 

mobiltelefon-ágazat spekulációs lufijának (2) volt köszönhető) szanálása 

(1) volt. Az állam 2004-ben már a vállalat tőkéjének kevesebb mint 50 

százalékával rendelkezett (3)… 

 

A francia szövegben ismét vízre bocsátásról van szó, egy tengerészeti 

kifejezésről, mely a vállalatokat hajóként konceptualizálja, ez azonban a célnyelvi 

megoldásból hiányzik, helyette a szanálást használja a fordító, mely sokkal kevésbé 

képszerű, a HAJÓZÁS forrástartománya pedig teljesen elvész.  
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A második metaforikus kifejezés esetében viszont megmarad az eredeti fogalmi 

metafora: a kereskedelmi spekuláció nagyra nőtt buborékként való konceptualizációja 

ugyanúgy globális, mint maga a jelenség, amire vonatkozik. Viszont a célszövegben lufi 

szerepel, tehát ismét csak ugyanannak a fogalmi kategóriának a szinonim kifejezésével 

való felcserélés történt. 

A küszöb mint határvonal metaforikus képe a magyar nyelvben is használatos és 

eléggé konvencionalizált is, így nem a képi idegenszerűség az, ami a fordítót 

visszatarthatta a következő metaforikus kifejezés átvételétől, hanem mivel 

grammatikailag erősen átalakította a mondatszerkezetet, abba kevésbé fért volna bele. 

Így generalizáció zajlott le, amihez egy lexikai kihagyás is hozzájárult. 

 

(120)  On connaît la suite : éclatement de la bulle (1) immobilière ; faillite des 

banques les plus exposées, ensuite renflouées (2) par le contribuable ; 

contamination (3) de l’ensemble de la finance mondiale, puis de 

l’économie réelle — tout particulièrement dans les pays qui avaient 

adopté le « modèle » américain (Espagne, Irlande, Royaume-Uni) ; 

récession ; bond (4) du chômage ; plans de relance, etc. 

(Cassen 2009dec) 

 

(120a)  (Ismerjük a folytatást: az ingatlanbuborék szétpukkanása,(1) a 

legérintettebb bankok csődje, aztán az adózók általi újra vízre futtatásuk, 

(2) a világ pénzügyi egészének megfertőzése, (3) aztán a reálgazdaságé is 

– különösen azokban az országokban, melyek átvették a amerikai 

„modellt” (Spanyolország, Írország, Egyesült Királyság), recesszió, a 

munkanélküliség megugrása, (4) fellendítési tervek stb.) 

 

(120b)  A folytatás ismert: az ingatlan buborék szépukkadása; (1) a 

legérintettebb bankok csődje, majd felpumpálása (2) az adófizetők 

pénzén; a világ pénzügyi rendszere egészének, majd a reálgazdaságnak a 

megfertőzése, (3) különösen azokban az országokban, amelyek magukévá 

tették az amerikai „modellt” (Spanyolország, Írország, Egyesült 

Királyság); recesszió; a munkanélküliség robbanásszerű növekedése; (4) 

válságkezelő tervek stb. 

 



158 

 

A BUBORÉK-metafora tulajdonképpen a TARTÁLY-metafora és a nyomás alatt lévő 

tartály képének rokona, a BUBORÉK fogalmi keretébe azonban beletartozik az is, 

ahogyan keletkezett: felfújták. A gazdasági-politikai szférában ezért az olyan 

fogalmakat illetik leginkább ezzel a metaforikus kifejezéssel (vagy a lufi képével), 

melyek hirtelen és mesterségesen, túl könnyen nőttek meg és váltak sikeressé. Ezeknek 

a mesterségesen gerjesztett folyamatoknak a (kevésbé sikerült) végét szokás 

kipukkanásként konceptualizálni, mely amellett, hogy a buborék egyik attríbútuma 

(rövid életű), még némileg degradálóan és pejoratívan is hangzik a robbanáshoz képest. 

Ezek a kifejezések erősen jelen vannak az újságírói-publicisztikai nyelvezetben, és 

mivel globális jelenségről van szó, az is lehet, hogy valamilyen nemzetközi orgánum 

nyomán terjedt el. Az átvétel tehát változatlan. 

Nem úgy a mondat következő metaforája, mely a forrásszövegben ismét a már 

ismert hajózási szakkifejezés; a célszövegből teljesen eltűnik, az újra vízre helyezés 

(mely kulturálisan erősen kötött) helyett a felpumpálás képe jelenik meg, mely azonban 

érdekes módon korrelál az előző kifejezéssel, a buborékkal, így teremtve meg egy olyan 

kontextust, szövegösszefüggést, mely a forrásszövegben nem volt még meg. Teljes 

átalakítás zajlott le és tulajdonképpen kompenzációs műveletet hajtott végre a fordító. 

AZ ABSZTRAKT KOMPLEX RENDSZER egyik konvencionális forrástartománya, az 

EMBERI TEST is jelen van a mondatban: ha a rendszer nem működik megfelelően, az 

betegségként konceptualizálódhat, a zavar oka pedig betegség vagy fertőzés képében 

képződik meg. A fertőzés képe változatlan formában van jelen mindkét szövegben. 

A szövegrész utolsó metaforikus kifejezésében megint eltérő szó szerinti 

jelentésben jelenik meg ugyanaz a metaforikus jelentés: a hirtelen növekedés a 

forrásszövegben ugrásként, a magyarban robbanásként manifesztálódik, ami konkrétabb 

kép az előbbinél. 

 

(121) Royaume-Uni, Etats-Unis et puis, bien sûr, les cas les plus croustillants… 

(Lordon 2010ápr) 

 

(121a) (Egyesült Királyság, Egyesült Államok, és aztán természetesen a 

legropogósabb esetek…) 

 

(121b) Az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és persze a valóban 

recsegő-ropogó államadóssági helyzetben levő országok… 
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A croustillant tényleg azt jelenti, hogy ’ropogós’. De nem bútor vagy épület 

recsegéséről van itt szó, mint a célnyelvi szövegben, hanem ételekkel kapcsolatban 

használatos ez a jelző, mint pl. ropogós kenyérhéj vagy sütemény. Tehát valami 

finomság, amit az ember élvezetből ropogtat. A szövegben is így, ’érdekes eset’ 

értelemben használatos. 

Az az érdekes eset áll tehát elő, hogy maga a kifejezés, a szó szerinti jelentés 

hasonló a két szövegben, de maga a fogalmi metafora és ezáltal az átvitt, figuratív 

jelentés meglehetősen különbözik. Nem ismerte volna a fordító ennek a jelzőnek a 

használatát? 

Szerintem tisztában volt vele, az átalakításnak inkább kulturális okai lehettek. 

Magyarul ugyanis nem használatos az a kifejezés, hogy ropogós eset, a változatlan 

átvétel furcsán hatott volna, nem biztos, hogy működik a célnyelvi kontextusban. Maga 

a ropogás viszont aktivált egy másik fogalmi metaforát, a recsegő-ropogó régi épület 

vagy bútor képét, mely viszont sokkal konvencionálisabb, jóval használhatóbb 

forrástartománya az olyan absztrakt rendszereknek, mint amilyenek a mondatokban 

szereplő államok is.  

Ropogós ételből tehát ropogó épület lett, az államok mint érdekes esetek helyett 

már az államokról mint rossz állapotban lévő épületekről van szó. A fordítási művelet 

tehát egy nagyon érdekes csavar, melynek során a teljes fogalmi környezet 

megváltozott. A fordító alternatív konceptualizációja más kontextusba állította ezt a 

képet, mely kitűnő példa arra, hogy a fordítás mint értelmezési kontextus mennyire 

hatást tud gyakorolni a fogalmi metaforák konceptualizációjára. 

 

(122) C’est ce que le Japon a eu la sagesse de faire, ou plutôt a-t-il eu celle de 

ne pas effectuer le premier changement, celui qui a jeté la plupart des 

autres Etats dans les pattes d’investisseurs… 

(Lordon 2010aug) 

 

(122a) (Japánnak elég bölcsessége volt ahhoz, hogy megtegye, vagy inkább 

ahhoz volt, hogy ne hajtsa végre az első változást, mely a többi állam 

többségét a befektetők mancsai közé dobta…) 
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(122b) Japán elég bölcs volt ahhoz, hogy ezt tegye, vagy inkább ahhoz, hogy 

már a folyamat elején ügyeljen arra, ne kerüljön a hitelezők karmai 

közé… 

 

Az ember nemcsak forrástartomány lehet a konceptualizációban, hanem 

céltartomány is. Az emberi viselkedést gyakran képezzük le AZ EMBER ÁLLAT fogalmi 

metafora alapján, legyen szó testfelépítésről, viselkedésről vagy az egymáshoz való 

viszonyunkról (Kövecses 2007: 89). 

A fenti példában a befektetők mindkét esetben állati vonásokat vesznek fel: a 

forrásszövegben a patte általánosan állati végtagot, mancsot jelöl. A célnyelvben 

ehelyett karmok szerepelnek, tehát ugyanannak a fogalmi tartománynak egy másik 

elemével cserélte fel a fordító a kifejezést. A két szó hangulata és az általuk felidézett 

fogalmi keret is eltér: a mancs inkább nagytestű állatok jellemzője, a karom viszont a 

veszélyes viselkedést helyezi inkább a fókuszba. A valaki karmai közé kerül kifejezés 

akkor használatos, mikor fennáll a támadás veszélye az illető részéről (leginkább a 

macska karmai közé kerülő egér képe sejlik fel előttünk vagy valamilyen ragadozó 

madár karmai). 

 

(123) Le Wall Street Journal se pourlèche d’ailleurs les babines… 

(Halimi 2010febr) 

 

(123a) (A Wall Street Journal egyébként is nyalogatja a szája szélét…) 

 

(123b) A Wall Street Journal egyébként is dörzsöli a markát… 

 

Ez a mondat ugyanúgy, mint az előző, AZ EMBER ÁLLAT fogalmi metaforára épül 

a forrásszövegben (bár az ember is nyalogathatja a szája szélét, de ilyen helyzetekben 

inkább állatokra jellemző). A Wall Street Journal metonimikus szerepet tölt be, hiszen 

nyilvánvalóan a mögötte álló személyeket jelenti és azt az ideológiát, melyet képvisel. 

Ez az ideológia pedig ellenséges a cikk szerzője számára, így valamilyen ellenséges 

élőlény képének segítségével konceptualizálja.  

A célnyelvi szövegben már másik testrész, a marok lesz a fókuszban, és mivel 

marka az embereknek van, a forrástartományunk is inkább egy ellenséges ember lesz, 

nem pedig állat. A marokdörzsölés a kárörvendés, rosszakarat, haszonlesés jele a 
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kultúránkban, ez tulajdonképpen ekvivalens a szája szélét nyalogató vadállat 

viselkedésével a forrásszövegben. A közös pont a két forrástartományban az ellenséges, 

fenyegető viselkedés. 

A figuratív jelentés így tulajdonképp megegyezik, a két kifejezés mögött álló 

fogalmi metafora azonban eltér, a célnyelvi szövegé sokkal konvencionalizáltabb, 

kevésbé „látványos” vagy meglepő. 

 

(124) ...une ingérence qui avait écœuré une partie de l’opinion… 

(Goanec 2010jan) 

 

(124a) (…olyan beavatkozás, mely undort keltett a közvélemény egy 

részében…) 

 

(124b) …megütközést és visszatetszést keltettek a közvélemény egy részében… 

 

AZ ÉRZELMI REAKCIÓK FIZIKAI REAKCIÓK fogalmi metafora arra az alapvető 

jelenségre épül, hogy a világgal való kapcsolatunk elsősorban fizikai benyomásainkon 

alapul, elsődleges metaforáink ebből a testesültségből jöttek létre (Kövecses 2005, 

2007). Az érzelmek fizikai reakciókkal járnak, ez a megfigyelés az alapja sok ilyen 

fogalmi metaforánknak. 

A szövegben szereplő kifejezés talán nem ennyire elsődleges és egyértelmű, de 

szintén erre a mechanizmusra épül: az undor, irtózás érzése gyakran társul fizikai 

rosszulléttel, ha pl. ennivalóról van szó. Ez az érzelem jelenik meg akkor is, ha az 

elutasítás személyekkel vagy akár absztrakt jelenségekkel szemben jön létre. A francia 

écoeurer ige egyértelműen a hányingerre utal, jelentése ’émelyeg, undorodik’, bár 

etimológiailag nagyon érdekes, hogy eredete a coeur ’szív’ főnév, az udvarias körülírás 

jobbnak látta a gyomor helyett ezt a szervet megnevezni. 

A magyar kifejezés változtat ezen: eltűnik a fizikai rosszullétre utaló kifejezés, 

jóval absztraktabb, általánosabb, kevésbé metaforikus kifejezéseket használ, viszont 

kettőt is: megütközés, visszatetszés. A francia szó érzelmi hatásával szemben a 

mennyiséggel, ismétléssel hangsúlyozza a reakció súlyosságát. Ezzel együtt 

megfigyelhető a francia kifejezés – az eredetiben maga a ragozott ige a metafora – 

felbontása több egységből álló kifejezéssé. 
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5. A kutatás eredményei 

 

124 szöveghelyet választottam ki empirikus kutatásom során, ezekből összesen 

161 metaforikus kifejezést gyűjtöttem össze, melyeket részletesen elemeztem. Az 

elemzési szempontok alapján az alábbiakban táblázatokba rendezem a kapott adatokat, 

hogy általánosabb következtetést is le tudjak vonni az eredményekből. 

Alapvetően metaforatípusok és forrástartományok szerint különítettem el a 

kategóriákat, melyeket külön-külön is össze fogok foglalni. Az elemzés során kiderült, 

hogy ezek a kategóriák nem mindig egzaktak, egy kifejezés egyszerre több kategória 

tagja is lehet, valamint ha a fordítás során kategóriaváltás történt, döntenem kellett, 

melyikhez sorolom az adott példát, és nem mindig a forrásszövegnek adtam 

elsőbbséget. Ennek oka egyrészt a deskriptív fordításelméleti munkák hatása volt, 

miszerint a forrásszöveghez való viszonyítás helyett a célnyelvi szöveg adekvátsága 

elsősorban attól függ, mennyire illeszkedik saját kulturális kontextusába (Toury 1980). 

Másrészt ha a célnyelvi szövegben felbukkanó fogalmi struktúra konkrétabb, jobban 

elemezhető, explicitebb volt, ez alapján soroltam be. 

Az összefoglaló táblázatokat alapvetően a már ismertetett taxonómia (Kövecses 

2007) alapján hoztam létre, kiegészítve a Klaudy (2007) által definiált átváltási 

műveletek hozzárendelésével.  

A táblázatokban a négy vizsgálati szempont szerint gyűjtöttem ki az adatokat: a 

fogalmi metafora egyezése, a szó szerinti jelentés egyezése, a figuratív jelentés 

egyezése (+ jellel jelöltem, ha nem történt változás, tehát a két szöveg egyezik az adott 

szempontból, - jelet raktam, ha módosulás történt), valamint meghatároztam az adott 

kifejezés fordítása során alkalmazott fordítási műveletet is. Ez se mindig volt 

egyértelmű, hiszen egy adott kifejezés módosítása közben egyszerre többféle művelet 

végbemehet. 

Az egyes táblázatok adatainak elemzése után összegzem a részeredményeket és 

általános következtetéseket is levonok, valamint a feltett kutatási kérdésekre is választ 

próbálok adni. 
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5.1. Táblázatok, adatelemzés 

 

1. táblázat 

 

Orientációs és ontológiai metaforák 

példa 

sorszáma 

fogalmi 

metafora 

szó szerinti 

jelentés 

figuratív 

jelentés 

átváltási művelet 

(1) + + + változatlan átv. 

(2) + - + generalizáció 

(3) - - + teljes átalakítás 

(4/1) + + + változatlan átv. 

(4/2) - - - konkretizáció 

(5) + - + generalizáció 

(6) + - + generalizáció 

(7/1) + + + változatlan átv. 

(7/2) + + + változatlan átv. 

(8) + - + felcserélés 

(9/1) + - + felcserélés/gener. 

(9/2) + - + felcserélés/betold. 

(10/1) + - + betoldás 

(10/2) + - + felcserélés 

(11) + + + változatlan átv. 

(12) + + + változatlan átv. 

(13) - - + generalizáció 

(14) + + + változatlan átv. 

(15) - - + generalizáció 

(16) - - + felcserélés 

(17) + - + kihagyás/gener. 

(18) - - + teljes átalakítás 

(19/1) - - + generalizáció 

(20) + +/- + konkretizáció 

(21) + - + áthelyezés 
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(22) + + + változatlan átv. 

(23) + + + változatlan átv. 

(24) + + + változatlan átv. 

(25) + + + változatlan átv. 

(35/2) - - + konkretizáció 

(35/3) - - + generalizáció 

(46/1) + + + változatlan átv. 

(47/2) + + + változatlan átv. 

(49/2) + - + felcserélés 

(57/2) - - + teljes átalakítás 

(58/1) - - + konkretizáció 

(88/2) + + + változatlan átv. 

(88/3) - - + konkretizáció 

(97/2) + + + változatlan átv. 

(103/1) + + + változatlan átv. 

 

40 metaforikus kifejezés tartozik az orientációs és ontológiai metaforák körébe. 

A két kategóriát együtt elemeztem, mivel ez előbbiből csak egyetlen példa szerepel az 

elemzésemben, valamint mert a két csoport sok mindenben megegyezik: 

forrástartományaik nem konkrét képek segítségével konceptualizálják a céltartományt, 

hanem inkább abban segítenek, hogy elkülönítsük azt a külvilágtól, formát adhassunk 

neki elménkben és általános kategóriákba sorolhassuk, mely megkönnyíti a róluk való 

gondolkodást. 

Mivel az elemzés során megfigyeltem, hogy az ontológiai metaforák kategóriái 

is nagyon szorosan egymásra épülnek, gyakran összeolvadnak és egy adott metafora 

több ilyen kategóriába is besorolható, a táblázatban ezeket az alkategóriákat már nem 

különítettem el, hanem ennek a metaforatípusnak a közös viselkedését vizsgáltam. 

A 40 példából 16-ot tudtam változatlan átvételnek értékelni, azaz olyan 

megoldásnak, mely mindegyik vizsgált szempontból ekvivalensnek minősülhet a 

forrásnyelvivel. Ez az esetek csupán 40%-a, tehát a vizsgált kifejezések több mint 

felénél valamilyen szintű módosítást hajtott végre a fordító (ez tehát 24 eset, 60%). 

Ugyanakkor a módosítás csak 12 esetben, az összes módosítás felénél érintette 

magát a fogalmi metaforát, azaz ekkor nemcsak nyelvi szinten változott az adott 
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kifejezés, hanem egy másik kognitív struktúra váltotta fel az eredetit. A részletes 

elemzésben ezeknek a módosításoknak az okaira egyenként kitértem, de az esetek nagy 

többségében nem feltétlenül szükséges változtatásról van szó, azaz nem a két nyelv 

különbségeiből adódik az eltérés. Inkább a célnyelvi kulturális és műfaji normák 

játszanak közre abban, hogy a fordító a változtatás mellett döntött, és teljesen 

megváltoztatta az adott fogalmi struktúrát, vagy pedig ha egy adott kifejezés 

szokatlannak vagy a kontextustól idegennek tűnt, egy sokkal általánosabb kifejezéssel 

helyettesítette azt, esetleg konkretizálta.  

Érdekes módon a generalizáló módosítás a későbbiekben, a strukturálisabb, 

képszerűbb metaforák esetében sokkal kevésbé lesz jellemző, mint a konkretizálás, 

melyet a metaforák jellemző explicitációs fordításának tekinthetünk, és amely 

egyértelműen dominánsabb lesz a későbbi esetekben. Az általánosabb ontológiai 

metaforák esetében azonban még nagyjából egyenlő arányban van jelen mindkét 

irányban a módosítás. 

A fogalmi metaforákat érintő módosítások közül viszont mindössze egyet 

találtam, ahol olyan fokú volt a változás, hogy maga a figuratív jelentés is megváltozott, 

tehát más lett a mondat értelme (a vita fókuszálása és élesedése esetében). 

További 12 esetben pedig a fogalmi metaforán belül maradt a fordító, a figuratív 

jelentés is megegyezik, de nem a szó szerinti ekvivalenst használja a célnyelvi 

megoldásban. Ezek a változások a leggyakrabban szintén műfaji-stilisztikai okokra 

vezethetők vissza. Ebben a kategóriában bukkant fel gyakrabban a felcserélés művelete, 

melynek során ugyanannak a fogalmi keretnek egy másik elemével helyettesítette a 

fordító az eredeti kifejezést.  

 

 

 

változatlan 
átvétel (+++) 

40% 

azonos fogalmi 
metafora (+-+) 

30% 

eltérő fogalmi 
metafora (--+) 

27% 

eltérő fogalmi 
metafora és 

figuratív jelentés 
(---) 
3% 

1. diagram 
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2. táblázat 

 

ABSZTRAKT KOMPLEX RENDSZEREK 

példa 

sorszáma 

fogalmi 

metafora 

szó szerinti 

jelentés 

figuratív 

jelentés 

átváltási művelet 

(26) + - + betoldás 

EMBERI TEST 

(27) + + + változatlan átv. 

(28) + + + változatlan átv. 

(29) + - + konkretizáció 

(30) + - + generalizáció 

(31) - - + teljes átalakítás 

(32) + - + felcserélés 

(33) - - - teljes átalakítás 

(34) + - + felcserélés 

(35/1) - - + generalizáció 

(36) + + + változatlan átv./felb. 

(37) + - +  konkretizáció 

(38) + + + változatlan átv. 

(39/1,3) - - + teljes átalakítás 

(39/2) + + + változatlan átv. 

(76/2) - - + konkretizáció 

(83/3) + + + változatlan átv. 

ÉPÜLET 

(40) + - + felcserélés 

(41) + + + változatlan átv. 

(42) + + + változatlan átv. 

(43) + - + konkretizáció 

(44) - - + generalizáció 

(45) + + + változatlan átv. 

(46/2) + - + felcserélés 

(47/1) + + + változatlan átv. 

(48) + - + konkretizáció 
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(49/1) + - + konkretizáció 

(49/3) + + + változatlan átv. 

(50) + - + konkretizáció 

(51) + + + változatlan átv. 

(52) - - + teljes átalakítás 

NÖVÉNY 

(53/2) + + + változatlan átv. 

(54/2) + + + változatlan átv. 

(55) - - + konkretizáció 

(56) - - + konkretizáció 

(57/1) + - + felbontás 

(58/3) + + + változatlan átv./felb. 

GÉPEZET 

(59) + - + betoldás 

(60) + + + változatlan átv. 

(61) - - + generalizáció 

(62) - - + generalizáció 

(63) + + + változatlan átv. 

(64) - - + teljes átalakítás 

(65) + - + felcserélés 

(66) - - - teljes átalakítás 

(67) + + + változatlan átv. 

(68) + + + változatlan átv. 

 

 

A NAGY LÁNC metaforarendszerbe tartozó ABSZTRAKT KOMPLEX RENDSZEREK 

céltartományát a négy jellemő forrástartomány alapján elemeztem. 48 példát vetettem 

össze, ebből az első általánosan jellemezte a céltartományt, a továbbiakban pedig a 

következőképpen alakultak a mennyiségek: EMBERI TEST 17, ÉPÜLET 14, NÖVÉNY 6, 

GÉPEZET 10.  

A példák közül 19 esetben változatlan átvétel történt, ez megint csak kevesebb, 

mint az esetek fele.  
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15 esetben megőrződött az eredeti fogalmi metafora, legalábbis egy általánosabb 

szinten, mindössze a szó szerinti jelentés változott meg az adott fogalmi kereten belül. A 

változás iránya legtöbbször az általánosabbtól a konkrétabb jelentés felé mozdult el 

jelentésszűkítő konkretizációval, betoldással, felbontással vagy a fogalmi kereten belül 

elemek felcserélésével. Ennek okát legfőképp a fordítás során már sokszor kimutatott 

explicitációs tendencia érvényesítésében látom, hiszen az esetek többségében sem 

nyelvi, sem kulturális vagy műfaji kényszer nem indokolja a fordító választását. 

A fogalmi metafora 14 esetben módosult, ebből 12-ben a figuratív jelentés 

megőrződött, csak más fogalmi kereten keresztül történt a konceptualizáció, két 

példában pedig teljesen megváltozott a szöveg értelme. Míg azonban az előbbi 

kategória esetében, mikor ugyanazon fogalmi kereten belül maradt a fordítás, az okok 

leginkább az explicitációs törekvésből, tehát a fordítási kontextusból adódtak, addig a 

fogalmi metafora megváltozását a részletes elemzés alapján leginkább célnyelvi 

kulturális vagy műfaji normák indokolhatják. 

 

Az egyes forrástartományokra lebontva ezek az eredmények a következőképpen 

alakultak (sorrendben: változatlan átvétel, azonos fogalmi metafora, eltérő foglami 

metafora, eltérő fogalmi metafora és figuratív jelentés): 

EMBERI TEST: 6, 5, 5, 1 

ÉPÜLET: 6, 6, 2, - 

NÖVÉNY: 3, 1, 2, - 

GÉPEZET: 4, 2, 3, 1 

változatlan 
átvétel 

40% 

azonos fogalmi 
metafora 

31% 

eltérő 
fogalmi 

metafora 
25% 

eltérő fogalmi 
metafora és 

figuratív jelentés 
4% 

2. diagram 
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3. táblázat 

ESEMÉNYSTRUKTÚRA 

A VÁLTOZÁS MOZGÁS  

(69/1) + + + változatlan átv./bet. 

(70) + + + változatlan átv. 

(71) - - + konkretizáció 

(72) + + + változatlan átv. 

(73) + - + konkretizáció 

(74) + + + változatlan átv. 

A MÓDSZEREK/FOLYAMATOK ÚTVONALAK 

(19/2) + + + változatlan átv. 

(58/2) + + + változatlan átv. 

(75) + - + konkretizáció 

(76/1) + - + kihagyás 

(77) + - + konkretizáció 

(78) + - + felcserélés 

(79) - - + teljes átalakítás 

(80) + + + változatlan átv. 

A FEJLŐDÉS ELŐRE IRÁNYULÓ MOZGÁS 

(81) + + + változatlan átv./kih 

(82) + + + változatlan átv. 

(83/2) + + + változatlan átv. 

(104/1) - - + kihagyás 

AZ ESEMÉNYEK CSELEKVÉSEK/ TERMÉSZETI JELENSÉGEK 

(84) - - + gener./betold. 

(85) + - + betoldás 

(86) + - + konkretizáció 

(87) + + + változatlan átv. 

A NEHÉZSÉGEK AKADÁLYOK 

(88/1) - - + teljes átalakítás 

(89) + - + generalizáció 
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Az ESEMÉNYSTRUKTÚRA metaforarendszer egyes alkategóriáinak elkülönítése 

néha épp olyan nehéznek bizonyult, mint az ontológiai metaforák kevésbé strukturált 

forrástartományainak esetében, hiszen az események szintén kevésbé elképzelhetők, 

ráadásul több aspektusból megközelíthetők, szemben A NAGY LÁNC rendszerével, mely 

az entitásokat jól vizualizálható fizikai létezőkként konceptualizálja, így sokkal 

képszerűbb, distinktebb metaforikus kifejezésekkel találkozhatunk. Mindenesetre az 

eseménystruktúra rendszerében is fellelelhető néhány jellemző forrástartomány. 

Összesen 24 példa vett részt az elemzésben, és az eddigi összegzések alapján 

elmondható, hogy az arányok hasonlóan alakultak az előző kategóriákhoz: 11 esetben 

nem történt változás az átvétel során, 8 esetben nem változott a fogalmi metafora, 5 

kifejezés pedig más fogalmi metafora segítségével került át a célnyelvbe, de azonos 

figuratív jelentéssel. Ebben a kategóriában nem volt példa arra, hogy a szöveg értelme 

teljesen megváltozzék, tehát hogy a figuratív jelentés is eltérjen az eredetitől. Az 

eltérések alapja ebben a kategóriában is a legtöbb esetben az explicitációs szándékú 

konkretizáció. 

 

 

Alkategóriákra lebontva a következő részeredményeket kaptam: 

A VÁLTOZÁS MOZGÁS: 4, 1, 1 

A MÓDSZEREK/FOLYAMATOK ÚTVONALAK: 3, 4, 1 

A FEJLŐDÉS ELŐRE IRÁNYULÓ MOZGÁS: 4, 2, 2 

A NEHÉZSÉGEK AKADÁLYOK: 0, 1, 1 

változatlan 
átvétel 

46% azonos fogalmi 
metafora 

33% 

eltérő fogalmi 
metafora 

21% 

3. diagram 
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4. táblázat 

 

a POLITIKA céltartománya 

A POLITIKA HÁBORÚ 

(53/1) + + + változatlan átv. 

(90) - - + generalizáció 

(91) + - + konkretizáció 

(92/1) + - + felcserélés 

(92/2) + - + generalizáció 

(93/1) + - + kihagyás 

(93/2) + + + változatlan átv. 

(94) + - + gener./változatlan átv. 

(95) + - + kihagyás 

(96) - - + teljes átalakítás 

(97/1) + + + változatlan átv. 

(98) + + + változatlan átv. 

(99) - - + felcserélés 

(100) + + + változatlan átv. 

(101) - - + generalizáció 

(102/1) - - + konkretizáció 

(102/2) - - + teljes átalakítás 

(103/2) + - + felcserélés 

(104/2) + + + változatlan átv. 

A POLITIKA JÁTÉK/SZÓRAKOZTATÁS 

(54/1) + + + változatlan átv. 

(105/1) - - + generalizáció 

(105/2) - - - teljes átalakítás 

(106) + + + változatlan átv. 

(107) + - + generalizáció 

(108) + - + generalizáció 

(109) - - + teljes átalakítás 

(110) + + + változatlan átv. 
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(111) - - + teljes átalakítás 

(112) + - + felcserélés 

(113) + + + változatlan átv. 

A POLITIKA VERSENY/SPORT  

(69/2) - - - teljes átalakítás 

(114) - - - teljes átalakítás 

(115) - - + teljes átalak./konkr. 

(116) + - + konkretizálás 

(117) + + + változatlan átv. 

 

35 példát dolgoztam fel a POLITIKA céltartományával kapcsolatban. Ebből 19 a 

háború, 11 a játék/szórakoztatás, 5 pedig a verseny/sport forrástartományából került ki. 

Az arányok hasonlóan alakulnak az eddigiekhez, sőt még kevesebb, a 35-ből 

csak 11 volt a változatlan átvétel. Másik 11 esetben a fogalmi metafora ugyan 

megmaradt, de változott a szó szerinti jelentés. Érdekes módon azonban ebben az 

esetben nem a konkretizáció irányában, hanem ellenkezőleg, általánosító volt a 

tendencia, a 11 esetből 4 generalizáció, 3 kihagyás, 3 felcserélés és csak egy határozott 

konkretizáció fordult elő. 

Hasonló volt a helyzet abban az esetben is, mikor a fogalmi metafora is 

módosult a fordítás folyamán: az átváltási műveletek szinte mindegyike generalizáció 

vagy teljes átalakítás az összese 10 esetből. 

3 kifejezés pedig teljesen átalakult, a célnyelvben a figuratív jelentés is 

megváltozott. 

Mi lehet ennek az egyszerűsítő tendenciának az oka? Nyelvi akadálya nem lenne 

az átvételnek, valamint műfaji és kulturális szempontból is adekvát lehet az adott 

forrástartományok alkalmazása. Mégis sok esetben a HÁBORÚ vagy a JÁTÉK fogalmi 

keretét egy sokkal generikusabb tér veszi át a példák nagy részében, ellentétben az 

előbbi kategóriák során látottakkal, mikor az absztrakt rendszerek és események 

konceptualizációjával kapcsolatban inkább a magyarázó, explicitációs tendenciák 

érvényesültek. 

Ismét a fordítási kontextusra gyanakszom, most más aspektusból: az absztrakt 

rendszerek konceptualizációja leginkább intellektuális-logikai síkon történik, ezért akár 

tudat alatt is törekedhet a fordító a minél alaposabb magyarázatra. A konkrét politikai 
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történések leírása, tehát az adott téma viszont igényel a szerző részéről bizonyos 

mértékű érzelmi bevonódást is, hiszen a politikai újságírás a legritkább esetben 

pártatlan. A fordító viszont csak áttételesen vesz részt ebben a szituációban, a cikkek 

témája esetleg nem érinti annyira személyesen, mint a forrásnyelvi szöveg szerzőjét. 

Ezért nagyobb távolságot tart a szöveg és a saját kognitív folyamatai között, így pl. a 

HÁBORÚ forrástartományának használatára kevésbé motivált. Annál is inkább lehetséges 

ez, mivel saját kutatásaim (Harsányi 2010b) azt támasztják alá, hogy a politika 

céltartományát jellemző forrástartományok használata a hazai politikai újságírásban is 

széleskörűen elterjedt és használatos – amennyiben nem fordításokról van szó. 

 

 

 

Az alkategóriákban a következőképpen alakulnak az eredmények:  

A POLITIKA HÁBORÚ: 6, 7, 6, 0 

A POLITIKA JÁTÉK/SZÓRAKOZTATÁS: 4, 3, 3, 1 

A POLITIKA VERSENY/SPORT: 1, 1, 1, 2 

 

  

változatlan 
átvétel 

33% 

azonos fogalmi 
metafora 

33% 

eltérő 
fogalmi 

metafora 
30% 

eltérő fogalmi 
metafora és 

figuratív jelentés 
4% 

4. diagram 
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5. táblázat 

 

Egyéb strukturális forrástartományok 

példa 

sorszáma 

fogalmi 

metafora 

szó szerinti 

jelentés 

figuratív 

jelentés 

átváltási művelet 

(9/3) + - + teljes átalakítás 

(83/1) - - + teljes átalakítás 

(118) - - + generalizáció 

(119/1,3) - - + generalizáció 

(119/2) + - + felcserélés 

(120/1,3) + + + változaltan átv. 

(120/2) - - + teljes átalakítás 

(120/4) - - + konkretizáció 

(121) - - - teljes átalakítás 

(122) + - + felcserélés 

(123) + - + felcserélés 

(124) - - + felcserélés/gen. 

 

 

Az utolsó kategóriába tartozó néhány „maradék” példát azért tartottam 

érdekesnek, mivel ide tartozik néhány olyan metaforikus kifejezés is, melyek kitűnő 

példák a kulturális kontextus hatására a fordításban.  

14 eset tartozik ide, ezekből mindössze kettő változatlan átvétel, melyek 

ugyanahhoz a szövegrészhez tartoznak. 4 kifejezés ugyanabban a fogalmi metaforában 

maradt, de megváltozott a szó szerinti jelentés.  

A legtöbb esetben azonban megfigyelhető a fogalmi metafora változása is: 7 

esetben megmaradt a figuratív jelentés, egyszer viszont teljesen megváltozott a mondat 

értelme. A fogalmi metafora módosulása ezekben az esetekben egyértelműen kulturális 

okokra vezethetők vissza (pl. földrajzi: tengerészeti kifejezések mint 

forrástartományok). 
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5.2. Következtetések levonása, kutatási kérdések megválaszolása 

 

A kutatás egészét tekintve a 161 vizsgált metaforikus kifejezés fordítása a 

következő módon oszlik meg a fogalmi metafora és annak nyelvi kifejezése 

szempontjából: 

 

- változatlan átvétel (azonos fogalmi metafora, azonos szó szerinti és 

figuratív jelentés: +, +, +): 59; 

- azonos fogalmi metafora, de eltérő szó szerinti jelentés, változatlan 

figuratív jelentés (+, -, +): 50; 

- eltérő fogalmi metafora, eltérő szó szerinti jelentés, de változatlan 

figuratív jelentés (-, -, +): 45; 

- eltérő fogalmi metafora, szó szerinti és figuratív jelentés (-, -, -): 7. 

változatlan átvétel 
14% 

azonos 
fogalmi 

metafora 
28% 

eltérő fogalmi 
metafora 

49% 

eltérő fogalmi 
metafora és 

figuratív jelentés  
9% 

5. diagram 
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Az eredményekből egyértelműen levonható az a következtetés, hogy a politikai 

publicisztika metaforáinak fordítása során a fordító törekszik a figuratív jelentés 

megőrzésére, hiszen a példák elenyésző hányada esetében (4%) találkoztunk a jelentés 

teljes eltérésével.  

Csekély viszont az eltérés a másik három kategória között: bár a változatlan 

átvétel volt a leggyakoribb, így is csak az összes eset alig több mint harmadára jellemző 

az, hogy semmilyen szemantikai változtatás nem ment végbe a fordítás közben. 

Ezzel szinte megegyezik azoknak az eseteknek a száma, mikor az átváltási 

művelet során megmarad a kifejezés az adott fogalmi tartományon belül, valamint 

azoknak, mikor egy másik (sokszor inkább csak általánosabb vagy konkrétabb szintű) 

fogalmi metafora helyettesíti a célnyelvben az eredetit. 

 

A fordítási műveletek megoszlását tekintve azt látjuk, hogy 102 esetben 

alkalmazott valamilyen módosítást a fordító a szövegben (tehát az ún. változatlan 

átvételeket leszámítva), ezek a következők voltak: 

változatlan 
átvétel 

37% 

azonos fogalmi 
metafora 

31% 

eltérő 
fogalmi 

metafora 
28% 

eltérő fogalmi 
metafora és 

figuratív jelentés 
4% 

6. diagram 
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A diagramról leolvasható, hogy a korpuszban körülbelül egyenlő arányban 

történt generalizáció és konkretizáció, tehát egymással ellentétes irányú műveletek. Kb. 

ugyanennyi példa során láthattunk teljes átalakítást, és a felcserélés mértéke is közelít az 

előbbiekhez. Az eddigi adatok alapján várható volt a fenti eredmény, hiszen láthattuk a 

kognitív folyamatok elemzése során, hogy nagyjából egyenlő arányban történt olyan 

változtatás, mely a fogalmi metaforából való teljes kilépést igényelt, és olyan, melynek 

során a kifejezés az adott fogalmi kereten belül maradt.  

Az előbbi esetben, tehát amikor a fordítás során maga a fogalmi metafora is 

megváltozott, sokszor teljesen átalakult a metaforikus kifejezés szó szerinti jelentése 

(miközben a figuratív jelentés a legtöbbször megőrződött), azaz egy adott céltartományt 

másik forrástartomány segítségével konceptualizált a fordító és teljesen átalakította a 

metaforikus nyelvi kifejezést. Máskor nem volt ennyire drasztikus a módosítás, hanem 

az adott fogalmi metaforát vagy konkretizálta egy specifikusabb szinten (ha magyarázó, 

explicitáló szándéka volt), vagy pedig egy általánosabb, generikusabb síkra váltott 

(melynek lehetett kulturális vagy műfaji normakövetés az oka, de adódhatott abból is, 

hogy a fordító a szöveggel nagyobb távolságot tartott, mint az eredeti szerző, tehát 

fordítási norma követése.). 

Ha viszont nem lépett ki az adott fogalmi metaforából a fordítás, akkor is 

gyakran történt változtatás, a legtöbbször az adott fogalmi keret egy másik elemével 

konkretizáció 
23% 

teljes 
átalakítás 

24% 
generalizáció 

23% 

felcserélés 
20% 

kihagyás 
5% 

betoldás 
4% 

áthelyezés 
1% 

7. diagram 
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való csere. De a konkretizáció és a generalizáció is sok esetben egyazon fogalmi 

metafora keretei között zajlott le. 

A kihagyás és a betoldás, tehát amikor „valami” helyett „semmi” került a 

célszövegbe vagy fordítva, a többi művelethez képest elenyésző mértékben volt 

felfedezhető az általam vizsgált korpuszban. A metaforafordítás során tehát jellemző az 

a törekvés, hogy a metaforikus kifejezések átkerüljenek a célszövegbe még akkor is, ha 

közben jelentős módosulásokon esnek át. Ide kapcsolódik az a hipotézis is, mely szerint 

figuratív kifejezésnek a célnyelvi megfelelője is figuratív lesz, és amely a jelek szerint 

beigazolódott. Ezen kívül a fordító ritkán élt olyan kreatív eszközökkel is, hogy 

metaforát toldjon be olyan helyekre, ahol az eredetiben nem szerepelt.  

A metaforák konvencionalizáltságát tekintve megfigyelhető volt az a tendencia, 

hogy az univerzális, általános, erősen konvencionalizált kifejezések a legtöbb esetben 

változatlan formában, vagy csak csekély változtatásokkal kerültek át a célnyelvbe, 

mivel a legtöbb esetben valószínűleg nem is tudatosult a fordítóban (és a cikk 

olvasóiban sem), hogy metaforikus kifejezés segítségével értelmezi az adott szöveget. 

Az átvitel tehát szinte automatikusan zajlott le. 

A metaforikus skála másik végén elhelyezkedő egyedi, újszerű, meghökkentő 

metaforák érdekes módon szintén nagy arányban kerültek át változatlanul a magyar 

változatba – hacsak nem voltak nagyon idegenek a célnyelvi (kulturális, nyelvi, műfaji) 

kontextustól. A megőrzés magyarázata itt éppen az lehet, hogy nagyon feltűnő a 

kifejezés metaforajellege, és a forrásnyelvi szöveg iránti tisztelet vagy egyszerűen a 

kifejezés ötletessége miatt a fordító tudatosan megtartja. A konvencionalizáltság két 

végpontján elhelyezkedő metaforák esetében tehát gyakori volt a változatlan átvétel, 

ennek oka azonban épp ellentétes volt a két kategóriában: a tudatosság vagy teljesen 

hiányzott vagy pedig nagyon is fókuszban volt. 

A legtöbb módosítás tehát a két végpont között történik, azoknak a metaforáknak 

az esetében, melyek általános síkon esetleg univerzálisak, de specifikusabb szinten 

kulturálisan meghatározottak, viszont nem is szokatlanok, tehát vannak 

konvencionalizált célnyelvi megfelelőik. Ez egybevág Newmark megfigyeléseivel is 

(1988). A változtatás oka tehát vagy kulturális, vagy műfaji-stilisztikai, vagy pedig 

magából a fordítási helyzetből mint szituációs kontextusból eredt.  

 

Kutatásom eredményei alapján tehát előzetes kérdéseimre a következő 

válaszokat tudom adni: 
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1. Hogyan befolyásolják a forrásnyelvi fogalmi metaforák célszövegbeli 

működtetését a forrásnyelvi és a célnyelvi kulturális kontextus közötti különbségek? A 

forrásnyelvi metaforikus kifejezések mindegyike figuratív módon kerül át a célnyelvbe 

is, vagy helyettesítheti szó szerinti jelentés is? 

A kulturális kontextusnak egyértelmű hatása van a metaforák fordításának 

menetére. A francia és magyar példák vizsgálata azt mutatta ki ebben a korpuszban, 

hogy legtöbb esetben az adott fogalmi metafora mindkét kulturális környezetben ismert 

és konvencionalizált volt, hiszen bár tipológiailag a két nyelv távol áll egymástól, a két 

ország kultúrája az államszervezetek felépítését és működését tekintve lényegében 

ugyanahhoz az európai kulturális hagyományhoz tartozik. 

Azokban az esetekben, ahol eltérés mutatkozott, ennek oka legtöbbször az eltérő 

földrajzi-fizikai környezetből adódott, ilyen volt pl. a tengerészeti kifejezések 

használata figuratív értelemben a francia szövegben. Ilyen esetekben történt meg a 

kilépés az adott fogalmi metaforából, általában vissza egy általánosabb szintre.  

Azonban még ha az adott fogalmi metaforát módosítani is kellett, olyan esettel 

nem találkoztam, melyben egy metaforikus kifejezést szó szerinti megoldás 

helyettesítette volna. Ha első ránézésre úgy is tűnt, hogy ilyen esetről van szó, a 

tüzetesebb vizsgálat során minden esetben bebizonyosodott, hogy csak egy sokkal 

általánosabb, generikusabb szintű fogalmi metaforáról van szó, melynek azonosítása 

már nem annyira tudatos. Így beigazolódott az a feltevés, hogy konkrét szövegek 

fordítására is érvényes, miszerint a figuratív jelentés kizárólag figuratív jelentéssel 

helyettesíthető egy másik nyelvben is, vagyis hogy figuratív jelentésű kifejezésnek az 

ekvivalense is figuratív (Kövecses 2007: 151). 

 

2. Tekinthető-e a fordítási folyamat ténye olyan sajátos szituációs 

kontextusnak, mely befolyásolja a metaforák konceptualizációját? 

Sok esetben bebizonyosodott, hogy a fordítási tevékenység ténye egyértelműen 

befolyásolta az adott metaforikus kifejezés változásait a célnyelvben. Megfigyelhető 

volt az a tendencia, hogy bár megegyezett a két adott metaforikus kifejezés fogalmi 

kerete, valamint nyelvi és kulturális szempontból nem merültek fel problémák a 

változatlan átvétellel szemben, a fordító némely esetben mégis felcserélte az egyes 

elemeket egy fogalmi tartományon belül, és a célnyelvben egy másikkal helyettesítette 

az eredetit. Ez a leggyakrabban a célnyelvi műfaji vagy stilisztikai normákkal volt 

magyarázható, a fordítói konceptualizációt tehát befolyásolja a célnyelvi normáknak 
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való megfelelés igénye még akkor is, ha nyelvileg ekvivalens kifejezést kapna az 

egyszerű behelyettesítéssel. 

Egyértelműen kimutatható volt az explicitációs törekvés is, számos kifejezés 

konkretizálódott a fordítás során, mely a forrásnyelvben még általánosabb fogalmi 

szinten állt. Ez vagy a fogalmi metafora konkretizációjával zajlott le, vagy pedig a 

nyelvi metaforikus kifejezés explicitebbé tételével, tehát előfordult fogalmi és nyelvi 

síkon is. Az elemzés kimutatta, hogy elsősorban az ABSZTRAKT KOMPLEX RENDSZEREK 

konceptualizációjához kapcsolódva figyelhető meg az explicitációs tendencia. Ennek 

okait intuitív módon próbáltam feltárni és hipotézist megfogalmazni, de pontos 

magyarázatot csak egy bővebb, nagyobb korpusszal dolgozó elemzés tudna adni a 

megfigyelt jelenségre. 

 

3. Van-e sajátos, tudatos vagy automatikus stratégiája a politikai 

publicisztika metaforái fordításának? 

A 2. pontban említett általános fordítói normák betartására való törekvés mellett 

a POLITIKA mint forrástartomány esetében, bizonyos fogalmi metaforák fordítása során 

gyakran figyelhető meg a generalizáló törekvés is, mely arra utalhat, hogy a fordító 

nagyobb távolságot tart a cikk témájával, közvetettebben viszonyul hozzá, mint a 

forrásnyelvi szöveg szerzője, ezért törekszik, akár tudattalanul is, az egyszerűbb 

megoldásokra (ld. Levý 1965). Ez véleményem szerint nem jelent tudatos stratégiát, 

inkább egy általános fordítói attitűd érvényesítését olyan politikai tárgyú cikkek 

fordításával kapcsolatosan, melyek a célnyelvi befogadók számára nem szándékoznak 

közvetlenül felhívó vagy mozgósító hatást elérni (pl. francia belpolitikai történések). 

Egyéb műfajspecifikus, tudatos transzferstratégiát nem tudtam kimutatni a vizsgálataim 

során. 

 

4. Hogyan illeszthetők be a kognitív metaforaelmélet módszerei a 

fordításkutatásba? 

Úgy vélem, hogy a Kövecses (2007) taxonómiáját követő elemzési módszer 

következetesen végigvihető volt az empirikus kutatásban mind a tematika, mind pedig a 

fordítás mint szituációs kontextus vizsgálatának szempontjából. A fogalmi metafora, szó 

szerinti jelentés és figuratív jelentés aspektusai a legtöbb esetben jól megfigyelhetőek 

voltak a forrás- és célnyelvi példák összevetésének során, a metafora mint kognitív 
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folyamat működtetése pedig egyértelműen látható volt a fordítási szituáció 

kontextusában is.  

A fenti aspektusok módosulásai jól beazonosíthatók voltak a Klaudy (2007) által 

definiált fordítási műveletekkel, így a fordítói kognitív tevékenység iránya még jobban 

követhetővé és beazonosíthatóvá vált.  

A két taxonómia egyidejű használata tehát mutatott olyan egyértelmű 

korrelációkat, melyek relevánsnak mutatkoztak az elemzésben, ezért úgy vélem, a 

kognitív metaforaelmélet elméleti alapvetései és gyakorlati módszerei sikeresen 

hasznosíthatók a metaforák fordításának kutatásában is. Elemzésem sikeresen 

rávilágított arra a szempontra is, hogy a fordítási folyamat nem egyszerű nyelvi átvitel, 

hanem olyan kognitív (megismerési és értelmezési) tevékenység, melyben a forrás- és 

célnyelvi szöveg nyelvi kifejezései mögött álló fogalmi kereteket alkotó univerzális 

vagy kultúrafüggő tapasztalataink döntő szerepet játszanak. A kognitív megközelítés 

tehát a fordítást annak komplexitásában láttatja, így rendkívül hasznosnak bizonyulhat a 

fordításkutatás céljainak megvalósítása, azaz a fordítás folyamatának minél átfogóbb 

megértése szempontjából. 
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6. Összefoglalás 

 

6.1. A kutatás relevanciája 

 

Kutatásom elméleti és empirikus részét egyaránt végignézve úgy látom, hogy 

összességében sikerült megvalósítanom azokat a célokat, melyeket munkám 

középpontjába állítottam: 

a) A metafora fordításának folyamatát kognitív szemszögből nézve 

vizsgáltam, feltárva szerepét az emberi megismerő tevékenységben és ezáltal új 

perspektívába állítva a fordítás szempontjából. Ez a megközelítés ugyanis rávilágít arra, 

hogy a fordító nem csupán nyelvi transzfert hajt végre, hanem a két nyelv fogalmi 

rendszerén keresztül kulturális és kognitív modellek egészét működteti és felelteti meg 

egymásnak a saját kognitív tevékenységének közepette. A metaforák fordításának 

kognitív szempontú megértése ezáltal segítheti a fordításkutatást a fordítási tevékenység 

egészének jobb megértésében. 

b) A két tudományterület fő munkáinak feldolgozása által sikerült olyan 

elméleti bázist biztosítanom, mely hasznomra volt az empirikus kutatásomban, így 

további vizsgálatok során is felhasználható kiindulási alapként. 

c) A metafora mint kulturális transzfer szerepe egyértelműen 

bebizonyosodott a vizsgálat során, hiszen sok esetben a módosítások iránya és mértéke 

korrelációt mutatott a két kultúra közös vagy eltérő világképével, kognitív modelljeivel. 

Az azonosságok és különbségek kimutathatóan összefüggtek a francia és a magyar 

kultúra elemeinek viszonyaival. 

d) Ezt a megfigyelést szűkítve a politika fogalmi keretére szintén 

beigazolódott, hogy az ehhez a tartományhoz tartozó fogalmi metaforák nagy részben 

azonosak vagy kompatibilisek a két kultúrában, hiszen bár geopolitikai és történelmi 

háttereink különböznek, a jelen politikai berendezkedését és gazdasági rendszerét 

tekintve azonos kultúrkörben mozog a francia és a magyar politikai diskurzus. 

e) Egyik legfőbb szempontom, dolgozatom címadó problémája a fordítás 

kontextuális szerepének vizsgálata volt. Szintén bizonyítottnak látom, hogy sok esetben 

a módosítások okát nem lehetett sem nyelvi, sem kulturális különbségekben megtalálni, 

a metaforikus kifejezések alternatív konceptualizációjának oka egyedül a fordítási 

szituációs kontextus volt, így érvényesülnek benne általános fordítási tendenciák, mint 

pl. az explicitációra való törekvés. 
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f) A szövegek részletes elemzése során jól alkalmazhatónak találtam a 

Kövecses (2007) és Klaudy (2007) által felvázolt taxonómiát, így azt további 

vizsgálatok céljából is használhatónak vélem. Alkalmazása során számszerűsíthetővé és 

értelmezhetővé váltak olyan szempontok, melyek alapvetően nehezen megfoghatók és 

sok esetben szubjektívek is. 

 

Kutatásom további hasznát abban látom, hogy létrehoztam egy olyan francia–

magyar szövegbázist, mely alapként szolgálhat ennek a nyelvpárnak a további 

vizsgálatához. Francia–magyar viszonylatban ugyanis meglehetősen kevés az eddigi 

empirikus kutatások száma. 

Eredményeim hasznosak lehetnek a fordítóképzés során is, hiszen a minden 

szövegben jelen lévő fogalmi metaforák tudatosítása és fordítási lehetőségeinek 

számbavétele megkönnyítheti a fordítói munkát, ráadásul a fordítói kognitív 

tevékenységre irányítva a figyelmet a folyamat egészét is más aspektusba helyezheti. A 

metaforák fordítási problémái így nemcsak stilisztikai szinten lesznek tárgyalhatók, 

hanem megvilágíthatóvá válik a szöveg konceptualizációjának egésze, tudatosabbá 

válhatnak az adekvát célnyelvi fordítás érdekében végzendő műveletek. 

 

6.2. Kutatásom korlátai, további perspektívák 

 

Munkám során jónéhány olyan kérdéssel találkoztam, melynek tárgyalása 

szétfeszítette volna disszertációm kereteit, így ezek kihagyására kényszerültem, azonban 

érdekes további útvonalakat jelenthetnek a metaforafordítás kutatásában. 

Vonzónak bizonyult az a kutatási irány, hogy egyes szövegek teljes 

metaforahálózatának feltérképezése által legyen feltárható az adott szöveg kognitív 

struktúrája.  

Szintén lehetséges lenne nagyobb korpusz kvantitatív jellegű feldolgozása, hogy 

általánosabb fordítási tendenciákat is fel lehessen mérni, és a szubjektív válogatás 

okozta esetleges mérésbeli torzulásokat ki lehessen zárni. 

A politikai metaforák befolyásoló-manipulációs hatásának vizsgálata a fordítás 

tükrében ugyancsak olyan irányvonal, mely hasznos lehet a metaforák működésének 

megértéséhez, különösen ha eredeti célnyelvi szövegekkel lehetne a kapott 

eredményeket összevetni. 
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