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1. Bevezetés 

1.1 A kutatás relevanciája 

Doktori értekezésem tárgya az időfelfogás nyelvben való leképeződésének elemzése, 

illetve időkifejezések létrehozásának és fordításának kutatása kognitív nyelvészeti és 

fordítástudományi szempontból.  

Értekezésemben konkrét célnyelvi megoldásokon kutatom, hogy milyen esetekben 

választhatnak a fordítók a célnyelvben meglévő időkifejezést (illetve időkifejezések közül), és 

felteszem a kérdést, hogy hiányzó célnyelvi lexikai egység esetén egyszerűsítéshez, 

metaforizáláshoz, implicitációhoz vagy explicitációhoz folyamodnak-e. Továbbá megvizsgá-

lom, hogy egyes célnyelvi megoldások népek vagy fordítók időfelfogását tükrözik-e. 

Az idő nyelvi képét számos nyelvész kutatta (pl. Traugott 1978, Evans 2005, 

Szamarasz 2006), azonban az idő valamennyi forrástartományára kiterjedő átfogó elemzés ez 

idáig nem született. Kutatásom célja, hogy hozzájáruljak az idő forrástartományainak lehető 

legösszefogóbb feltérképezéséhez, egyrészt a nyelven belüli (intralingvális), másrészt a 

nyelvek közti (interlingvális) metaforaalkotási folyamatok korpuszalapú feltárásával. 

Értekezésem a tekintetben hiánypótló, hogy a kognitív nyelvészeti tanulmányok a 

nyelv kombinációs készségében rejlő potenciális metaforákat csak periférikusan vizsgálták 

(pl. Lakoff és Johnson 1980, Kövecses 2005). Az időkifejezések átfogó szemléltetése 

érdekében értekezésem konkrét példáit potenciális megoldásokkal egészítettem ki, melyeken 

az időmetafora-alkotás mikéntjét és a nyelvben rejlő szóalkotási lehetőségeket szemléltetem. 

Az egyes fejezetek végén, illetve az egyes konkrét példák után felsorolt lehetséges 

időmetaforák rámutatnak arra, hogyan hozhatunk létre egyes elemek nyomatékosításával és 

kiterjesztésével újabb időmetaforákat.  

 

1.2 Az értekezés szerkezete  

Értekezésem nyolc részből áll: bevezetés, elméleti háttér, az idő konceptualizációja és 

a metaforák típusai, továbbá a kutatás módszere, az aktív idő, a passzív idő és egyéb 

időmetaforák feltérképezése, valamint az összefoglalás.  

A bevezetésben a kutatás relevanciáját, az értekezés szerkezetét, a kutatási korpuszt, a 

vizsgálat módszerét, a kutatási segédanyagokat, a kutatási hipotéziseket és kérdéseket 

ismertetem. 

A kutatás elméleti háttere mutatja be a nyelvvel, a kultúrával és a gondolkodással 

foglalkozó, az értekezés szempontjából releváns 19. és 20. századi nyelvfilozófusok elméleteit 
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és a kognitív szemantika eredményeit. Ezt követően kitérek a fordíthatóság kérdéskörére és a 

jelentés definiálására. Szépirodalmi példák vizsgálatáról lévén szó, felvázolom a kreatív és a 

hétköznapi metaforák különbségeit, illetve a köznyelv, a szaknyelv és az irodalmi nyelv 

jellemzőit. 

A harmadik részben ismert tudósok és művészek időfelfogásait, valamint az idő 

lexéma szótári definícióit és szóképzési sajátosságait, továbbá a disszertációmban tárgyalt 

metaforatípusokat ismertetem. 

A negyedik részt a kutatás módszere képezi, ahol a keresési elvek és a kategorizálás 

bemutatására fektetem a hangsúlyt, és többek közt ismertetem a kötelező és automatikus 

átváltási műveleteket. 

Az ötödik, a hatodik és a hetedik rész a felsorolt elméletek gyakorlatban történő 

alkalmazása, az időmetaforák feltérképezése és elemzése. Az időmetaforákat a kognitív 

szemantika kategóriái alapján rangsorolom, majd a példákat fordítástudományi szempontból a 

fordítók által elvégzett átváltási műveletek alapján elemzem. 

A nyolcadik részben összegzem a vizsgálat eredményeit, rámutatok a kutatás hasznára 

és korlátaira, illetve további lehetséges kutatási irányokat vázolok fel. 

 

1.3 Kutatási korpusz 

A vizsgálat tárgyát képező korpusz összeállításánál alapvető feltételt jelentett olyan 

magyar forrásnyelvi művek kiválasztása, amelyek mindkét célnyelven megjelentek. További 

szempontot jelentett, hogy mai nyelven íródjanak, illetve eltérő szerzőktől származzanak, 

ezáltal szerteágazóbb metaforarepertoárt kínálva kutatásra. Ebből a megfontolásból huszadik 

századi, kortárs szerzők alkotásait választottam, amelyek nyelvhasználata túlnyomórészt a 

mai magyar nyelvet tükrözi. Szépirodalmi művekről lévén szó, viszonylag homogén nyelvi 

példákkal dolgozom, azonban az eltérő szerzőktől származó kötetek különböző stílusértéket 

képviselnek (kevésbé, ill. erőteljesebben metaforizáltak).  

Doktori értekezésemben kizárólag magyar nyelvről az említett két indoeurópai nyelvre 

fordított művek időkifejezéseit vizsgálom, azaz magyar → cseh és magyar → német példákat 

elemzek; ellenkező irányú, illetve keresztirányú fordításokkal disszertációm nem foglalkozik. 

A végső válogatás eredményeképpen a 142 példa öt forrásnyelvi mű és egyenként két 

célnyelvi fordításaiból származik (pontos bibliográfia a Szépirodalmi forrásjegyzékben): 

 

Darvasi László: A könnymutatványosok legendája 

Kertész Imre: Sorstalanság 
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Krasznahorkai László: Sátántangó 

Márai Sándor: Egy polgár vallomásai 

Szabó Magda: Az ajtó 

 

1.4 A kutatás és a példagyűjtés módszere  

A kutatás módszere háromnyelvű párhuzamos korpuszon végzett kvalitatív elemzés. A 

szókeresés egyrészt manuális, másrészt elektronikus úton történt; a példák egyrészt 

nyomtatott, másrészt digitalizált szövegekből származnak, ugyanis a fordítók és a kiadók a 

szerzői jog védelmére hivatkozva elutasították a kéziratok kiadását még kutatási célokból 

történő vizsgálatra is, másrészt a kiadók kézirattárolási kapacitásából kifolyólag a szövegek 

megőrzési idejét kb. tíz-tizenöt évben határozták meg, és némely kötet régebbi kiadású. 

A kulcsszavak kikeresése egyaránt kiterjedt a forrásnyelvi és a célnyelvi szövegekre, 

mivel bizonyos esetekben a célnyelvben szereplő metafora helyén a forrásnyelvben lexikai 

hiány lépett fel. 

Kutatásom kezdeti fázisában érdeklődésem tárgyát az idő lexéma képezte, azonban 

idővel példatáram egyre bővült, ugyanis az idő valamennyi aspektusának felderítéséhez 

számos élettel kapcsolatos kifejezés tárgyalása elkerülhetetlennek bizonyult. Például a 

Moving Time megközelítésében (Evans 2005) az elszállt felette az idő az emberi élet 

metaforájaként tárgyalható, és a naptári idővel, pl. év, hónap, nap kapcsolatos időkifejezések 

is szükségképpen bekerültek a példatárba (pl. sok nyarat megért).  

Doktori értekezésemben idővel, időegységekkel, időszakokkal kapcsolatos 

kifejezéseket, összetett szavakat, ideiglenes és állandósult szókapcsolatokat kutatok, melyeket 

a célnyelvi művek adekvát kifejezéseivel vetek össze. 

Disszertációm a hiányosan rendelkezésemre álló digitalizált szövegek okán nem 

tartalmaz kvantitatív elemzést, statisztikai kimutatást és gyakorisági megállapításokat. 

Példáim arra szolgálnak, hogy bemutassák az idő konkrét és potenciális nyelvi leképeződéseit. 

 

1.5 Kutatási segédanyagok 

Disszertációm példáiban a szépirodalmi szövegkörnyezetből származó példákon túl 

elektronikus könyvtárakat, szövegtárakat, egyéb szépirodalmi köteteket (pl. Ady, Esterházy, 

Grendel, Mann, Sienkiewicz, Vörösmarty műveit), továbbá szótárakat, szinonimatárakat, 

szólástárakat stb. is megvizsgálok annak kiderítésére, hogy egyes példák esetében széles kör-

ben elterjedt metaforáról, avagy hapax legomenon előfordulású irodalmi metaforáról van szó. 
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1.5.1 Elektronikus könyvtárak 

A kiadóktól kapott digitális kéziratokon túl két elektronikus könyvtár anyagai voltak 

segítségemre: 

• Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) – korokon átívelő szövegarchívum 

• Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) – a kortárs magyar irodalom legjava. 

Ez a két magyarországi indítványozás, amely digitális könyvek nagyközönséghez való 

ingyenes eljuttatását tűzte ki célul, a magyar nyelvű anyag könnyebb kezelését és a keresett 

fogalmak könnyebb kikeresését tette lehetővé. (A magyar nyelvű művek idegen nyelvű 

fordításainak digitális közzététele anyagi eszközök hiányában még nem valósult meg.) 

 

1.5.2 Szövegtárak 

Disszertációmban az alábbi szövegtárakat használtam: 

• a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének Magyar Nemzeti 

Szövegtárát (MNSZ), amely 1998-tól építi az anyaországi és a határon túli magyar 

nemzeti korpuszt. Alkorpuszai: sajtó, szépirodalom, tudományos, hivatalos, 

személyes; nyelvváltozatai: magyarországi, szlovákiai, kárpátaljai, erdélyi, vajdasági. 

A lekérdezett korpusz mérete 187.644.886 szövegszó (2011. június 30.) 

• a prágai Károly Egyetem bölcsészkarán működő Ústav Českého národního korpusu 

FF UK (Cseh Nemzeti Korpusz Intézete) Český Národní Korpus (ČNK) nevű 

korpuszát, amely 1994-től ad közre írott és beszélt nyelvi szövegeket. A lekérdezett 

korpusz mérete 1,3 milliárd szövegszó (2011. június 30.) 

• a Mannheimban működő Institut für Deutsche Sprache 1964-től épített Deutsches 

Referenzkorpus (DeReKo) Cosmas II elnevezésű korpuszát (korábbi elnevezései 

Mannheimer Korpora, IDS-Korpora, COSMAS-Korpora). A lekérdezett korpusz 

mérete 5,4 milliárd szövegszó (2011. június 30.) 

 

(A Magyar Nemzeti Szövegtár és az elektronikus könyvtárak anyagai részben fedik 

egymást: a MNSZ irodalmi szövegei a DIA teljes szépirodalmi anyagából, tudományos 

szövegei a MEK archívumából származnak.) 

A szövegtárakban a kutatott jelenségtől függően konkrét lexémára (pl. idő), ill. 

lemmákra, vagyis a szótő bármely előfordulására (pl. ideje-, idejé-) kerestem rá.  

 

 



14 
 

1.5.3 Szótárak 

A szépirodalmi művekből származó példákat szükség esetén, az idő lexéma minél 

szélesebb körű feltérképezése érdekében, további példákkal egészítettem ki, pl. szótári 

előfodulásokkal. A szótári példákból kitűnik a magyar, a cseh és a német nyelvű 

nyelvhasználók „konzerválódott” gondolkodásmódja. A szépirodalmi példákkal való 

összehasonlításban továbbá megmutatkozik, mit és hogyan „hasznosítottak” az általam 

tárgyalt szerzők és fordítók a szótárban rögzült kifejezésekből (vö. Elégséges szótárak és 

szövegtárak?).  

 

1.6 Kutatási hipotézisek és kérdések 

Az alábbi hipotézisekre és kérdésekre igyekszem választ kapni: 

1. hipotézis 

Az időt az egymás szomszédságában élő három nép, a magyar, a cseh és a német 

tartalmilag-logikailag hasonlóan konceptualizálta. A közös élettérben élő népek 

időmetaforáiban nyilván jóval több a közös, mint az eltérő. A forrástartományok 

hasonlósága a közép-európai ember tapasztalati tudásán és gondolkodásán alapul. 

1. kérdés 

Milyen okokra vezethető vissza a disszertációban előforduló időkifejezések univerzalitása, 

illetve kultúraspecifikussága? 

 

2. hipotézis 

Az elemzett szépirodalmi művekben számos egyéni metafora fordul elő, mivel a 

szépirodalmi szövegekben jóval gyakoribb a kreatív időkifejezések előfordulása. 

2. kérdéscsoport 

Milyen mértékben alkalmaznak az írók köznyelvi és egyéni időmetaforákat, avagy miben 

különbözik az írók nyelvhasználata az „átlagos” nyelvhasználóétól? Van-e példa kreatív 

időmetaforák hétköznapi fordítására, és fordítva?  

 

3. hipotézis 

A hétköznapi és a szépirodalmi metaforák ugyanazokra a fogalmi forrásokra vezethetők 

vissza (Lakoff és Turner 1989). 

3. kérdés 

Előfordulnak a szépirodalmi művekben olyan metaforák, amelyek gyökere ismeretlen, 

vagy nehezen kikövetkeztethető? 
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4. hipotézis 

AZ ESEMÉNYEK CSELEKVÉSEK metafora ritkább előfordulású az IE nyelvekben, mivel 

cselekvő ige helyett sokszor tartalmatlan, üres igével fejezik ki egy esemény beálltát. A 

kezdést, illetve állapotváltozásokat kifejező monolexémás forrásnyelvi igék az IE 

nyelvekben felbontásra kerülnek (Klaudy 2007c: 82). 

4. kérdéscsoport 

Gyakrabban fejezik ki az IE nyelvek egy évszak, ill. napszak bekövetkezését szenvedő 

alakkal? Valóban dominánsabb az összetett kifejezések előfordulása a vizsgált 

célnyelvekben?  

 

5. hipotézis 

A magyar nyelvhasználók a nap első felében jobban differenciálnak, míg a német 

nyelvhasználók a hajnal helyett a rMorgen ’reggel’ lexéma használatát részesítik 

előnyben. Ezt a jelenséget fordítástudományi szempontból napszakok általánosító 

fordításának nevezzük (Klaudy 2007a: 57).  

5. kérdéscsoport 

Jobban differenciálnak a német fordítók a hajnalmetaforák fordításakor szépirodalmi 

szövegek esetén? A cseh fordítók általánosító vagy differenciáló fordításhoz 

folyamodnak?  

Értekezésemben további kérdésekre is választ kerestem:  

Milyen tárgyi és anyagi jellemzőkkel írható le az idő (pl. hosszúság, magasság, súly)? 

Milyen szóösszetételekben és szintagmákban bukkan fel AZ IDŐ ÉRTÉK és AZ IDŐTÖLTÉS 

TRANZAKCIÓ metafora? 

Fedik egymást jelentéskomponensek szempontjából a három kutatott nyelv emberi kort 

kifejező időmetaforái? 

Milyen esetekben helyettesítheti az idő lexéma az idő egységeit (pl. óra, pillanat)? 

Mennyire hangsúlyos a kicsinyítő képzővel ellátott időkifejezések előfordulása a kutatott 

nyelvekben? 

Mikor van dolgunk egy nép, ill. egy szerző időkifejezésével? 

A hipotézisek, valamint a hozzájuk kapcsolódó kérdések megválaszolása a 

disszertáció negyedik, összefoglaló részében, A kutatási hipotézisek bizonyítása című 

fejezetben történik. A további kérdésekre adott válaszok az egyes fejezetek összefoglaló 

részében szerepelnek. 
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2. Elméleti háttér  

2.1 Nyelv, gondolkodás, kultúra  

Disszertációmban a konkrét szépirodalmi példák elemzését tágabb kontextusba 

helyeztem: a nyelv, a megismerés és a kultúra összefüggését kutató elméletek 

megközelítésében igyekeztem feltárni, hogyan alakultak ki a kutatott népek időkifejezései, 

hiszen a ma használatos hétköznapi metaforáinkban konzerválódott elődeink gondolkodása, a 

világ nyelvi leképeződésének logikai-tartalmi magva.   

Mivel a nyelv és a gondolkodás összefüggéseiről nyelvtudományi és antropológiai 

megközelítésben több olyan elképzelés született, melyek hatása a nyelvészetben mindmáig 

érezhető, az időfelfogások különbségeinek és hasonlóságainak kimutatásához, illetve a példák 

minél szélesebb körű feltérképezéséhez szükségszerűnek tartottam Humboldt 

nyelvfilozófiájának (Humboldt 1907, 1985), Boas kulturális antropológiájának (Boas 1975) és 

a Sapir–Whorf hipotézisnek (Sapir 1971, Whorf 1963) értekezésem szempontjából hasznos 

bemutatását. Továbbá ismertetésüket az teszi indokolttá, hogy a kognitív nyelvészet 

képviselői (Lakoff és Johnson 1980, Langacker 1987, Kövecses 2005) is visszanyúlnak a 

nyelvi és kulturális relativizmus eredményeihez. 

A felsorolt elméletek képviselői feltették a kérdést: A nyelv tükrözi vagy alakítja a 

gondolkodásunkat? Az emberi tudás univerzális vagy relatív? (Kövecses és Benczes 2010: 

18–19). A kérdés experiencialista és objektivista szempontból közelíthető meg. Az 

experiencialista szemlélet képviselői a tudást relatívnak tekintik: a világot/valóságot elménk 

alkotja, amiből következik, hogy ugyanaz a valóság eltérően konceptualizálható. Ezzel 

szemben az objektivista szemlélet szerint a világ az embertől független, akár az elme a testtől. 

Az experiencialista szemlélet képezi a nyelvi relativizmus és a kognitív szemantika alapját.  

 

2.1.1 Általános relativizmus 

Wilhelm von Humboldt (1767-1835) német nyelvész és polihisztor, a 

Weltanschauung-elmélet atyja felfogásában a nyelv világnézet, azaz egy nemzet szellemének 

sajátos lenyomata; a nyelv a nemzet lelke, amely tükrözi a nemzet gondolkodásmódját. Ebből 

következik, hogy minden nyelv egyéni jellemzőkkel rendelkezik, egyedi világlátást közvetít, 

azaz „minden nyelvben sajátos világszemlélet rejlik” (Humboldt 1985b: 106). Az emberi 

nyelvek szerkezetének különbözőségéről és ennek az emberi nem szellemi fejlődésére 

gyakorolt hatásáról című tanulmányában hasonlattal él: a nyelveket az emberi arcvonásokhoz 

hasonlítja (Humboldt 1985b: 86). Ez az egyéni, sajátos jelleggel bíró nyelv nemzedékről 
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nemzedékre öröklődik, és az ősöktől kapott nemzeti nyelvet, gondolkodásmódot, élet- és 

világfelfogást hagyományozzák át az egyes nemzedékek az utódaikra. 

Az idézett gondolat azonban a német kultúrtörténetben már a 18. század végén 

megjelent, csupán nem sikerült széles körű ismertségre szert tennie. Szülőatyja, Johann 

Gottfried Herder (1744-1803) a népművészetek vizsgálata során feltárta, hogy a nyelv és a 

kultúra a nemzet fő alkotórésze, és minden nyelv a nemzet tudásának, jellemének és 

szellemének a lenyomata, illetve a nyelv a kultúra hordozója (Herder 1963). (A saját nemzet 

kiemelése a többi közül a napóleoni háborúk, a német-francia rivalizálás időszakában nagy 

jelentőséggel bírt.) Herder megállapítása Humboldt által vált világszerte ismertté.  

Herder és Humboldt általános relativizmusának fő hozadéka a nyelvtudomány és a 

kulturológia számára a nyelv és a gondolkodás összefüggése, valamint az a tény, hogy eltérő 

anyanyelvű nyelvhasználók különbözőképpen konceptualizálják a valóságot. Humboldt 

általános relativizmusa az amerikai antropológiában és etnolingvisztikában is visszhangra lelt: 

Boas kulturális antropológiájában, valamint Sapir és Whorf nyelvi relativizmusában.  

 

2.1.2 Kulturális antropológia 

Franz Boas (1858-1942) német származású amerikai etnológus, a kulturális 

antropológia atyja az észak-amerikai indiánok ázsiai eredetének kutatásával szerzett hírnevet. 

Herderhez és Humboldthoz hasonlóan ő is úgy vélekedett, hogy a népek a világ jelenségeit 

eltérően osztályozzák, és a nyelv az életmódot és a kultúrát tükrözi. Ő hívta fel a különféle 

állagú hó elnevezéseire a figyelmet, azonban arra is rámutatott, hogy az emberi közösségek 

mindenütt hasonlóan szerveződnek, hasonló gondolkodási jegyeket mutatnak fel, és 

gondolkodásbeli, kulturális párhuzamokat fedezhetünk fel egymástól távol élő népek esetében 

is: „a legkülönfélébb népek gondolkodása és cselekvése is hasonló” (Boas 1975: 67). Továbbá 

analógiák figyelhetők meg az alapvető tevékenységekben és felfogásokban, pl. tűzgyújtás, kés 

és fúró készítése, természetfölötti dolgokban való hit, és nem utolsósorban abban, hogy „a 

nyelvtani szerkezet elemi vonásai minden nyelvben közösek” (i.m. 67). Boas nemcsak 

kultúra- és nyelvspecifikus jegyeket hangsúlyoz, hanem univerzális jegyekkel is felruházza az 

emberi cselekedeteket, és egyben rámutat a gondolkodás egyetemességére (vö. Bohannan és 

Glazer 2006). Ez a felfogás a kognitív nyelvészet kutatásaiban kerül ismét középpontba.  

 

2.1.3 Nyelvi relativizmus, determinizmus 

A Sapir–Whorf hipotézis szerint a nyelv meghatározza világképünket, sőt továbblép: 

az ember kiszolgáltatott a nyelvnek, nyelve behatárolja, korlátozza világlátását.  
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Edward Sapir (1884-1939) amerikai nyelvész-etnológus és tanítványa, az antropológus 

Benjamin Lee Whorf (1987-1941) Boashoz hasonlóan az amerikai indián nyelveken kutatták 

a nyelvekben foglalt világlátások eltérőségét. (Az említett tudósok munkássága több ponton is 

kapcsolódik: Sapir Boas tanítványa volt, és magiszteri fokozatának címe Herders Ursprung 

der Sprache [Sapir 1907]).  

Sapir állította, hogy „minden nyelvnek megvan a maga sajátos "alaprajza", karaktere. 

A nyelvnek ez a karaktere, típusa, strukturális "géniusza" sokkal alapvetőbb, sokkal 

egyetemesebb sajátossága a nyelvnek, mint bármilyen egyéb vonása” 1 (Sapir 1971: 53). 

Sapir és Worf felhívta a figyelmet a nyelvek közti lexikai különbözőségekre, és arra a 

megállapításra jutott, hogy a világfelfogás és a nyelv szerkezete közös nevezőre hozható. „A 

nagyon különböző grammatikájú nyelveket használó embereket e grammatikák felettébb 

eltérő megfigyelésekre és eltérő értékelésekre juttatják látszólag hasonló megfigyelések 

alapján.” 2 (Whorf 1963: 20).  

A Sapir–Whorf hipotézis megengedőbb változata, miszerint anyanyelvünk egyfajta 

szemléletmódot nyújt, időközben általánosan elfogadottá vált. Számtalan nyelvi példát 

találunk arra vonatkozólag, hogy valamennyi nép másként szemléli a világot, mást észlel vagy 

nyomatékosít belőle, a világ jelenségeit eltérőképpen osztályozza. Az ember gondolkodását az 

adott anyanyelvi kultúra kognitív mezői határozzák meg, ezért a különböző kultúrák a világ 

jelenségeit más-más kategóriákba sorolják, vagyis „a különböző nyelvek is más-más 

csoportokat hoznak létre, más-más dolgok között létesítenek azonossági viszonyokat” 

(Szilágyi 2000: 90). Az anyanyelv meghatározó fontosságát hangsúlyozza Leach is: „Mivel az 

angol az anyanyelvem, nyilvánvalónak tűnik, hogy a bokrok és a fák különböző dolgok.” 

(Leach 1964: 34), tehát világszemléletünkben például az is fontos szerepet játszik, hogy a 

talaj szintjéhez közelebb vagy távolabb elágazódó növények anyanyelvünk szókincse alapján 

ugyanabba a kategóriába tartoznak-e. Azonban azt is megjegyzi, hogy „Erre a jelenségre 

önmagamtól nem jöttem volna rá, ha nem tanították volna meg velem”3 (Leach 1964: 34). 

A Sapir–Whorf hipotézis szigorúbb változatának, miszerint a nyelv korlátozza a 

világlátást, azonban ellentmond többek közt a nyelvtanulási, a fordítási és a tolmácsolási 

gyakorlat. 

                                                 
1 Kijelentését közös nevezőre hozhatjuk Humboldtnak az emberi arcvonásokról tett állításával (Humboldt 1985b: 
86). 
2 Német eredetiben: „Menschen, die Sprachen mit sehr verschiedenen Grammatiken benützen, werden durch 
diese Grammatiken zu typisch verschiedenen Beobachtungen und verschiedenen Bewertungen äußerlich 
ähnlicher Beobachtungen geführt.” 
3 Az egész idézet angol eredetiben: „Because my mother tongue is English, it seems self evident that bushes and 
trees are different kind of things. I would not think this unless I had been taught that it was the case.” 
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Sapir és Whorf elméletének tanulmányozásából kitűnik, hogy hipotézisükben nem 

kizárólagosan a relativista szemlélet uralkodik: az egyetemes emberi tapasztalatok, az 

univerzális jegyek is helyt kapnak benne. Whorf az amerikai hopi indiánokat kutatva arra a 

megállapításra jutott, hogy a térérzékelés nyelvtől függetlenül történik, vagyis az emberi 

gondolkodás, legalábbis a térérzékelés esetében, nem nyelvfüggő, hanem univerzális. Tehát 

Whorf nem tarthatta kizárólagosnak a nyelv meghatározottságát a világfelfogás 

kialakulásában (Kövecses és Benczes 2010: 22).  

A Sapir–Whorf hipotézis szigorúbb változatát, a nyelv megszorító jellegét vonják 

kétségbe a kognitív szemantika egyéb képviselői is. Nem vitatott, hogy nyelvünk erőteljes 

hatást gyakorol gondolkodásunkra, azonban nem korlátozó jellegű. Langacker a Sapir–Whorf 

hipotézis azon állítását kérdőjelezi meg, hogy az ember a nyelv által megbélyegzett, mivel 

nincs elég bizonyítékunk arra, hogy nyelvünk erősen determinálja gondolkodásunkat 

(Langacker 1971: 32). A tapasztalati alapú nyelvi kategorizáció kétségtelenül hatással van 

gondolkodásunkra és világképünk formálására, azonban a nyelv nem zsarnokoskodik az 

ember felett. Ha például a német nyelvhasználó melléknévvel fejez ki egy olyan nyelvi 

jelenséget, melyet egy másik nyelv használója tárgyatlan igével, az intranzitív ige ugyanarra a 

valóságrészletre vonatkozhat, tehát azonos referenciális funkcióval bírhat, pl. Der Baum is 

hoch. Der Baum hocht (’A fa magas. A fa magaslik’). A mély folyót ilyen logikával úgy is 

kifejezhetnénk, hogy Der Fluß tieft (’A folyó mélylik’) (i.m. 31). Ugyanez a megközelítés 

alkalmazható a névelőkre: a németben három (der, die, das), a franciában kettő (le, la), míg az 

angolban csak egy (the) határozott névelő használatos, azonban valamennyi teljes körűen 

betölti funkcióját (i.m. 32).  

 

2.2 Kognitív szemantika, grammatika, metaforaelmélet  

A nyelv, a gondolkodás és a kultúra összefüggésének kutatását, az emberi tapasztalat 

nyelvben rögzülését, a relatív és az univerzális elemek előfordulásának vizsgálatát állította 

kutatásai középpontjába a kognitív nyelvészet az 1980-as években. Fő kutatási területe a külső 

valóság mentális feldolgozása, nyelvi leképez(őd)ése és „megszerkesztése”.  

A kognitív nyelvészet jelentéstani ágának, a kognitív szemantikának fontos 

összetevője a metaforaelmélet, amely hangsúlyozza, hogy metaforáink egyetemesek és 

nagyon mélyen rejlenek, hiszen az alapvető emberi tapasztalatok is azonosak. A nyelvészek 

feltárták, hogy hétköznapi metaforáinkban számos régi felfogás és tapasztalat kimutatható, 

melyek eredeti jelentését sok esetben nem is tudatosítjuk.  
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A kognitív metaforakutatás tételmondatát a következőképpen fogalmazhatjuk meg: „a 

nyelv, a kultúra, a gondolkodás és az emberi test a metafora tanulmányozásában együttesen 

játszanak szerepet” (Kövecses 2005: 243). A kognitivisták kimondják, hogy a 

konceptualizáció során az ember szenzomotorikus tapasztalatai kerülnek kognitív 

feldolgozásra, tehát testünk, testfelépítésünk, mozgásunk is fontos szerepet játszik világunk 

leképezésében. Ez a felfogás ellentmond az objektivista szemléletnek, miszerint a valóság 

leképeződése nem függ a gondolkodástól, illetve az elme nem függ a testtől. 

A tudományág létjogosultságát egy szisztematikus metaforaelmélet kidolgozásával 

Lakoff és Johnson Metaphros We Live By (Lakoff és Johnson 1980) című kognitív 

metaforaelméleti műve alapozta meg. Kövecses Zoltán A METAFORA (Kövecses 2005) és a 

Kognitív nyelvészet (Kövecses és Benczes 2010) című művében foglalja össze a kognitív 

nyelvészek és saját kutatásait; Langacker a kognitív grammatikával foglalkozik Foundation of 

Cognitive Grammar című művében (Langacker 1987), akárcsak Tolcsvai, aki a Kognitív 

grammatika (Tolcsvai 1995) című tanulmányában mutatja be Langacker kutatásait, valamint 

Kognitív szemantika (Tolcsvai 2010) című kötetében foglalja össze és egészíti ki a kognitív 

nyelvészeti kutatásokat. 

A kognitív nyelvészek felfogásában a metafora nem a hagyományos értelemben vett, 

több mint kétezer éve kutatott irodalmi metafora. A metafora elnevezés nem szavakat, hanem 

fogalmakat jelöl, és nem csupán művészi célokat szolgál, hanem az emberi gondolkodás és 

megértés elengedhetetlen kelléke (Kövecses 2005: 14). Ez az újfajta megközelítés rámutat 

arra, hogy a metaforák mindennapi nyelvhasználatunk és gondolkodásunk szerves részét 

képezik. A metaforák kiindulópontja a fizikai-biológiai alapú tapasztalat, funkciójuk pedig 

abban rejlik, hogy megkönnyítsék a gyakran absztrakt, elvont, érzékelés útján nem, illetve 

nehezen hozzáférhető jelenségek megértését.  

A kognitív metaforaelmélet valamennyi képviselője egyetért abban, hogy 

gondolkodásunk metaforikus természetű, és a nyelvhasználók többsége nem is tudatosítja, 

hogy a metaforák mennyire átszövik mindennapi megnyilatkozásainkat. Kommunikációnk 

hétköznapi metaforákra épül, és a metaforákban dúskáló nyelvet mindenfajta erőfeszítés 

nélkül használjuk. A konvencionalizálódott nyelvi szerkezetek használata során nem tűnik fel, 

hogy fogalmaink mennyire egyszerű és konkrét mindennapi tapasztalatokon alapulnak, és 

többnyire nem tudatosítjuk, hogy elődeink szemléletét hordozzák magukban. 

Hogyan tehetett szert ismét ilyen jelentőségre a mindennapi emberi tapasztalat a 

nyelvészetben? A funkcionális nyelvészet és a kognitív tudományok előretörését megelőző 

formális nyelvészeti irányzatok, főként az 1970-es években tért hódító strukturális (Saussure 
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1967) és generatív grammatika (Chomsky 1965) racionális, rendszerszerű kategóriákban 

gondolkodott, és a szintaktikát a szemantika elé helyezte. A generatív grammatika a metaforát 

hibának tartotta, rendszerből „kilógó”, fölösleges, elemezhetetlen dísznek. Ezzel a felfogással 

fordult szembe az 1980-as években kibontakozó kognitív szemantika, amely a háttérbe 

szorított mentális folyamatokra és a metaforakutatásra helyezte a hangsúlyt, ezáltal a 

strukturális és generatív elméletek helyébe a tartalmi, szemantikai megközelítés lépett. „A 

kognitív fordulat két elméleti és módszertani tényező említésével jellemezhető: egyrészt 

előterébe került a szemantika, az értelmi összetevő mondat- és szövegformáló szerepe, 

másrészt a nyelvi egységek szerkezete mellett azonos hangsúlyt kapott azok feldolgozásának 

a folyamata, a művelet.” (Tolcsvai 2000: 154). A kognitív nyelvészet útját a pragmatika 

egyengette, amely felhívta a figyelmet a kommunikációt befolyásoló nyelven kívüli 

tényezőkre. 

Langacker és Tolcsvai felfogásában a jelentés mentális műveletek révén formálódik, a 

nyelvi szerkezetek jelentések alapján szerveződnek, és a jelentés alapja a tapasztalat. A világ 

megismerése során összetett, nyelvileg komplex szerkezetek jönnek létre, amelyek közt 

interakciók létesülnek. A szemantikai szerkezetek már készen állnak a fejünkben, nem beszéd 

közben illesztjük őket össze. A jelentések sematizálódnak, konvencionalizált nyelvi 

szerkezetekbe szerveződnek, ezért használatukkor nem érezzük metaforikus voltukat, és 

„nincs szükség lényegi erőfeszítésre” (Langacker In: Tolcsvai 1995: 114).  

A kognitív nyelvészet alapvető kutatási kategóriaként a nyelvi egységet emeli ki. „Az 

egység az a szerkezet, amelyet a beszélő elég alaposan megtanult, olyannyira, hogy 

nagymértékben automatikusan tudja kezelni anélkül, hogy figyelmét annak különálló részeire 

vagy elrendezésükre fordítaná.” (i.m. 114). (Az optimális relevancia és a költség-haszon 

elvhez lásd továbbá Sperber és Wilson 1986, Gutt 1991, Heltai 2009). 

 

2.2.1 A világ nyelvi képe 

A kognitív nyelvészetnek szerves részét képezi a világ nyelvi képének elmélete, amely 

kutatásai középpontjába a világ nyelvi modelljének elemzését és rekonstruálását állította. A 

világ nyelvi képe a nyelvhasználó által tapasztalt objektív valóság interpretációját, kognitív 

feldolgozását, a nyelvben rögzült valóságot, azaz a világ belső képét vizsgálja.  

Bańczerowski Janusz, az elmélet magyarországi megalapítója Langackerrel és 

Tolcsvaival egyetemben állítja, hogy a nyelvi szerkezetek, mint elődeinktől örökölt lexikai 

egységek készen állnak mentális lexikonunkban, nem a beszélés pillanatában kapcsolódnak 

egymáshoz. Életre hívásuk és működtetésük előhívó szavak segítségével történik, vagyis 
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olyan nyelvi jelek segítségével, mint a számítógépes nyelvhasználatban a fájl-nevek, amelyek 

besorolnak és kategorizálnak, és mentális lexikonunkból „ráklikkeléssel” előhívhatók. A 

számítógépes technológiával kapcsolatos rögzítés, mentés, fájl, mentális memória, 

információ-feldolgozás, operációs képesség stb. kifejezések Bańczerowski elméletében 

kitüntetett fontossággal bírnak. „A természetes nyelv nem más, mint a konkrét emberek 

agyának (elméjének) a szoftvere (operációs potenciálja)” (Bańczerowski 2008d: 18).  

Bańczerowski a megismerést mentális tapasztalatnak tekinti, és központi témája a 

jelentés jellemzői, körülírhatósága, besorolhatósága, a világ nyelvi kategorizálhatósága a 

szótári jelentéseken túl a mindennapi, természetes nyelvhasználatban, a mai magyar beszélt 

nyelvben. 

Bańczerowski elmélete a 19.–20. századi relativisták (Herder, Humboldt, Boas, Sapir, 

Whorf) elméleteit és hipotéziseit felhasználva a nyelv multifunkciós jellegét emeli ki:  

„A nyelv, mint alapvető mentális-szociológiai képződmény, sajátos kultúrarchívum, 

amely az adott közösség anyagi és szellemi tapasztalatát, axiológiai rendszerét, világnézetét, 

magatartási mintáit, a világhoz fűződő emocionális viszonyát, tehát a világ modelljét 

tartalmazza. A nyelv grammatikai és lexikális struktúráiban, a közlések formáiban és 

jelentésében megnyilvánul a világ nyelvi képe, valamint az a mód, ahogyan az adott nyelv- és 

kultúrközösség felfogja és értelmezi ezt a világot” (Bańczerowski 2008c: 165). 

 

2.3 Miként lehetséges a fordítás? A jelentés definiálása 

A Sapir–Whorf hipotézis szigorúbb változatát alapul véve a fordítás elképzelhetetlen, 

azonban megengedőbb variánsa alapján, miszerint az anyanyelv csupán meghatároz, és nem 

korlátoz, a fordítás elképzelhető. 

A fordíthatóság melletti érvként a jelentés fordíthatósága szól. Pym és Turk a jelentést 

racionalista, relativista és kompatibilista (összebékítő) megközelítésből kutatta (Pym és Turk 

1998), amely többé-kevésbé megfeleltethető a disszertációmban tárgyalt kognitivista, 

relativista és fordítástudományi megközelítésnek. Az első megközelítés alapján a jelentések 

univerzálisak, azért lefordíthatók nyelvspecifikus prezentációkra; a második a fordítást 

megoldhatatlan feladat megoldására irányuló kísérletként definiálja; a harmadik a nyelveket 

sajátos jellemzőkkel ruházza fel, de elképzelhetőnek tartja a fordítást. 
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A választ a lehet és a kell szempontjából is megközelíthetjük. Jakobson szerint „a 

nyelvek nem azt fejezik ki, amit lehet, hanem amit kell”, illetve „minden kognitív tapasztalat 

és osztályozása bármelyik létező nyelven közölhető”4 (Jakobson 1959: 234).  

A jelentés definíciója az utóbbi fél évszázadban jelentős változáson ment keresztül. A 

Chomsky-féle generatív grammatika szó- és mondatszemantikával foglalkozott, és a 

pragmatika előretöréséig a nyelvészeti irányzatok többsége Frege kompozicionalitás elvét 

(Frege 1980) követte, miszerint a mondat jelentését a szójelentések összessége alkotja. Bár 

Chomsky előtt Saussure bevezette a langue-parole oppozíciót, a nyelvet továbbra is egységes, 

homogén szabály- és elemkészletként kezelte, és a nyelven kívüli valóság, a mindennapi 

kommunikáció nem képezte kutatása tárgyát. Csak a pragmatika előretörésével irányult a 

figyelem a felhasználókra, a szituációra és a szövegkörnyezetre. A pragmatikusok a jelentés 

megnyilatkozását a használatban látták: „a pragmatika a nyelvhasználat 

tanulmányozása/tudománya”5 (Baker 1992: 217), ami magában foglalja, hogy a 

megnyilatkozások a szövegkörnyezetben nyerik el végső jelentésüket. Ezt vallotta 

Wittgentein is: „A mondatot tekintsd eszköznek, és értelmét a használatban keresd”6 

(Wittgenstein 2001: 421).  

Egy-egy kifejezés jelentése továbbá népek és egyének függvényében is változhat, 

illetve az egyének halmazán belül is felveti a szerzők, az olvasók és a fordítók 

idiovilágképének kérdését (vö. Mi a kreatív és mi a hétköznapi a szerző/fordító számára?). 

Köztudott tény, hogy a hétköznapi kifejezések nagy része egy adott nyelvközösség 

valamennyi tagja számára érthető, hiszen a nyelv „nem az egyes ember szabad alkotása, 

hanem mindig az egész nemzeté; ezen belül is a későbbi generációk az előző nemzedéktől 

veszik azt át” (Humboldt 1985a: 56). Másrészt egy nyelvközösség tagjai állandó 

interakcióban vannak, ezért a jelentés bizonyos része közössé válik, de így is rengeteg hely 

marad az egyéni értelmezés számára. Bańczerowski a jelentés szubjektív jellegét emeli ki: „A 

jelentésnek természeténél fogva szubjektív jellege van, mivel azt a módot tükrözi, ahogyan az 

ember az objektív valóságot látja“ (Bańczerowski 2000c: 326). Az egyéni megértés az ideális 

olvasó (Fillmore 1981, 1982), valamint fordítástudományi megközelítésben a fordítói olvasás 

(vö. Dudits 2010) kérdésköréhez is kapcsolódik, és ebből a szempontból feltehetjük a kérdést: 

Vajon a fordító a szöveg ideális olvasója és átültetője? 

                                                 
4 Angol eredetiben: „Languages differ essentially in what they must convey and not in what they may convey”, 
illetve „All cognitive experience and its classification is conveyable in any existing language” 
5 Angol eredetiben: „Pragmatics is the study of languague in use” 
6 Német eredetiben: „Sieh den Satz als Instrument an und seinen Sinn als seine Verwendung“ 
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Disszertációmban jelentés alatt konkrét szövegkörnyezetből kiragadott szó-, 

szintagma- és mondatjelentést, értelem alatt nagyobb nyelvi egység szemantikai-pragmatikai 

jelentését értem. 

A jelentéspluralitás a szépirodalmi művek elemzésénél központi fontossággal bír, ezért 

az alábbiakban a disszertációm szempontjából releváns jelentés-definíciókra térek ki. 

 

2.3.1 Hermeneutikai megközelítés 

Az interpretátor és a szöveg viszonya hermeneutikai, és már maga a megközelítés 

magában foglalja az interpretálást; az interpretációs folyamatok valamennyi megnyilatkozást 

áthatnak, legyen szó nyelven belüli (intrakulturális), vagy két nyelv közötti (interkulturális) 

megnyilatkozásról. 

 Gadamer a magyarázás és az értelmezés tudománya segítségével hermeneutikai 

beszélgetésként definiálja a megértést, amely írott mű esetében a beszélgetés különleges 

esetének számít, mivel „a hermeneutikai beszélgetés egyik résztvevője, a szöveg, egyáltalán 

csak a másik partner, az interpretátor révén jut szóhoz” (Gadamer 2003: 430).  

Beszélgetés során elengedhetetlen a szerző horizontjába történő belehelyezkedés: 

„ahogy a beszélgetésben ezzel a céllal belehelyezkedünk a másikba, hogy álláspontját 

megértsük, úgy próbál a fordító is teljesen belehelyezkedni a szerzőbe” (i.m. 429). „A 

megértés során horizont-összeolvadás történik; a szerző és a befogadó horizontja összeolvad, 

és az értelem, amely így létrejön, közös alkotás: se nem a szerzőé, se nem az interpretálóé” 

(N. Tóth 2004: 37). A műnek önmagában nincs értelme; a jelentés megalkotásában a szerző és 

a befogadó egyaránt részt vesz (Gadamer 2003: 331). 

A hermeneutikai felfogás szerint nem a szöveg az értelem hordozója, ezért minden 

egyes olvasata eltérhet egymástól. Fordítás során többszörös értelmezési folyamat zajlik: a 

célnyelvi olvasó elé a fordító által értelmezett szerzői világkép kerül, amit ő tovább értelmez 

egy másik nyelven, egy másik kultúrában. Gadamer kijelenti, hogy „az értelmet meg kell 

őrizni, de mivel egy másik nyelvi világban kell megérteni, ebben újfajta módon kell érvényre 

jutnia” (Gadamer 2003: 426). 

Albert Sándor is vallja, hogy sosincs egyetlen lezárt, végleges, legjobb célnyelvi 

megoldás, hanem konkrét fordítások vannak (Albert 2011, Albert 1996). A nyílt mű és a 

mozgásban levő mű áll Umberto Eco kutatásainak középpontjában is, főként a kortárs 

irodalmi alkotásokkal kapcsolatban: „egy műalkotás, ez a befejezett, tökéletesen kalibrált 

szervezetének tökéletességébe zárt forma, szintén nyitott: ezernyi – megismételhetetlen 

egyediségét érintetlenül hagyó, ám egymástól eltérő – értelmezés lehetősége” (Eco 1998: 74). 
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A fordító a szerző művében leképeződött (és millió variációban leképezhető) valóságot és 

világfelfogást értelmezi, amely egy végső nyelvi variációban ölt testet (és amelyet millió 

variációban fejezhetnénk ki). „Az irodalmi szöveg olyan nyílt rendszer, amely többféle 

értelmezést tesz lehetővé. Minden fordítás egyben szövegértelmezés, és minden fordító 

értelmező.” (Vándor 2007: 54). Cs. Jónás is kiemeli a mű „nyíltságát”: „A művet az olvasó 

(…) a bizonytalan, "nyílt helyeken" saját esztétikai-kulturális, sőt társadalmi-szociológiai 

tapasztalataiból kiindulva értelmezi”, (…) és „a műfordítást úgy kell elemeznünk, mint az 

eredeti mű egyik lehetséges változatát”  (Cs. Jónás 2000: 17). A nyílt vagy mozgásban levő 

mű (vö. Eco 1998) tehát joggal igényli, hogy újabb és újabb értelmezés szülessen róla. A 

különböző fordítók különféleképpen közelítenek a forrásnyelvi szöveghez, interpretációs 

szűrőjükön másképp folyik át a textus, és az eredeti szöveg információtartalmához képest 

eltérő jelentésegységek kaphatnak nyomatékot a célnyelvi műben. Többek közt a felsorolt 

okok miatt is releváns a művek „új szemszögből” történő újrafordítása, hiszen egy fordítás 

olvasásakor csupán az egyik lehetséges megoldást tartjuk a kezünkben. Ezt támasztja alá 

Vándor okfejtése is:  

„Minden fordítás egyben szövegértelmezés, és minden fordító értelmező, tehát a 

szöveg újraértelmezése is oka lehet valamely fordításnak. Az ilyen újrafordítás érdekes 

helyzetet teremt, mert egyfelől önmagát igazolandó, el kell határolódnia a korábbi 

fordítás(ok)tól, ugyanakkor nem hagyhatja figyelmen kívül az elődöket, sőt, sokszor 

támaszkodik is rájuk.” (Vándor 2007: 54).  

Azonban az újraértelmezés nemcsak eltérő olvasók (fordítók), hanem ugyanazon 

olvasók (fordítók) esetében is különböző lehet: „Szüntelenül változunk, s bátran kijelenthető, 

hogy egy-egy könyv minden olvasata, minden újraolvasása és minden újraolvasásának emléke 

megújítja a szöveget. A szöveg is olyan, mint Hérakleitosz folyója.” (Borges 1999: 233). 

Paepcke szerint a fordító célja a szövegben kifejezett tartalom megértése, és a célnyelv 

struktúráiba történő átvitele. A fordító csak azt fordítja, amit megértett, és a célnyelv 

eszközeivel újra tud fogalmazni, tehát a gondolathoz keres megfelelő kifejezést. Azonban 

hozzáfűzi, hogy sokkal többet értünk, mint amennyit ki tudunk fejezni (Paepcke 1986: 56). A 

fordítás véleménye szerint sosem az eredeti másolása, hanem újraalkotása, a szöveg 

rezonanciája a célnyelvben (lásd Pénzes 2010). A fordító kiszabadítja a szöveget a forrásnyelv 

kötöttségeiből, amely azt követően nőni kezd a célnyelvben. 
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2.3.2 Kognitív szemantikai megközelítés 

A kognitív nyelvészet számára a jelentés a világ értelmezése és konceptualizálása 

szempontjából központi fontossággal bír. A kognitív szemantika a pragmatikával és a 

hermeneutikával együtt vallja, hogy a jelentés a használat során válik értelmezhetővé, és az 

értelem csak az interpretáció során jelenik meg.  

A kognitív szemantika felfogásában a jelentés egyenlő a konceptualizációval. Míg 

például a strukturalizmusban a jelentés az objektív tárgyra vonatkozott, a kognitív szemantika 

megközelítésében a jelentés a mentális tárgyra utal. A jelentés az egyik fogalomnak egy 

másik fogalmon keresztül történő megértésében, azaz leképezés révén jelenik meg. A kognitív 

szemantika fogalmi tartományokat feleltet meg egymásnak hasonlóság, érintkezés, 

összefüggés alapján. A jelentés megfejthetősége az ember alapvető biológiai, kulturális stb. 

tudásában rejlik, mivel a forrástartományok eredete a hétköznapi világhoz köthető. 

A hermeneutikai megközelítéshez hasonlítóan a kognitív nyelvészek is a 

kommunikáció és a jelentés (értelem) nyílt, mozgásban levő voltát hangsúlyozzák, miszerint a 

szövegegész jelentése egyszeri és alkalmi. Tolcsvai szerint „A szöveg értelemszerkezete a 

szöveg létrehozása és megértése folyamatában, annak befejeződésével jön létre a beszélőben 

vagy hallgatóban mint mentális modell” (Tolcsvai 2003: 26). Tolcsvai szerint a 

kommunikációs helyzetben, a beszédszereplőkben (a kommunikációs partnerek 

valamelyikében) nyeri el végleges jelentését, ami közös nevezőre hozható Gadamer 

felfogásával, miszerint a jelentés a szerző és a befogadó közös alkotása (Gadamer 2003: 331). 

Az azonban kérdéses, mennyire fedi egymást, mennyire közös a beszélő és a hallgató 

kommunikációból kinyert „jelentése”.  

A jelentés (értelem) adótól és vevőtől való függését vallja a relevancia-elmélet két 

képviselője, Sperber és Wilson is, aki szintén a megértésben részt vevő két fél kölcsönös 

egymásrautaltságát, erőfeszítéseit és beleértő készségét, a gazdaságos kommunikációt 

hangsúlyozza. Elméletük szerint a jelentés két fél együttes, összehangolt tevékenysége, tehát a 

jelentés kinyeréséhez inferenciális kooperáció szükséges (Sperber és Wilson 1986). 

 

2.3.3 Relativista megközelítés  

A relativisták felfogásában az egyes népek más és más perspektívából szemlélik a 

világot. Sapir az anyanyelvet „szimbolikus kalauznak” tekintette a megismerés folyamatában: 

„Anyanyelvünk sok tekintetben eleve meghatározza számunkra az interpretálás módjait” 

(Sapir 1971: 47). Ugyanezt vallja más megközelítésben Whorf is: egy bizonyos módon 
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gondolkodó, más nyelvhez és kultúrához szokott nyelvhasználó egy „külsős” nyelvhasználatát 

nem tartja szükségszerűen logikusnak (Whorf 1963: 21). 

 

2.3.4 Fordítástudományi megközelítés  

Azonban nem férhet hozzá kétség, hogy a nyelv által meghatározott világkép „értel-

mezhető” és „lefordítható” egy másik nyelvrendszerbe – sok esetben kompromisszumos meg-

oldásokkal, többletekkel vagy hiányosságokkal. A kompromisszumokat a fordíthatóság dina-

mikus felfogásaként is definiálhatjuk (vö. Jakobson 1959, Nida 1964). Ha egy lexémának a 

célnyelvben nincs referenciális ekvivalense, tehát nincsen azonos nyelvi szinten álló lexéma, a 

fordító a forrásnyelvi kifejezést számos módon visszaadhatja, pl. jövevényszavakkal, tükör-

fordításokkal, neologizmusokkal, jelentésátvitellel, körülírásokkal (Jakobson 1959). Jakobson 

szerint pl. a cheese monolexémás formában lefordíthatatlan olyan kultúrák nyelveire, amelyek 

nem ismerik a sajtot, azonban körülírható felbontott formában, pl. alvadt túró szintagmaként. 

Egy grammatikai kategória hiánya esetén a fordító a jelentést akár lexikai eszközökkel is ki-

fejezheti, pl. az indoeurópai nemfüggő személyes névmásokat konkretizálhatjuk személynév-

vel, vagy a női, ill. férfi mivoltra utaló kifejezésekkel (Klaudy 2007a: 185).  

A kompromisszumok meghatározására a fordítástudomány ekvivalencia-fogalmak és 

átváltási műveletek rendszerét dolgozta ki (vö. Fordítási ekvivalenciák, Átváltási műveletek). 

A fordítástudomány kategorikusan megkülönbözteti a jelentést (Bedeutung, meaning) 

és a szituációban megjelenő értelmet (Sinn, sense) (Reiß és Vermeer 1984), és a kognitív 

nyelvészet által nyelvi egységként definiált kategória helyett Leuven-Zwart transzéma 

(fordítási egység) fogalmát részesíti előnyben (Leuven-Zwart 1989: 155). A fordítástudomány 

felfogásában a fordíthatóság az értelem közvetíthetősége annak radikális megváltoztatása 

nélkül (Pym és Turk 1998). Vermeer is arra hívta fel a figyelmet, hogy a fordítás nem szavak 

transzkódolása, hanem egy célfüggő komplex cselekedet (Vermeer 1994: 30-53). A fordítás 

transzkulturális átvitel (illetve interkulturális transzfer), a fordító pedig kultúraközvetítő: egy 

jelenség lehetséges megoldását viszi át régi kulturális beágyazódásából új nyelvi kötöttségek 

hálójába, miközben nyelvi és szociokulturális döntéseket kell meghoznia. 

 

2.3.5 Összefoglalás és kiegészítés 

Összefoglalóan kijelenthetjük, hogy a jelentés (értelem) definiálására irányuló 

törekvésekben több-kevesebb érintkezési pont fedezhető fel az egyes tudományok és nézetek 

között a tekintetben, hogy a jelentés (értelem) vajon a műben kódolt, két személy közös 

alkotása, állandó vagy változó, univerzális, szubjektív vagy anyanyelvfüggő.  
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A kognitív nyelvészeti, akárcsak a hermeneutikai megközelítésben, tetten érhető a 

beszédaktus-elmélet. Grice a jelentés részének tekintette a szándékot, az intencionalitást is, és 

felhívta a figyelmet arra, hogy két különböző dolog „"tudatosan és nyíltan tudatni valakivel 

valamit", és "mondani valamit" vagy elérni, hogy valaki higgyen valamit", és "mondani 

valamit"” (Grice 1997: 192). A szándék a befogadói oldalon többnyire preszuppozíciókkal 

találkozik (lásd továbbá Searle 1997, Austin 1997, Fillmore 1976, 1982, Szili 2004). 

Az értelmezés egyik lehetséges módja a rákérdezés. „Bizonyos esetekben meg szoktuk 

kérdezni a megnyilatkozót a szándéka felől” (Grice 1997: 196). A befogadók/fordítók, ha 

tehetik, rákérdeznek a beszélőnél/szerzőnél a homályos szövegrészek jelentésére. Nagy Anita 

fordító ezt a következőképpen fogalmazta meg: „nekem megnyugtató volt, hogy megismerem 

a szerzői szándékot, és talán őt is megnyugtatta valamennyire, hogy rendszeresen beszélünk, 

és tudja követni, hogy a fordítója hogyan értelmezi az írásait, vagy mivel küzd éppen.“ 

(Pénzes 2009) (vö. Más idegen nyelvű fordítás használata? Konzultálás a szerzővel?). 

A nyelv működésének és a jelentés kialakulásának mikéntjéhez hasznos kiegészítésül 

szolgálhatnak a nyelvészet és a zeneművészet között húzható párhuzamok. Számos 

nyelvtudós hasonlította a nyelvet, a kommunikációt, illetve a fordítást zenéhez, 

kottakönyvhöz és zenészhez. 

Saussure felfogásában „a nyelvet egy szimfóniához lehet hasonlítani, amelynek 

lényege független előadásának módjától” (Saussure 1967: 36), tehát a nyelvhasználat, a 

szituáció és a kontextus elhanyagolható tényezőnek számít. Ezen a felfogáson módosítottak a 

hermeneutikusok, a pragmatikusok és a kognitív nyelvészek a nyelvhasználók bevonásával. 

Paepcke (Paepcke 1986) Georg Picht példáját idézi Der geistige Auftrag der Musik című 

kéziratából, aki szerint a fordítás kottakönyv, és minden előadás (fordítás) a partitúra újabb 

interpretációja (vö. Vándor 2007, Albert 2011). Langacker pedig egy nyelv grammatikai 

leírását tekinti egy szimfónia partitúrájának. A partitúra nem a dirigens mozdulatait vagy a 

zenészek ujjmozdulatait írja le, hanem a zenemű belső struktúráját. Egy nyelv grammatikája 

egy absztrakt nyelvi rendszer szimbolikus ábrázolása, ahogy a partitúra is absztrakt zenei 

rendszert ábrázol (Langacker 1971: 27). A partitúra tartalmazza a jelentést, azonban értelmet 

csak a megvalósulása során nyer. 

 

2.4 A valóság szerepe a jelentés megalkotásban és fordításában 

A jelentés (értelem) definiálásán túl további kérdést vet fel a jelentés megalkotásánál, 

kinyerésénél és fordításánál a valóság szerepe.  
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Jakobson állítja, hogy egy jel megértéséhez nem feltétlenül szükséges nem-nyelvi 

tapasztalatokkal rendelkeznünk arról a tárgyról, melyet a nyelv jelöl (Jakobson 1959). Csak 

nyelvileg ismerjük az ambrózia, nektár vagy manna szavakat, mégis értjük a jelentésüket, és 

tudjuk, milyen kontextusban használatosak. Jakobson arra a megállapításra jutott, hogy a 

valós világ a szójelentés szempontjából nem meghatározó, mivel a szójelentés nyelvi, 

szemiotikai tény, tehát egyes szavak ismeretéhez nem feltétlenül szükséges objektív 

ismeretük.  

Reáliák fordítása esetén is hasonló helyzettel állunk szemben: bár nem feltétlenül 

ismerjük idegen országok gasztronómiáját, az ételek összetevői, elkészítésük módja stb. 

alapján következtetünk például formájukra, állagukra, ízükre. Hasonló elgondolással 

közelíthetünk az idő elvont céltartományához is, amelyet csak mindennapjainkból ismert 

tapasztalataink alapján ruházhatunk fel jellemzőkkel: míg az istenek eledelének és italának 

elképzeléséhez ismernünk kell az étel és az ital fogalmát, az elvont idő fogalmának 

elképzeléséhez is hétköznapi tapasztalatainkból, például élőlények mozgásából indulhatunk ki 

(az idő repül, az idő rohan). 

A kognitív nyelvészet és a fordítástudomány egyes képviselői eltérően vélekednek a 

valóság és a nyelv viszonyáról. Cs. Jónás megfogalmazásában „a kognitív nyelvészet 

szemantikai ága a nyelvben reprezentált (objektivizált, verbalizált) konceptusokat, azok 

jelentéstanát tanulmányozza” (Cs. Jónás 2010b: 8), tehát a valóság benne foglaltatik a 

nyelvben. Bańczerowski (2000b, 2006, 2008d) is a külső valóságból táplálkozó belső valóság, 

a nyelvi világkép fontosságát emeli ki: „a valóság nyelvi képe a különböző nyelvekben az 

adott nyelvközösség tapasztalataival, valamint kultúrtényezőivel kapcsolatos.” (Bańczerowski 

2000a: 255). Tolcsvai felfogásában is ugyanez a felfogás tükröződik: „A nyelv mint tudás 

nem autonóm jelenség, szoros összefüggésben áll a világról való tudással: a világról való 

tudás a megismerési módok, az elmeműködés lehetőségei szerint rendeződik el fogalmi 

struktúrákban” (Tolcsvai 2010: 14). 

Reiß és Vermeer azonban kizárja a konkrét, fizikai valóságot a fordítók látóköréből. 

Szerintük „a fordítót (fordítóként) nem érdekli sem az objektív valóság, sem a 

valóságértékek” (Reiß és Vermeer 1984: 26).  

Vannerem és Snell-Hornby a konkrét világból nyert tapasztalatok fontosságából 

kiindulva, pragmatikai megközelítésben vizsgálta a megértési folyamatot, és a megértés 

folyamatában a szituáció fontosságát emelte ki (Vannerem és Snell-Hornby 1994: 160-184) 

Fillmore (scenes and frames) elméletére támaszkodva (Fillmore 1976). A scenes and frames 

elmélet hangsúlyozza, hogy a prototípus a beszélő tapasztalataiból épül fel: a beszélő a 
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jelentést egy szituáció valamennyi összefüggéséből ismeri meg, és azt követően tanul meg 

ettől a szituációtól elvonatkoztatni, és a jelentést új szituációra vonatkoztatni. A megélt 

szituációk a jelenetek, avagy sztereotip szituációk (scenes), a nyelvi kódolás pedig a keret, 

avagy a háttér (frame), amely forgatókönyvként szolgál. Fillmore szerint a kommunikációs és 

megértési folyamat úgy zajlik le, hogy a nyelvi formákhoz (frame) először saját 

tapasztalataink és megélt szituációink (scenes) alapján találunk hozzáférést; a jelenetek és a 

keretek kölcsönösen aktiválják egymást. A befogadóban tehát egy szituációt ébreszt fel a 

szöveg. 

A beszélő az olvasóban jeleneteket aktivál, amelyek nagyobb komplex egységekké 

állnak össze. Szövegértés során a fordító egy nyelvi formából (frame) indul ki, melyet a saját 

jelenetei (scene) alapján ismét keretbe (frame) foglal, így az olvasó szintén nyelvi formákkal, 

keretekkel találkozik7. Az értelmezés során lényeges, mennyire tudta a szerző/a fordító a 

szándékát nyelvileg megvalósítani. Problémát az jelenthet, ha a nem anyanyelvi 

olvasó/fordító nem azokat a jeleneteket (scene) aktiválja, amelyeket az anyanyelvi olvasó 

aktiválna, mivel egy nyelvi formából aktivált jelenetek nagyon szorosan összefüggnek a 

szöveghasználó szociokultúrájával. A fordítónak ezért a szöveg elemzésekor saját 

asszociációi kibontakoztatása helyett folyton vissza kell csatolnia a szöveghez, a konkrét 

nyelvi információkhoz, hogy hozzáférjen a szöveg mögötti jelenethez, és azt közvetítse. 

Zádor Margit megfogalmazásában: „A fordítónak (...) tudnia kell, hogy nem alkot új regényt, 

nem saját verset vagy drámát ír, hanem mutatis mutandis híven kell eljuttatnia a művet a 

másnyelvű olvasóhoz. Tehát nem engedheti szabadjára fantáziáját, nem változtathatja meg az 

író képeit saját ízlésének megfelelően, mindent egybevetve nem önkényeskedhet.” (Pénzes 

2005). A célnyelvben a szöveg mögötti jelenetnek olyan keretet kell találnia, amely a kívánt 

jeleneteket hívja elő a fordítás címzettjében (vö. Fordítási ekvivalenciák). Így megy végbe a 

                                                 
7 Hasonlóan képezzük le a tér- és időviszonyokat az irodalomban. A történet ideje és tere megfejthetővé 

válik, mivel a valós világhoz hasonlatos szövetet alkot: a történet részei egymással összefüggnek, ezáltal 

párhuzamos normák alapján kivetíthetjük rá saját életünk mintáit, a reális világunkból szerzett tapasztalatainkat, 

tehát valós idő- és térfelfogásunkat képezzük le a művészi alkotások kódrendszerére. A narratív világ a 

hétköznapjainkból ismert szókincsre vagy képvilágra épül, és a hétköznapi forrástartományok alapján 

megfejthető. Mivel ismerjük a filmek és a könyvek szintaktikai-tartalmi felépítését, tudjuk, hogy erősen 

megszűrt időszeletekkel szembesülünk; egy irodalmi vagy filmes alkotás az emberi élet kivonatát tartalmazza, 

„kiválasztja a jellegzetesnek vagy jelentősnek ítélt időpillanatokat és térszeleteket“ (Füzi és Török 2010).  

Befogadásuk során tudatosítjuk, hogy egy-egy műalkotás leginkább AZ ÉLET EGY UTAZÁS és AZ 

ÉLET EGY TÖRTÉNET (Kövecses 2005: 76) metaforával jellemzhető, műfaji határok közé szorított módon. 
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nyelvi formák mögött megbúvó jelenetek megértése, majd a saját jelenet új nyelvi formává 

történő átalakítása. 

Hasonló megközelítésben tárgyalja az értelmezés, a nyelv és a valóság viszonyát 

Revzin és Rozencvejg, akik szerint „a fordító felfogott egy bizonyos beszédláncot, erről a 

beszédláncról áttér a szituációra, ezt megvizsgálja, majd a korábban kapott közleménytől 

teljesen elvonatkoztatva, csak az adott szituációt szem előtt tartva, informálja a másik 

személyt erről a szituációról” (Revzin és Rozencvejg 1986: 92). Két sémát vázolnak fel: 

egyrészt a fordító a valósághoz (múltbéli tapasztalatok, ismeretek) fordul, másrészt az 

„alkotás” folyamatából már kizárja a valóságot (vö. Reiß és Vermeer 1984: 26). Az elsőt 

nevezik interpretációnak, a másodikat a tulajdonképpeni fordításnak. „Interpretációval 

többnyire a szépirodalmi művek fordítása esetében találkozunk, amelyekben az eredeti 

szövegben megfogalmazott valóság visszaadása a cél” (Revzin és Rozencvejg 1986: 93). 

Szövegtípustól függően változik az interpretáció és a fordítás részaránya, a köztük levő határ 

mozgékony (az interpretáció az irodalmi szövegekben magas, kommunikatív szövegekben 

alacsony). 

A felsorolt szerzők eltérő nyomatékkal állítják, hogy az interpretáció nélkülözheti/nem 

nélkülözheti a valóságot, a tapasztalati háttér elsődlegesen/másodlagosan jelenik meg nyelvi 

valóságként. Véleményem szerint a külső valóság főként a szerző/fordító mindennapi életében 

játszik szerepet, munkavégzése során a belső valóság, a valóság nyelvi képe (mentális 

világkép) a nyomatékosabb.  

Az idézett véleményekből kiindulva vizsgálhatjuk az alábbi állításokat is: „a valóság 

és a valóságot szemlélő ember, valamint az eredeti mű és a fordító viszonya párhuzamba 

állítható” (Simigné 2006: 35), illetve „a szerző és a forrásmű kapcsolata közelibb, mint a 

fordított műben konstituálódó szerző és a célközönség kapcsolata” (Paksy 2007: 67). Továbbá 

amennyiben megvizsgáljuk a szerzőnek és a fordítónak a forrásnyelvi műhöz, a valósághoz és 

a célközönséghez fűződő kapcsolatát, az alábbi megállapításokat tehetjük: a célnyelvi olvasó 

„asztalára” a szerző és a fordító által kétszeresen átszűrt valóság, az eredeti mű nyelvi 

valóságának újrakódolása kerül, ezáltal „a fordítás célnyelvi olvasója többszörösen áttételes 

jelentésrendszert fejt meg” (Cs. Jónás 2004: 43). 

 

2.5 A köznyelv, a szaknyelv és az irodalmi nyelv ismérvei 

Számos, nyelvészettel, fordítástudománnyal, hermeneutikával foglalkozó szakember 

fogalmazta meg a különféle szövegtípusok ismérveit. Jelen fejezetben azt vizsgálom, hogy 
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miben különböznek az irodalmi, a köznyelvi és a szaknyelvi szövegek, és hogyan fordíthatók 

(vö. Fordítási ekvivalenciák).  

Snell-Hornby a szövegfajták prototipológiájáról szóló tanulmányában (Snell-Hornby 

1994: 9–30) az alábbi feltételeket sorolja fel az egyes szövegtípusok meghatározásához: az 

irodalmi szövegeknél kultúrtörténeti, irodalmi, történelmi stb. tájékozottságra, a köznyelvi 

szövegeknél főként szociokulturális ismeretekre, a szaknyelvi szövegeknél szaktudásra van 

szükség. Míg az elsőnél a kreativitás mértéke jelentős, a másodiknál beszűkül a hermeneutikai 

játéktér, a harmadiknál pedig a fogalomidentitás a leglényegesebb tényező.  

Cs. Jónás is hasonlóképpen vélekedik, a stilisztikai tényezők kiemelésével: „amíg a 

hétköznapi szituációkban megjelenő szövegek esetében inkább a szociokulturális tényezőknek 

van meghatározó szerepe, addig a szépirodalmi szövegekben e tényezők már sokkal közve-

tettebben érvényesülnek, és a nyelv stíluspotenciálja kerül előtérbe” (Cs. Jónás 2010b: 9). 

Paepcke a fogalompluralitás és a fogalomstabilitás, valamint a Mehrdimensionalität 

(többdimenzionalitás), illetve az Eindimensionalität (egydimenzionalitás) fogalmával jellemzi 

az irodalmi és a tudományos nyelvet (Paepcke 1986: 56-62). A szaknyelv esetében az 

individuális nyelv háttérbe szorul, és az objektivitás kerül előtérbe. 

Marcus a két legszélsőségesebb kommunikációnak a poétikai és a tudományos kom-

munikációt tekinti, melyek között ötvenkét oppozíciót állít fel (Marcus 1977). Az ellentét-

párok közül leggyakrabban emlegetett a poétikai kommunikációban az emocionalitás, a krea-

tív használat, a homályosság, a konnotáció, az előreláthatóság alacsony foka, míg a szakmai 

fordításban a racionalitás, a nyelv rutinszerű használata, az áttetszőség, a denotáció, az előre-

láthatóság magas foka (Heltai 2010: 125-126). Heltai a relevancia-elmélet megközelítésében 

megállapítja, hogy „a poétikai (és általában irodalmi) kommunikációban nagyobb a követ-

keztetéses kommunikáció jelentősége, míg a tudományos (és általában a szakmai) kommuni-

kációban jóval nagyobb a kódolt kommunikáció szerepe” (Heltai 2010: 127). 

A szépirodalmi szövegek jellemzői tehát általában a többértelműség, a kreativitás, a 

szerző világlátásából fakadó, hétköznapitól eltérő nyelvhasználat. Azonban mennyiben 

hétköznapi a szépirodalmi művek nyelvezete, és milyen mértékben operál a szerző szokatlan 

kifejezésekkel? 

Kövecses a kérdésre az alábbi válasszal szolgál: az irodalom a hétköznapi nyelvből 

építkezik és a hétköznapi nyelvezetre épül, vagyis „a hétköznapi nyelv- és fogalomrendszer 

nagyban hozzájárul a művészi kreativitáshoz és részben korlátokat is szab neki” (Kövecses 

2005: 59). A kognitív metaforaelmélet szemszögéből az irodalmi nyelvhasználat a számtalan 

köznapi metaforával átszőtt mindennapi nyelvhasználaton alapul: a hétköznapi és az irodalmi 
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nyelv között kölcsönhatás figyelhető meg, egymás eredményeit hasznosítják. Új metaforákat 

például a hétköznapi metaforák továbbfejlesztésével, azaz kiterjesztéssel, kidolgozással, 

kritikus kérdezéssel, komponálással alkothatunk (Kövecses 2005: 60). Lakoff és Turner a 

fenti eljárások jelölésére a magyarázat, a kombináció, a bővítés és a kikristályosodás 

kifejezéseket használja (Lakoff és Turner 1989).  

A szépirodalmi szövegek elterjedtségéből kifolyólag megállapíthatjuk, hogy a 

metaforák többsége kisebb-nagyobb erőfeszítéssel megfejthető, hiszen az írók, a költők és a 

drámaírók a hétköznapi emberével azonos fogalmi tartományokat használnak, és műveikben 

többnyire a hétköznapokból ismert tapasztalat jelenik meg a hétköznapi nyelv révén 

hozzáférhető nyelven. A szépirodalmi mű „sodrásában” egyik-másik irodalmi metafora fel 

sem tűnik, hiszen az olvasó a szerzővel együtt lélegzik, a műalkotás világában él. 

Azonban köztudott, hogy eredeti, kreatív metaforák létrehozása nemcsak szépírók 

alkotásaihoz köthető, hiszen például a tájnyelvben, a szlengben, a sajtóban is felbukkannak 

újabb és újabb meghökkentő képzettársítások, melyek új szemszögből, egyes 

jelentéskomponens kiemelésével, a hagyományostól eltérő asszociációkkal gazdagítják a 

nyelvet. Ezek a kifejezések olykor megkapaszkodnak és elterjednek a nyelvben, máskor csak 

egy szubkultúrát és nyelvi regisztert gazdagítanak, vagy csak egyes nyelvi megnyilatkozások 

alkalmi értékét növelik.  

A nyelvbe azonban nemcsak az írott médián át, hanem egyéb csatornákon is kerülnek 

újabb és újabb kifejezések, amelyek a célnyelvben első hallásra idegenül hangozhatnak. 

Fordításokban bővelkedő mindennapjainkban sokszor nehéz határozott vonalat húzni eredeti 

is fordítás között, nehéz azonosítani, mi az eredeti és mi az idegen (Lambert 1998). A 

fordítások mindennapokra kifejtett hatása kultúránként eltérő lehet, például attól függően, 

hogy a fordításkultúra központi vagy periferikus szerepet tölt(ött) be a társadalomban, illetve 

milyen gyakran és milyen közegben emlegették/emlegetik egy-egy külföldi mű címét, 

idézeteit stb. Az irodalmi hagyományok fejlődését jelentősen meghatározták a fordítások, 

továbbá akár egy-egy jelentős műfordító is új, személyes olvasaton alapuló kifejezéseket, sőt 

kulturális mintát teremthet(ett) egy másik nyelven. Az új kifejezések és kulturális minták is 

alapját képezhetik új olvasatoknak és interpretációknak, és túlmutathatnak az eredeti szerző 

vagy a fordító intencióin (Bush 1998).  

A felsorolt nézetekből kézenfekvő, hogy a hétköznapi szókincs fordíthatóságából 

adódik a hétköznapi szókincsre épülő irodalmi szókincs fordíthatósága. Nehézséget a szerző 

és a fordító eltérő szociokulturális környezetéből adódó kultúraspecifikus kifejezések 

fordítása jelenthet: egyrészt eltérő szókincset kaptak örökül, másrészt a nemzeti (anyanyelvi) 
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meghatározottságokon túl individuumként is eltérően tapasztalhatnak, dolgozhatnak fel és 

önthetnek szavakba bizonyos tapasztalatokat.  

 

2.5.1 Fordítási ekvivalenciák 

Hogyan fordíthatók a szépirodalmi szövegek? Hogyan teremthető meg a forrásnyelvi 

és a célnyelvi szöveg közt az ekvivalencia, illetve milyen ekvivalencia a megcélozandó 

szépirodalmi szövegek fordításakor? 

Az ekvivalencia fogalmát több nyelvész vizsgálta, és különböző értelmezései 

születtek. A nyelvtudósok főként abból a feltételezésből indultak ki, hogy a teljes azonosság 

kizárt, mivel két szöveg nem lehet minden szempontból ekvivalens, tehát annyira hasonló, 

hogy az már azonosságnak tűnik. A teljes ekvivalencia a forrásnyelvi és a célnyelvi 

társadalom és kultúra különbségei, a szerző és a fordító eltérő kognitív környezete miatt 

ütközik akadályba. Egyes kultúrák, ill. egyének eltérő asszociációkat kapcsolhatnak eltérő 

kifejezésekhez: a denotatív jelentésük megegyezhet, azonban a konnotatív jelentősen eltérhet 

(Wierzbicka 1991, Szili 2004). Fordítás során nemcsak az a releváns, hogy a forrásnyelvi és a 

célnyelvi szöveg információtartalma megegyezzen: az információ közvetítésén túl fontos, 

hogy az asszociációk, a levonható következtetések is azonosak, vagy legalábbis hasonlóak 

legyenek. Továbbá fontos kívánalom, hogy a célnyelvi szöveg azonos vagy hasonló 

funkcióval és hatással rendelkezzen. Ugyanis a fordító „csak úgy tudja biztosítani a szöveg és 

a befogadó közötti sikeres kommunikációt, ha a szavak szótári, denotatív jelentésén túl 

tisztában van azok esetleges szociális-kulturális többletjelentéseivel is, azaz képes eldönteni, 

hogy az adott forrásnyelvi kifejezés milyen asszociatív, emotív tartalommal rendelkezik, 

milyen helyzetben és milyen körülmények között használható” (Valló 2000: 40). 

Mit jelent tehát két szöveg ekvivalenciája? A forrás- és célnyelvi szöveg azonos vagy 

hasonló információt nyújtson a befogadónak, a valóságnak ugyanarról a szeletéről tudósítson 

ugyanolyan hangsúlyokkal (referenciális/denotatív ekvivalencia), azonos vagy hasonló 

asszociációkat keltsen (érzelmi-asszociatív vagy konnotatív ekvivalencia), ugyanolyan célt 

szolgáljon, azonos vagy hasonló funkciót töltsön be (funkcionális ekvivalencia), valamint 

azonos vagy hasonló hatást váltson ki a befogadóban (pragmatikai ekvivalencia).  

Az „egyenértékűség” mint a forrásnyelvi és a célnyelvi szöveg közti alapvető feltétel 

összetett fogalmát több tudós próbálta definiálni és kategorizálni. Az imént felsorolt 

felosztástól eltérő felosztás is elképzelhető, pl. a funkcionális ekvivalencia összetevőiként 

tárgyalhatjuk a szemantikai, a strukturális, a fordítási, a szocio-ökológiai, a stilisztikai 

ekvivalenciát, valamint a használati norma ekvivalenciáját (Földes 1987: 27), illetve 
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vizsgálhatjuk valamennyi ekvivalencia egymással való összefüggését, mint például a 

szemantikai változtatások okozta stiláris módosulásokat (Albert 2011). 

Nida (1964) alkotta meg a formális ekvivalencia fogalmát, miszerint a fordítás őrizze 

meg a forrásnyelv sajátosságait, hogy a célnyelvi nyelvközönségnek rálátása legyen, hogyan 

használja a forrásnyelvi nyelvközösség a forrásnyelvi formát. Másik fogalma, a dinamikus 

(funkcionális) ekvivalencia ennek az ellenkezőjét hirdeti: a fordító célkitűzése az, hogy a 

célnyelvi közösség ugyanúgy reagáljon a megnyilatkozásra, mint a forrásnyelvi közönség 

tette (vö. pragmatikai ekvivalencia). 

Catford is két ekvivalenciát különböztet meg: a formális és a szöveg-ekvivalenciát. A 

szövegekvivalencia Catford felfogásában a forrásnyelvi szöveg vagy szövegrész 

felcserélhetőségét jelenti a célnyelvi szöveggel vagy szövegrésszel (Catford 1986: 178). A 

formális ekvivalencia definíciója: a célnyelvi lexikai elem vagy grammatikai struktúra 

ugyanolyan helyet foglaljon el a célnyelv rendszerében, mint a forrásnyelvi elem a 

forrásnyelv rendszerében.  

A pragmatikai és a funkcionális ekvivalencia több néven is elterjedt a 

fordítástudományban: ezt bizonyítja Reiß és Vermeer (1984) skopos-elmélete (skopos gr. 

’cél’), valamint Toury célnyelvi elfogadhatósága (1980, 1995). A Reiß és Vermeer 

szerzőpáros szerint a fordító feladata a célnyelvi közösség számára olyan szöveg létrehozása, 

amely a célnyelvi kultúrában betölti funkcióját és célját. Toury a cél és a funkció helyett a 

célnyelvi elfogadhatóság fogalmát vezette be: a fordításnak a célnyelvben kell funkcionálnia.  

Azonban kérdést vet fel, hogy minden szöveg esetében megcélozható-e az 

ekvivalencia, illetve ugyanazok az ekvivalenciák, és ugyanolyan nyomatékkal tűzhetők-e ki? 

Hiszen a cél és a funkció szövegfajtaként (Textsorte) és szövegtípusonként (Texttyp) eltérő 

lehet, mivel más cél rendelhető egy szépirodalmi szöveghez, mint egyéb kategóriákba 

sorolható szövegekhez. Reiß és Vermeer (Reiß 1971, Reiß és Vermeer 1984) Bühler 

organonmodelljét alapul véve alakította ki fordításszempontú szövegtípus-kategorizálását. 

Bühler ábrázolási (Darstellungsfunktion), kifejezési (Ausdrucksfunktion) és felhívási 

funkciója (Appelfunktion) alapján informatív, expresszív és operatív szövegeket 

különböztetett meg (Bühler 1934, Nord 2002: 22), amelyeket Reiß és Vermeer 

tartalomközpontú, formaközpontú és a felhívásközpontú szövegeknek nevez.  

A jelen értekezésben kutatott valamennyi szöveg a formaközpontú kategóriába tartozó 

szépirodalmi próza, ezért elvileg egyforma fordítási kritériumok vonatkoznak rájuk. 

Gyakorlatilag azonban nem vehetők egy kalap alá, mivel egyes elemzett szövegek líraiabbak, 
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mások puritánabbak: a leginkább lírai szöveg Darvasi prózája, amely hemzseg a költői 

képektől, míg a többi négy mű, nyelvezete szempontjából, inkább tekinthető prózainak.  

Több-kevesebb ekvivalencia elérhető minden szövegtípus és szövegfajta esetében, 

azonban „szakszöveg-fordításban reálisabb ekvivalenciáról beszélni, mint irodalmi fordítás-

ban” (Heltai 2010: 129) (vö. A köznyelv, a szaknyelv és az irodalmi nyelv ismérvei). Hasonlót 

állít Gutt is, miszerint az irodalmi mű nem lehet ekvivalens a fordításával, csak optimálisan 

hasonló, a célnyelvi befogadók eltérő kognitív környezetéből kifolyólag (Gutt 1991). 

Jelen értekezésben formaközpontú szövegeket elemzek, melyek esetében „a legfőbb 

követelmény az, hogy a fordítás ugyanolyan esztétikai hatást érjen el” (Reiß 1971: 264), mint 

az eredeti. Vilikovský az esztétikai és a funkcionális ekvivalencia együtthatását emelte ki a 

szépirodalmi szövegekkel kapcsolatban: „A fordító feladata az irodalmi mű reprodukálása a 

másik nyelven úgy, hogy megőrizze esztétikai jellegét és az olvasóra kifejtett hatását az eltérő 

irodalmi és kulturális kontextusban.” (Vilikovský 1984: 91). 

A fordítónak – hacsak nem külön felkérésre – a lefordítandó szövegnek a 

legadekvátabb fordítását kell megcéloznia a legtermészetesebb célnyelvi befogadás 

elősegítése érdekében a felsorolt ekvivalencia-fogalmak (referenciális, asszociatív, 

funkcionális stb.) szem előtt tartásával, szépirodalmi szövegek esetében különös tekintettel az 

esztétikai ekvivalenciára. 

A szépirodalmi fordításoknak számos elvárásnak kell megfelelniük, hogy betöltsék 

céljukat és teljes értékűen működjenek a célnyelvi környezetben. Zádor a következőképpen 

fogalmazta meg a műfordító feladatát: „arra kell törekednie, hogy olyan művet hozzon létre, 

amilyet maga az író alkotott volna, ha a fordítás nyelvén írta volna meg” (Pénzes 2005). 

 

2.5.2 Mi a kreatív és mi a hétköznapi a szerző/fordító számára? 

Egy hétköznapi ember és egy szerző/műfordító más-más időmetaforát tarthat 

hétköznapinak és kreatívnak, mivel a szerzők/műfordítók valószínűleg otthonosabban 

mozognak az irodalomban, és gördülékenyebben aktiválják a szépirodalmi szókincset. A 

szerzők és a műfordítók általában irodalmi szövegek jelentős mennyiségével kerülnek 

kapcsolatba, miközben nagy szövegértelmezési és szövegalkotási tapasztalatra és gyakorlatra 

tesznek szert. A „rutinos” olvasó is könnyebben boldogul(hat) szépirodalmi művekkel, mint a 

kevésbé olvasott. 

A fordítók többsége belső szótárából, „fejből” dolgozik: többnyire az agyában tárolt 

mentális lexikonja lexémáihoz, kollokációihoz, asszociációihoz nyúl. A fordítók 

agyműködését jól illusztrálja Gile gravitációs modellje (Gile 1995), aki a fordítók agyát aktív 
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és passzív zónákra osztotta fel. Az aktív és a passzív zónák a kognitív szemantikában is 

megjelennek előtér–háttér, mag–periféria, ill. centrum–periféria sémaként (Lakoff 1987, 

Langacker 1987, Lakoff 1987), illetve A FONTOS KÖZÉPEN VAN, A NEM FONTOS A 

SZÉLEN VAN metaforaként (Kövecses és Benczes 2010).  

Gile felfogása alapján a kifejezések és a szabályok körpályákon helyezkednek el; a 

középponthoz közelebb eső kifejezést és szabályt könnyebb aktiválni, mint a távolabb 

elhelyezkedőt. A fordító agypályáin preferált és kevésbé preferált, vagyis gyakrabban és 

ritkábban használt szókincs kering, amelyekből szelektál és kombinál. Az egyes kifejezések 

más kifejezéseket is magukkal rántanak az asszociációs láncban. Minél gyakrabban fordítunk 

azonos tematikájú, felépítésű stb. szövegeket, annál könnyebben aktiválunk bizonyos 

szókincset. Ez szerzőre, fordítóra, befogadóra egyaránt jellemző. 

 
1. ábra 

The Gravitational Model (Gile nyomán) 
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3. Időkonceptualizáció és metaforatípusok 

3.1 Idődefiníciók  

Az időfogalom meghatározására tett kísérletek végigkísérték az emberi történelmet, és 

számos tudományos vizsgálódás, művészeti ábrázolás tárgyát képezték: matematikusok, 

fizikusok, csillagászok, filozófusok, írók és egyéb gondolkodók elméleteinek fontos részét 

képezte az időfogalom különféle interpretációja. Az egyes időfelfogásokat csupán nagy 

vonalakban vázolom fel – bemutatásuk disszertációm példáinak tágabb elméleti kontextusba 

történő beágyazását szolgálja. 

A végtelen idő kezdetét az ősrobbanástól, a Föld keletkezésétől számítjuk, amikor 

megszületett a mai felfogásunk szerinti idő, tér és anyag, majd az anyagi világ részeként 

térben és időben létező ember. Az ősrobbanás megfeleltethető a teremtésnek; pl. Szent 

Ágoston szerint az örökkévaló Isten alkotta meg az időt, és az idő a teremtéstől számítódik 

(Szent Ágoston 1987). 

Mi alapján konceptualizálta az ember az időt, az élet egyik legjelentősebb 

meghatározóját? Mivel az idő fizikailag nem jelenlevő, tehát látás, hallás, tapintás, szaglás és 

ízlelés által nem tapasztalható jelenség, időérzékelését az emberi élet egymást követő 

eseményeinek sorrendjéhez, illetve a világrendszer működése által meghatározott természeti 

jelenségekhez kapcsolta, hiszen életét jelentősen meghatározták az emberélet eseményei (pl. 

születés, halál), ill. az égitestek mozgásával összefüggő változások (pl. napszakok, évszakok). 

A tér- és időkoordináták által meghatározott anyagi világ részét képező ember a 

végtelen időben történő tájékozódás érdekében az időt mérni kezdte, tehát megpróbálta az idő 

fogalmát konceptualizálni és artikulálni. Ehhez fogódzók, viszonyítási pontok, jelölési 

rendszerek szükségeltettek, melyeket ő maga hozott létre. Newton hívta fel a figyelmet arra, 

hogy az abszolút idő és tér méréséhez inerciarendszer (vonatkoztatási rendszer) 

szükségeltetik, melyhez az időbeli és térbeli eseményeket viszonyíthatjuk. Az ember az 

absztrakt idő mérésére fogalmakat alkotott, és az idő múlását naptári időre, tehát évekre, 

hónapokra, hetekre, napokra stb. szakaszolta, és tájékozódását segítő időmérő szerkezeteket 

kreált (pl. napórát, homokórát, karórát). Az őseink által kijelölt időszakok az absztrakt tér- és 

időkoordinátákban történő tájékozódáshoz mindmáig használatosak és nélkülözhetetlenek. 

Az idő mérése és az időfogalom meghatározása az emberiség valamennyi kultúrájában 

fontos szerepet játszott. Mivel az idő nem univerzális kategória, az idő konceptualizációja 

kultúrkörönként, népcsoportonként, népenként, sőt akár egyénenként is eltérő lehet, azonban 
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az idő alapkategóriái egyetemesen elfogadottak, és ezáltal a világ minden táján viszonylag 

problémamentesen segítik a tájékozódást.  

Az időfelfogás hasonlósága és eltérősége a vallásokban is visszaköszön. Míg a 

keresztény vallásokban az egyenes irányú, két végén lezárt, lineáris időfelfogás, tehát a 

születéstől a halálig tartó egyszeri élettartam az elfogadott, az ázsiai vallások többségében 

ismétlődő, körkörös vagy spirális időben, vagyis a lélekvándorlásban hisznek. A zsidók az idő 

egészét félegyenesként képzelik el, amely az isteni teremtéstől húzódik a végtelen irányába. 

A sumér civilizációtól kezdve több kultúra foglalkozott az idő definiálásával. 

Arisztotelész görög tudós és filozófus az i.e. 4. században kijelentette, hogy a tér és az idő 

kölcsönösen meghatározzák egymást. Ő osztotta fel elsőként az idő egészét szubjektív és 

objektív időre, amely megállapítását a történelem folyamán több tudós felhasználta és 

kiegészítette (pl. Szent Ágoston, H. Bergson). A külső idő mérhető, objektív, míg a belső idő 

szubjektív és változó.  

Immanuel Kant német filozófus az idő önmagában való létezését elvetette: meglátása 

szerint csak szubjektív idő létezik, amely a priori, tehát a tapasztalatot, a tényeket megelőző, 

azoktól független (Kant 2004).  

Isaac Newton brit természettudós megkülönböztetett abszolút, valóságos és 

matematikai időt. Szerinte „csak a relatív idő érzékelhető, az abszolút idő sohasem” 

(Huoranszki 2001). 

Albert Einstein német elméleti fizikus az általános és speciális relativitáselméletében 

közli az idő és a tér (továbbá a tömeg és az energia) viselkedését, és többek közt megállapítja, 

hogy a mozgó megfigyelők eltérő idő- és távolságnagyságot érzékelnek (Einstein 2003). 

A fenomenológusok, pl. Henri Louis Bergson francia filozófus Idő és szabadság 

(1990), valamint Tartam és egyidejűség (1922) című művében fejti ki az objektív és a 

szubjektív időről alkotott véleményét. „Az igazi idő ugyan Bergsonnál a tartam (durée), 

emellett azonban használja a matematikai idő, fizikai idő, térré száradt idő (temps, temps 

longueur) kifejezést is” (Nagy 2002). A lélektani idő Babits Mihály Bergson filozófiája 

(Babits 1910) és Marcel Proust Az eltűnt idő nyomában (Proust 2009) című regényében is 

visszaköszön. Az utóbbinak egyik leggyakrabban emlegetett részlete a madeleine sütemény 

elfogyasztása: íze felidézi az elbeszélő gyermekéveinek hangulatát. Egy másik 

fenomenológus, Edmund Husserl német filozófus is a belső idővel foglalkozott a Zur 

Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins (Husserl 1985) című művében. 
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Stephen W. Hawking brit elméleti fizikus több kötetben foglalkozik az 

időfogalommal, pl. A tér és az idő természete (Hawking és Penrose 1999) és Az idő rövid 

története (Hawking 2003) című művében. 

Az idő több irodalmi, képzőművészeti alkotás tárgyát is képezi, gondoljunk csak a 

görög mitológiára, pl. Goya festményére, ahol Kronosz felfalja gyermekeit. Az idő 

fogságában élő embert költői képpel Simone Weil (1909-1943) francia filozófus fogalmazta 

meg: „Latrokként – Simone Weil gyönyörű szavával – tér és idő keresztjére vagyunk mi 

verve emberek” (Pilinszky: Szálkák). 

Az emberi életre vonatkoztatva számos kategorizálást különböztethetünk meg, pl. 

szabályozott és szabályozatlan időt (polgári idő és művészi idő, ill. a betegség ideje). Thomas 

Mann A Varázshegy című művének utószavában, Györffi Miklós megfogalmazásában 

olvashatjuk: „Az idő mint szabályozott, kötöttségekkel és kötelességekkel terhes polgári rend 

teremtménye és eszköze jelenik meg (…), az időtlenség pedig mint a szabadság, de 

egyszersmind a szabadosság, az értékvesztés, a bomlás hordozó közege, az életet mederbe 

terelő téren és időn kívülre helyeződés állapota.” (Mann 1988: 1043).  

A felsoroltakból kitűnik, hogy az időt számos felfogás alapján kategorizálhatjuk: 

létezik idő és időtlenség, földi idő és univerzumi idő, konkrét idő és absztrakt idő, külső idő és 

belső idő, objektív és szubjektív idő stb. (A témához lásd továbbá Nagy 2002, Pátrovics 2010). 

Disszertációmban kitérek minden olyan időfelfogásra és időkifejezésre, amelyben az ember és 

az idő kapcsolata valamilyen formában nyelvileg konceptualizálódott. Hiszen 

időkifejezéseink nemcsak az emberi időre (a születés és a halál által behatárolt időszak) és a 

naptári időre (évek, hónapok, hetek, napok stb.), hanem az univerzumi időkre, pl. az idők 

végezetéig, és a belső időre is születtek, pl. hosszúnak tűnő idő.  

 

3.2 Az idő lexéma szótári definíciói és szóképzési sajátosságai 

Az időről alkotott elképzelések nemcsak gondolkodók eszmefuttatásaiban és a 

hétköznapi nyelvhasználatunkban jelennek meg, de értelmező szótárainkban is 

visszaköszönnek (a szótári példákat terjedelmi okokból mellőztem).  

Az idő definíciója a Magyar Értelmező Kéziszótárban kilenc pontba sűrítve jelenik 

meg (MÉK 554): 

1. A valóságnak az a vonása, hogy az egymás után köv. mozzanatok összefüggő folyamatának, 

történésnek fogjuk fel Fil <A térrel együtt> az anyag létezésének alapformája; a jelenségek, 

folyamatok egymásutániságát kifejező dimenziója.  
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2. Vminek az időpontja.  

3. Időszak, időtartam.  

4. A napnak v. az évnek vmely ismétlődő jelenséggel jellemezhető szakasza.  

5. Az élet tartama, életkor.  

6. (gyak. tbsz-ú) A történelem, a társadalmi, politikai élet folyama, ill. ennek egy szakasza.  

7. Időszámítás, időmérés.  

8. (Az éppen uralkodó) időjárás.  

9. Nyelvt. Igeidő. 

A Slovník spisovného jazyka českého cseh értelmező szótárban (a-m, 238-239) az 

alábbi felosztás jelenik meg: 

1. valamennyi létező és val. történés sorrendje; időszak, korszak 

2. közelebbről nem meghatározott egység, ált. az időszak rövidebb része 

3. megfelelő, alkalmas időszak, olyan időszak, amikor általában valami történik 

4. (vmi-re) valami elvégzésére meghatározott, kijelölt idő; határidő, terminus 

5. szabadon rendelkezésre álló idő 

6. (gyak. tbsz-ú) a kor jellege, karaktere, gondolkodásmódja; viszonyok, körülmények, élet 

7. időjárás (gyakran szép); kedvező időjárás (ellent. rossz idő) 

8. a történések sorrendjének objektív mérése és meghatározása, bizonyos adatokból kiindulva 

9. bizonyos teljesítményhez szükséges időegységek száma (rendsz. sport)  

10. nyelvész. Az igei történés/cselekvés időbesorolását kifejező nyelvtani kategória 

A Duden Das Große Wörterbuch der deutschen Sprache (Sp-Z, 2924-5) szótárban az 

alábbi felosztással találkozunk: 

1.<Tbsz.nélkül> Pillanatok, órák, napok, hetek, évek sora, egymásutánja, sorrendje. 

2a) Időpont;[szűk.] behatárolt időszak (az időtartamban elfoglalt helyét illetően) 

b) a.m. ↑ Óra (időpont). 

3a) Időköz, időszak, korszak, időtartam (kiterjedésében, lefolyásában); időszakasz (időszak, korszak) 

b) Pillanatok, órák, napok stb. egymásutánjának rendelkezésre álló része. 

4. Életidő, történelmi, biológiai stb. időtartam, időszak (beleértve az uralkodó állapotokat) 

5. (nyelvész.) Tempus, igeidő. 

 

Disszertációm példái közt a felsorolt időfelfogások mindegyike megjelenik, csupán a 

kognitív szemantika rendező elve alapján tárgyalom őket.  

A felsorolt definíciók kifejezéseinél jelentéspluralitás figyelhető meg, pl. a rZeitraum 

(’időtér’) jelentése többek közt időköz, időszak, korszak, időtartam, de a eZeitabschnitt, 
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eZeitspanne is időszakot, időszakaszt jelent. Továbbá egyes időkifejezések bizonyos 

nyelvekben kisebb, másokban nagyobb időszakot ölelnek fel, illetve az élet több vagy 

kevesebb területére terjeszthetők ki, pl. a cseh doba kifejezi az időt, az időtartamot, az 

időszakot és a kort is. 

Továbbá az időjárást a német nyelvhasználók nem a eZeit főnévvel fejezik ki, hanem 

külön lexémát használnak: sWetter. A cseh szótár 7. pontjában kifejezett időjárás jelölésére a 

cseh nyelvben három szó használatos: počasí, povětrnost, pohoda, és a jó idő ellentétpárjaként 

a rossz idő (nečas) az idő főnév tagadásaként jelenik meg (bővebben lásd Időjárás).  

Az idő lexéma és célnyelvi megfelelői összetett szóban, ill. szintagmában betöltött 

szerepét illetően az alábbiakat figyelhetjük meg: 

Az idő számos összetett szóban szerepel első elemként a magyar nyelvben, pl. 

időegység, időérzék, időtartam, időgép, időszámítás, és ritkább előfordulásban második 

elemként, pl. félidő, ebédidő. Több származékszava ismert, pl. időzik, időzít, időleges, 

időszerű, időnként. 

A čas lexéma a cseh szótárakban első elemként a časoměr, časoměrič (’időmérő’) és a 

časomíra (’időmérték’) összetett szavakban fordul elő (CSMSZ I: 70), illetve a časopis 

’folyóirat’ kifejezésben, amely elhomályosult jelentést tükröz (’időírás’), tehát a čas 

előfordulása első elemként sporadikus. Többek közt a szótári példák alapján is 

megállapíthatjuk, hogy a cseh nyelv sokkal inkább előnyben részesíti a szintagmákat, pl. 

časový diagram (’időgörbe’), časový interval (’időköz’), přesný čas (’pontos idő’) stb. 

Utótagként pl. mezičas (’köztes idő’) , poločas (’félidő’) főnévként fordul elő. Több 

származékszava ismert, pl. časem (’idővel’), časně (’korán, időben’), časný (’ideiglenes’), 

časování (’igeragozás’, ’időzítés’). 

A eZeit a német nyelvben összetett szavakban első elemként, pl. rZeitpunkt 

(’időpont’), eZeitrechnung (’időszámítás’), rZeitgeist (’korszellem’), eZeiteinheit 

(’időegység’) és második elemként egyaránt gyakran előfordul, pl. eUhrzeit (’időpont’), 

eJahreszeit (’évszak’), eTageszeit (’napszak’), viszont szintagmát elvétve alkot. Szintén több 

származékszava ismert, pl. zeitig (’jelenlegi, időszerű, jókor’), zeitlich (’időbeli, múlandó’), 

zeitlos (’időtlen’) stb. (NMN 2242-2245). 

A felsorolt szótári definíciók és példák alapján arra a következtetésre jutottam, hogy az 

idő lexéma nem ugyanazokban a kifejezésekben szerepel a cseh és a német nyelvben, pl. az 

’időszak’ kifejezése csehül doba, és nem tartalmazza a čas lexémát; ezzel szemben az 

’évszak’, ’napszak’ német megfelelőiben, a eJahreszeit és a eTageszeit lexémákban szerepel a 

eZeit lexéma. A cseh roční období (’évszak’), denní doba (’napszak’) lexémákban nem 
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szerepel a čas, akárcsak a magyar évszak és napszak lexémákban az idő lexéma: míg a 

magyar nyelvhasználó az időszak lexéma idő előtagját elhagyta és más lexémával (nap, év) 

helyettesítette a napszak és az évszak lexémákban, a német nyelvhasználó nyelvileg expliciten 

is kifejezi az időt, az időszakot (eJahreszeit, eTageszeit); a cseh nyelvhasználó pedig a čas 

lexémától eltérő lexémával fejezi ki az időszakot (doba, období). 

Ha kvantitatív elemzést végeznénk az idő (čas, eZeit) lexéma gyakorisági 

előfordulását illetően például az öt kötet anyagán, egyrészt a felsorolt okokból, másrészt a 

nem szó szerinti, hanem jelentésközpontú fordításból kifolyólag arányaiban nem kapnánk 

hasznosítható eredményt. 

 

3.3 Az idő konceptualizációja: cél- és forrástartományok 

Az időmetaforák elemzésénél a kognitív szemantika eredményeit vettem alapul. A 

metaforaelmélet a metafora fogalmát a következőképpen definiálja: „egy fogalmi tartomány-

nak egy másik fogalmi tartomány terminusaival történő megértése” (Kövecses 2005: 20).  

Az egész életünket átható elvont idő fogalmához mint céltartományhoz számos 

forrástartományhoz kapcsolható. A Lakoff-féle tapasztalati realizmus (Lakoff 1987) alapján 

ahhoz, hogy elődeink felfogják az idő múlását, az időt körülhatárolható, konkrét módon 

kellett elképzelniük. Mivel az ember az anyagi világ része, a fizikai világból, a környezetében 

előforduló, ismert, mindennapi dolgokból kiindulva, konkrét forrástartományok segítségével 

próbálta megfejteni az idő absztrakt és összetett fogalmát. Az időt az ember legfőképp saját 

maga és környezete alapján modellálta: önmagára és a környezetében előforduló élőlényekre 

és tárgyakra jellemző tulajdonságokkal ruházta fel. Ebből kifolyólag az egyik legalapvetőbb 

forrástartomány az emberi test, az állatok, a növények és a tárgyak. Az idő mozgással való 

felruházása legjobban AZ IDŐ MÚLÁSA ÉLŐLÉNY MOZGÁSA metaforában követhető 

nyomon. Az idő különböző testek formáihoz és kiterjedéseihez  is hasonlítható, amit Lakoff 

idealizált kognitív séma elmélete alapján a forrástartomány elvont szerkezetét leíró 

TARTÁLY sémaként (Lakoff 1987), illetve konténermetaforaként definiálhatunk (Kövecses 

2006). A konténer séma disszertációmban AZ IDŐ TARTÁLY  metaforaként jelenik meg. 

Az emberiség korai szakaszától távolodva az idő forrástartománya egyre bővült – pl. a 

pénznek az emberi életben betöltött fontos szerepét fejezi ki AZ IDŐ ÉRTÉK (AZ IDŐ PÉNZ) 

metafora, amely valamennyi általam kutatott nyelvben fellelhető. 

Disszertációmban többek közt a felsorolt időmetaforák köré csoportosítva kutatom 

kognitív nyelvészeti megközelítésben, hogy a „felfoghatatlan” idő szenzomotorikus 

érzékelésünk és kognitív feldolgozásunk alapján hogyan csapódott le a felsorolt nyelvekben, 
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és hogyan illeszkedett be logikailag-tartalmilag nyelvi rendszerünkbe. Az időmetaforák 

szépirodalmi és hétköznapi előfordulásainak elemzéséhez a két tartományon alapuló modellt 

(Lakoff és Johnson 1980) használom.  

 

3.4 Metaforák = metonímiák, frazeologizmusok, szólások 

A metaforákon túl a metonímiák, az állandósult szókapcsolatok és a szólások is 

jelentős helyet foglalnak el minden nyelv szókészletében, és disszertációm példáiban is 

előfordulnak. Mivel valamennyi fogalmi természetű, jelölésükre egységesen a kognitív 

szemantika metafora fogalmát használom.  

Mi különbözteti meg a metaforát a metonímiától? A metafora két fogalmi tartományt 

köt össze hasonlósági alapon, és megértése az absztraktnak a konkréton keresztül történik. A 

metonímia nem hasonlóságon, hanem helyettesítésen alapuló szóalakzat, amely egyazon 

tartományon belül létesít referenciális viszonyt, és megértése a résznek az egészen, ill. az 

egésznek a részen keresztül történik. Egy metonímiában az idővel az összetevőin keresztül 

szembesül a nyelvhasználó, ill. fordítva. Metonímiaként fogható fel az idő lexémának az évek, 

napok, percek vagy pillanatok lemmával történő helyettesítése, és fordítva. A metonímiánál 

mennyiségi kapcsolat áll fenn, míg a metaforánál minőségi.  

Frazéma alatt az alábbit értem: „két vagy több szóból álló állandósult szókapcsolat, 

amely (…) mind szerkezetében, mind jelentésében egységes és stabil, s amelyet a beszélő mint 

kész közlési egységet reprodukál” (Földes 1987: 12) (vö. transzéma, Leuven-Zwart 1989). 

Földes Csaba az ún. kommunikatív frazeologizmusok közé sorolja a közmondásokat, a 

szólásokat, a szállóigéket és a szentenciákat. Disszertációmban idővel kapcsolatos 

közmondások mint tapasztalatra visszavezethető nyelvi egységek is felbukkannak, de 

általában az irodalmi művekben szereplő jelenséget alátámasztó, kiegészítő példaként 

szerepelnek. A kognitív szemantika a kommunikatív frazeologizmusokat AZ ÁLTALÁNOS 

SPECIFIKUS (Kövecses 2005: 54) metaforaként is tárgyalja, mivel általános érvényű 

igazságokat fogalmaznak meg egyedi módon. 

Disszertációmban bemutatom, milyen eltérő és hasonló metonímiák és állandósult 

szókapcsolatok alakultak ki a kutatott nyelvekben, és megvizsgálom, hogy létezik-e a másik 

nyelvben is a világ jelenségeit metonímiaként vagy frazémaként kifejező állandósult 

szókapcsolat, illetve milyen mértékben egyeznek egyes elemeik. Megnézem, hogy ugyanazon 

metonímiát/frazémát több fordításban eltérően fordít-e ugyanaz a fordító és eltérő fordítók; ha 

létezik adekvát célnyelvi megoldásuk, a fordító a metonímia/frazéma vagy az egyszerű 

szókapcsolat mellett dönt-e.  
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3.4.1 Strukturális, ontológiai és orientációs metaforák 

AZ IDŐ ÉLŐLÉNY, AZ IDŐ TÉR, AZ IDŐ ÉRTÉK stb. forrás- és céltartományokból 

álló időmetaforákat kognitív funkciójuk alapján három csoportba sorolhatjuk, és strukturális, 

orientációs, ill. ontológiai metaforákra oszthatjuk (Kövecses 2005: 48-50). 

A strukturális (szerkezeti) metaforák a mozgás és a tér fogalmain keresztül 

konceptualizálják az idő céltartományát, és olyan metaforákban jelennek meg, mint pl. 

elérkezett az idő, repül az idő. 

Az ontológiai metaforák tárgyak, anyagok, formák révén teszik felfoghatóvá az idő 

céltartományát. Ilyen megközelítésben az időt tárgyként is felfoghatjuk, pl. időt pazarol, 

illetve anyagként, pl. tenger idő, de tartályként is, pl. tartalmas időszak. Ezek egy része 

képiséma szerkezetű metafora, mivel vázlatos, sematikus szerkezetet nyújt az elvont 

céltartománynak. 

Az orientációs (irányultsági) metaforák az alapvető térbeli irányokon alapulnak, pl. 

kifutott az időből, időben odaért. 

A felsorolt metaforák között sok esetben nehezen húzható meg határ. Például a kifutott 

az időből egyrészt strukturális metafora, hiszen a tér és a mozgás elemeit is magában foglalja, 

azonban ontológiai metaforaként is felfogható, hiszen az idő tartályként jelenik meg benne. 

Továbbá orientációs metaforaként is tárgyalhatjuk, hiszen térbeli irányokat is kifejez.  

 

3.4.2 Hétköznapi és irodalmi metaforák 

A különféle metaforákat konvencionalizáltságuk alapján skálán helyezhetjük el. A 

skála egyik oldalán sorakoznak a leginkább hétköznapi, konvencionális metaforák, amelyek 

metaforikus volta a nyelvhasználók többségének fel sem tűnik – ezeket nevezhetjük halott, 

elhomályosult vagy elkopott metaforáknak, melyeket disszertációmban hétköznapi 

metaforáknak nevezek, majd a képzeletbeli középpontot elhagyva egyre inkább metaforikus, 

kreatív, erőteljes, újszerű, nem konvencionális metaforák jelennek meg (Kövecses 2005: 15), 

melyeket irodalmi metaforáknak nevezek.  

Általában a hétköznapi metaforákat az átlagemberek is erőfeszítés nélkül, automatiku-

san használják, azonban az irodalmi metaforák megalkotása és megfejtése sok esetben az át-

lagosnál nagyobb erőfeszítést igényel, mivel szokatlanabb képeket hívnak elő. Az „eredeti, 

kreatív irodalmi metaforák általában kevésbé világosak és egyértelműek, viszont a jelentésük 

gazdagabb, mint a hétköznapi vagy tudományos metaforáknak” (Kövecses 2005: 59). A krea-

tív metaforák esetében a forrás- és a céltartomány elemei között fennálló megfeleltetések sok 
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esetben olyannyira újszerűek lehetnek, hogy befogadásuk nagymértékben megnövelheti a 

befogadó feldolgozási energiáját.  

 

3.5 Az idő mozgása és térjellemzői 

Arisztotelésztől származik az az állítás, hogy „az idő nem mozgás, ám mozgás nélkül 

nincsen” (Arisztotelész 1971: 219), Hegel szerint pedig „a mozgás épp a tér és az idő lényege, 

realitása” (Hegel 1958: 230). Bergson felfogásában az idő a tér negyedik dimenziójaként 

értelmezhető (Bergson 1922); az idő térjellemzőit kutatja Radden is (Radden 2003).  

Az idézett tudósok nézetei alapján az időfogalom a tér, az anyag és a mozgás 

fogalmain keresztül is megközelíthető, mivel az ember legáltalánosabb létélménye az idővel 

kapcsolatban az anyagi világban, a mozgásban és a térben megélt idő, amely a kognitív 

szemantika megközelítésében AZ IDŐ MOZGÁS és AZ IDŐ TÉR metaforákban ölt testet. Az 

ember térben és időben létező elem, és mint anyagi létezőt egyaránt meghatározza a tér és az 

idő, hiszen a térben tapasztalt események egyben időben tapasztalt események, az anyag 

térbeli és időbeli egymásmellettisége és egymásutánisága az emberélet minden mozzanatára 

kihatással van; az időkoordinátákban történő mozgás egyben térkoordinátákban történő 

mozgást is jelent. A térérzékelés azonban sokkal konkrétabb az időérzékelésnél, mivel a teret 

vizuálisan is érzékeljük: ezért nyúl az ember az idő és időszakok jellemzésekor teret jelölő 

fogalmakhoz. Az idő nem rendelkezik fizikai jellemzőkkel, viszont felruházható velük. Annak 

bizonyítására, hogy az idő térfogalmakkal is meghatározható, több névutó és toldalék utal, pl. 

idő előtt, két óra előtt, két óra után, kettő és három között, két perc alatt stb. 

„Az időt rendszerint egydimenziósként képezzük le, ezért a tér tartományából az 

egydimenziós kifejezéseket kölcsönözzük ennek kifejezésére (pl. előtt/után, fent/lent) a 

háromdimenziós kifejezésekkel szemben (pl. sekély/mély). Másodsorban, az időegyenesnek 

irányultsága van. Emiatt inkább olyan, sorrenddel rendelkező téri kifejezéseket használunk, 

mint az előtt/után a szimmetrikus jobb/ballal szemben” (Szamarasz 2006: 101). 

Azonban az idő háromdimenziós térként is megjelenik, amit AZ IDŐ TARTÁLY  

metafora támaszt alá, pl. ebben a minutumban, időben (vö. Konténer- és síkmetaforák), illetve 

többek közt a múltra és éjszakára utaló időkifejezésekben jelenik meg, pl. mélységes mély a 

múltnak kútja (Th. Mann: József és testvérei), illetve mélységes éjszaka (29). 

Az IDŐ TÉR metafora nagy szakirodalommal rendelkezik (lásd továbbá Traugott 

1978, Evans 2005, Gentner és Imai 1992, Szamarasz 2006). 
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3.5.1 Az ember vagy az idő mozgása? 

Az idő múlása térbeli mozgásként két metaforában figyelhető meg: AZ IDŐ MÚLÁSA 

EGY TÁRGY MOZGÁSA, illetve AZ IDŐ MÚLÁSA A MEGFIGYELŐ MOZGÁSA. Kövecses az 

alábbi feltételezésből vezeti le elméletét: „Az idők tárgyak. Az idő múlása mozgás. A jövő a 

megfigyelő előtt van, míg a múlt mögötte. A megfigyelő, illetve az idő közül csak az egyik 

mozog, amelyik mozdulatlan, az lesz a viszonyítási pont.” (Kövecses 2005: 49). Gondolat-

menetét többek közt az alábbi példákkal igazolja: eljött az idő, elérkezett az idő, közeledik a 

karácsony, repül az idő, lassan közeledünk az év végéhez, a végső stádiumba jutottunk.  

Vyvyan Evans is megkülönbözteti a mozgó időt (Moving Time) és a mozgó ént 

(Moving Ego), tehát ugyanazt a logikai utat járja be, mint Kövecses: az idő mozog, vagy a 

megfigyelő mozog (Evans 2005: 60-62). Az ember a múltból a jelenen át tart a jövő felé, 

illetve a jövő eseményei érkeznek felé a jövőből:  

„Miként a cselekvő egyének mozognak, mi is előrevetítjük érkezésünket egy adott 

helyszínre (a jövőbe) jelenlegi helyszínünkből (a jelenből) kiindulva, akként a jelenségek is 

mozognak velünk szemben, így mi is előrevetítjük érkezésüket (a jövőt) a jelenlegi 

helyszínünkből (jelenből) kiindulva. Ez a két forgatókönyv hozzájárulhat a Komplex Mozgó 

Idő és a Komplex Mozgó Én modelljének megalapozásához.”8 (Evans 2005: 225). 

2. ábra 

MOVING TIME/MOVING EGO (Evans nyomán) 

 

 

 

                                                 
8 Angol eredetiben: „As human agents can move, and we anticipate our arrival at a particular location (the 
future) with respect to our present location (the present), and as objects can move toward us, and we anticipate 
their arrival (the future) at our current location (the present), these two scenarios may contribute to grounding the 
Complex Moving Time and Complex Moving Ego models respectively.” 
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A Moving Time az alábbi példákkal támaszható alá: 

a. The time for action has arrived  

b. The deadline is approaching 

c. Christmas is coming up on us 

d. The summer has just zoomed by 

e. Time flies when you’re having fun 

f. Time drags when you’re bored 

g. Time flows on/by 

h. His time [=death] has come 

 

A Moving Ego az alábbi példákkal szemléltethető: 

a. We’re coming up on Christmas 

b. We’re getting close to Christmas 

c. We passed the deadline 

d. We’ve reached June already 

e. We’re close to the start of the New Year 

 (Evans 2005: 61). 

 

Kövecses az idő múlását AZ IDŐ MÚLÁSA EGY TÁRGY MOZGÁSA (Kövecses 2005: 

49) metaforával fejezte ki, én azonban AZ IDŐ MÚLÁSA ÉLŐLÉNY MOZGÁSA metaforát 

részesítem előnyben. A metafora módosítását arra a feltételezésre alapozom, hogy elődeink 

saját mozgásukhoz vagy állatok mozgásához hasonlították az időt, és AZ IDŐ TÁRGY 

metafora valószínűleg csak a későbbiekben jelent meg, mivel pl. a szalad, rohan igék 

jelentései inkább foglalják magukba a lábbal történő, mintsem a tárggyal történő mozgást. 

Kövecses metaforája az emberi tapasztalás későbbi időszakára vonatkozik, amikor a 

közlekedés már tárgyak segítségével történt, míg az én metaforám az emberi civilizáció 

korábbi életkörnyezetéből eredeztethető. Mivel az ember az idő elvont fogalmát egy másik, 

konkrét, hétköznapjaiból ismert élőlény segítségével igyekezett felfogni, az időt a 

legkézenfekvőbb módon saját magához és állatokhoz hasonlította, és élőlényre jellemző 

jelzőkkel, tulajdonságokkal, mozgásokkal látta el. (Amennyiben a tárgyat ’dolog, objektum’ 

jelentésben élő és élettelen fogalmakat egyaránt jelölő fogalomként használjuk, akkor az idő 

élő vagy élettelen mivoltának kérdése tárgytalan.) 

Felfogásomban a mozgó én (Moving Ego) lehet ember vagy állat, és ezáltal emberre, 

szárnyas vagy négylábú állatra jellemző tevékenységeket végezhet aktív, önerőből kifejtett 

mozgással. Levezetésem Kövecses logikai következtésének mintájára a következő: Az idő 
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múlása mozgás. Az idő élőlény. Az idő mozgó lény. Az idő ember vagy állat, amely rohan, 

száll, repül, közeleg, eljön, elérkezik.  

AZ IDŐ MOZGÁS metaforát két metaforára bontom: AZ IDŐ MÚLÁSA ÉLŐLÉNY 

MOZGÁSA, illetve AZ IDŐ MÚLÁSA TÁRGY MOZGÁSA. A felosztásra két saját kategóriát 

használok: aktív idő és passzív idő. (A passzív és az aktív idő kategória szerinti osztályoszás 

csak az Időmetaforák feltérképezése – aktív idő, és Időmetaforák feltérképezése – passzív idő 

fejezetekben hangsúlyos, illetve Halálmetaforák fejezetben térek ki rá. Bár a dolgozat további 

fejezeteiben is visszaköszönnek az idő aktív és passzív jellemzői, a további példákat egyéb 

szempontok alapján tárgyalom.)  

 

3. ábra 
Aktív és passzív idő 
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4. A kutatás módszere 

4.1 Keresési elvek, kategorizálás 

Az időmetaforák feltérképezéséhez öt magyar regény és fordításai szövegéből 

kerestem ki az idővel, időszakokkal, időegységekkel, járulékosan az élettel kapcsolatos 

metaforákat (metonímiákat, frazémákat, szólásokat). A forrásnyelvi szövegeken túl a 

fordításokban történő kikeresést a lexikai kihagyások, illetve az eltérő tagokból álló összetett 

szavak, szintagmák tették indokolttá. Bizonyos esetekben ugyanis a forrásnyelvi lexéma nem 

tartalmazta az idő lexémát, pl. világéletében (n: ’zu Lebzeiten’). A szövegekben és a 

szövegtárakban a lexémákon és a lemmákon túl a keresett kifejezések szinonimáira is 

rákerestem, hogy minél átfogóbb képet kapjak a magyar nyelvben kialakult időmetaforákról 

(vö. A kutatás és a példagyűjtés módszere). 

Az összehasonlítás alapját képező kategóriák felállításánál több akadályba ütköztem. 

A fordítástudományi szakszókincs kategóriái alapján történő besorolás meghiúsult, mivel sok 

esetben nem ugyanaz az átváltási művelet fordult elő a magyarról csehre és a magyarról 

németre fordított példa esetében, ezért az átváltási művelet kategóriája rendszerező 

szempontból nem tűnt alkalmasnak (vö. Átváltási műveletek). Ennek okán korpuszom példáit 

a kognitív nyelvészet metaforakategóriái alapján soroltam be. A kategorizálás alapját döntő 

többségben a magyar példa időmetaforája képezte, és csak kivételes esetekben vettem alapul a 

célnyelvi metaforát, amennyiben alkalmasabbnak bizonyult egy-egy jelenség illusztrálására 

(pl. AZ IDŐ RÖVIDÍTÉSE UNALOMŰZÉS), vagy új megközelítésből világított rá ismert 

jelenségekre (pl. A MAGASSÁG FONTOSSÁG), illetve néhány példa esetében a forrás- és a 

célnyelvi példa kombinációja képezte a metaforát (pl. A MENNYISÉG HOSSZÚSÁG). A 

túlnyomórészt forrásnyelvi példa alapján történő kategorizálás egységesebb keretet adott 

kutatásaimnak, mivel a kiindulási alapot egyetlen időmetafora képezte. 

Az időmetaforák feltérképezése első két fejezetét aktív idő és passzív idő kategóriákra 

osztottam. Az aktív idő két, egymással szorosan összefüggő metaforát tartalmaz: AZ IDŐ 

MÚLÁSA ÉLŐLÉNY MOZGÁSA és a NAPSZAKOK/ÉVSZAKOK ÉLŐLÉNYEK. A passzív idő 

fejezetben AZ IDŐ SZUBSZTANCIA metaforán belül három megközelítésben vizsgáltam az 

időt: AZ IDŐ TERMÉSZETI KÉPZŐDMÉNY/ERŐ, AZ IDŐ TARTÁLY  és AZ IDŐ TÁRGY. Az 

idő mérete fejezet a magasság, a mennyiség, a hosszúság és a súly szempontjából térképezi fel 

az idő két- és háromdimenziós kiterjedéseit. A további elemzésekben már nem az idő aktív 

vagy passzív jellege képezi a kategorizáció fő szempontját: az Egyéb időmetaforák 

feltérképezése fejezet már vegyes kategóriákat tartalmaz. A birtokviszonyokat Az időtöltés 
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tranzakció és Az idő birtokai fejezetek emelik ki, amelyekben egyrészt az idő ember általi 

birtokolhatósága, másrészt az idő birtokosi funkciója a lényeges. Ezt követi a Napszakok 

fejezet, a Vallási ünnepnapok szimbolikája, az Időjárás, A perc, pillanat, másodperc fordítási 

lehetőségei, A kicsinyítő képző mint grammatikai metafora, majd Az emberi életkor metaforái 

és a Halálmetaforák, amelyet egy rövid zárófejezet, a Szokatlan és túlzó időmetaforák követ. 

Disszertációban a metaforákat kiskapitális betűvel emelem ki (pl. AZ ESEMÉNYEK 

CSELEKVÉSEK); egyrészt már tudományos háttérrel bizonyított, létező metafora köré 

csoportosítom a példákat, pl. Evans Mozgó idő (Evans 2005) vagy Fillmore AZ IDŐTÖLTÉS 

TRANZAKCIÓ (Fillmore 1996) metaforája köré, másrészt magam alkottam metaforát a konkrét 

metaforákból leszűrt következtetések alapján, indukció révén, pl. A NAPSZAKOK 

FÉNYVISZONYOK. 

A példák felsorolásának sorrendje a következő: az első helyen mindig a magyar műből 

vett idézet áll, azt követi a cseh, majd a német adekvát idézet. A példák sorszámozása 

zárójelbe tett sorszám, illetve sorszám és betű kombinációjával történik, pl. (1), (1a) és (1b). 

A magyar idézet után evidens módon a forrásnyelvi mű szerzője áll; a cseh, majd a német 

példa után az adott célnyelvi mű fordítója következik, és a példák sorszámozása mindhárom 

esetben az oldalszám megadásával történik (kézirat esetén KÉ rövidítéssel). A cseh (Csf) és 

német fordítások (Nf) visszafordításainak segítségével a két célnyelvet nem beszélő magyar 

nyelvhasználó számára is hozzáférhetővé válik az adekvát fordítási egység tükörfordítása (vö. 

Nida [1964] formális ekvivalencia). Az idézetek előtt a magyar példa tömör, lényegi, 

vastagon szedett kiemelése szemlélteti az időkifejezés tartalmi jellemzőit, pl. A MENNYISÉG 

HOSSZÚSÁG metafora fejezetben a darab idő kifejezés szerepel a darabig (53) példa előtt. A 

kiemelés olykor metaforai jellemzőkkel bír, azonban az egységes jelölés érdekében nem 

jelölöm a metaforákra jellemző kiskapitális betűtípussal (pl. az idő bohóckodik). 

Amennyiben a szövegben egy-egy példára előre- vagy visszautalok, a példák 

sorszámozásának megfelelően jelölöm, pl. (14a). 

Értekezésemben a fordításokat macskakörömmel jelölöm; egynyelvű szótárból idézett 

célnyelvi példa esetén saját fordításomat a szótár nevének rövidítése után közlöm, pl. er zählt 

sechzig Winter ~ hatvanéves (NMN 2205) (’hatvan telet számol’), kétnyelvű szótárból történő 

lényeges jelentések kivonatolása esetén a szótár nevének rövidítése előtt közlöm, pl. a kvapiti 

ige jelentése ’siet, lohol, sürget, nógat’ (CSMSZ I: 369).  

A fejezetek végén szereplő táblázatokban foglalom össze a fejezetben szereplő 

példákat, ami által jobban áttekinthetővé válik a forrásnyelvi és célnyelvi példák jelentése, 

illetve az elvégzett átváltási műveletek.  
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Az esetek többségében az elemzett időmetaforák egy-egy nyelvi/fordítási jelenség 

bemutatására szolgálnak, és szemléltető jellegűek. Amennyiben egy metafora egyazon 

regényben, illetve eltérő regényekben többször előfordult, több példát is hoztam annak 

illusztrálására, hogy az eltérő szövegkörnyezetben előforduló példa esetében ugyanaz a 

fordító, illetve másik fordító milyen megoldáshoz folyamodott.  

A fejezetek általában öt részből állnak: 

a) a tárgyalt téma felvezetése (szótári vagy hétköznapi példákkal, ill. tudományos 

háttérrel) 

b) a kutatott időmetaforák korpuszban való előfordulásai, felsorolásuk és 

elemzésük 

c) a felsorolt példák kiegészítése potenciális metaforákkal és egyéb 

előfordulásokkal 

d) a fejezet összefoglalása 

e) táblázatos rendszerezés. 

 

4.2 Potenciális metaforák, egyéb előfordulások  

Valamennyi fejezet végén szerepelnek újszerűen hangzó metaforák, amelyek konkrét 

metaforák továbbfejlesztésével, kidolgozásával, megkomponálásával jöttek létre. Az újonnan 

alkotott metaforákban olyan jelentésegységeket emelek ki, amelyek a hétköznapi, illetve a 

szépirodalmi metaforákban háttérben maradtak, mivel a jelentésfókusz térségén kívül estek. A 

„megvalósult”, konkrét metaforák is bizonyos aspektusok kiemelésével jöttek létre, viszont 

egyes elemek, viszonyok stb. rejtve maradtak, melyek egy másik metaforában hangsúlyos 

helyzetbe kerülhetnek. (A kiemelés és az elrejtés a metaforaalkotás egyik jellemző eljárása, 

hiszen egy bizonyos időmetaforában például egy élőlény egésze nem képezhető le az idő 

egészére, és ezért csupán egyes szerkezeti vagy tartalmi komponensei, pl. testrészei jelennek 

meg.) Potenciális metaforák alatt tehát azokat a metaforákat értem, amelyek lehetőségként 

benne rejlenek a forrástartományban, a céltartományban, vagy a kettő közti kapcsolatban.  

A potenciális metaforák a generatív grammatika szempontjából is megközelíthetők. 

Chomsky hangsúlyozta, hogy véges számú nyelvtani szabállyal végtelen számú mondat 

alkotható (Chomsky 1965). Chomsky mondatai helyett disszertációmban szintagmák, illetve 

összetett szavak, tehát egymással szoros egységet alkotó nyelvi egységek (Langacker 1987), 

avagy transzémák (Leuven-Zwart 1989) szerepelnek. 

A nyelvészet és az irodalom határán mozgó stilisztika alapvető kategóriái, a 

szelektálás és a kombináció segítségével ültetem át a gyakorlatba a Chomsky-féle univerzális 



53 
 

nyelvi kompetenciát, amely az irodalomelméletben is megjelenik: a „kombinatorikai elemzés 

megértette a költővel, hogy korlátozott számú mozgó szerkezeti elemből csillagászati számú 

kombináció állhat elő” (Eco 1998: 90). Eljárásom egyrészt matematikai/nyelvészeti 

kombinatorikának, másrészt kreatív alkotási folyamatnak is felfogható. 

Az új metaforák alkotásával azt szemléltetem, hogyan képezhetünk nyelvünkben ez 

idáig valószínűleg nem használatos metaforákat. (Nem kizárt, hogy az általam potenciálisként 

tárgyalt metaforák a kutatott nyelvek valamelyikében előfordulnak konkrét, létező 

metaforaként.) Ezáltal rámutatok a nyelvben rejlő metaforaalkotási lehetőségekre, hiszen a 

szépirodalmi szövegekben, szótárakban és szövegtárakban előforduló konkrét metaforákon túl 

az időkifejezéseknek számtalan potenciális előfordulása lehetséges. A fordításra alkalmazva 

pedig kijelenthetjük, hogy egy-egy metaforának számtalan fordítása lehetséges, és a fordítók 

lehetőségek széles palettájáról választhatnak (fordítói kompetencia), de a fordításban csak 

egyetlen konkrét, aktuális megoldás jelenik meg (fordítói performancia) (Toury 1980) (vö. 

Hermeneutikai megközelítés).  

A potenciális metaforákkal azt igyekeztem szemléltetni, hogy milyen megközelítéssel 

és módszerekkel alkothatók új metaforák. Milyen módon emelnek ki az írók, költők, 

publicisták stb. egyes részleteket, hogyan komponálják meg a képet. Az esély adott, hogy 

bárki alkothasson metaforát. Arra is fel szeretném azonban hívni a figyelmet, hogy 

amennyiben képesek vagyunk lehetséges metaforák létrehozására, még nem tudunk 

költészetet alkotni. Egy szépirodalmi szöveg saját valóságot épít fel, többnyire mondanivalót, 

világlátást, szellemi értékeket közvetít és a kultúra részét képezi. Nemcsak öncélú 

képgyártásból áll, hanem tartalmi, stilisztikai, esztétikai stb. síkból is. 

Az összes lehetséges, nyelvtanilag helyes metafora közül nem feltétlenül hat 

valamennyi természetesen a nyelvben; sokukat szépirodalmi környezetben is szokatlannak, 

idegenszerűnek, mesterkéltnek tarthatja a befogadó. Heltai a relevancia-elmélet szemszögéből 

a következőképpen világítja meg a kérdést: „a szokatlan kifejezések feldolgozása nehezebb, 

mint a szokásosoké, és a nagyobb feldolgozási költség csak akkor indokolt, ha a szokatlan 

kifejezés valamilyen további kontextuális hatást eredményez” (Heltai 2009: 23). 

 

4.3 Átváltási műveletek 

A művelet fogalma több nyelvész tanulmányában megjelenik, viszont az átváltási 

művelet fogalmát Klaudy Kinga alkotta meg az alábbi értelemben: „a fordító (...) 

megfeleléseket állapít meg bizonyos forrásnyelvi és célnyelvi formák között, és átváltja őket 
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egymásba. Tehát nemcsak dekódol és kódol, hanem transzkódol is, tehát átváltási műveleteket 

végez” (Klaudy 2007a: 18).  

A nyelvek eltérő felépítéséből adódóan a fordító kénytelen lexikai-grammatikai 

átváltási műveleteket végezni. A nyelvek közti különbségek részben nyelvtörténeti okokra 

vezethetők vissza: a magyar nyelv az uráli nyelvcsalád finnugor ágának ugor nyelve, a cseh és 

a német indoeurópai nyelv, azonban a német nyelv germán, a cseh pedig a balti-szláv nyelvek 

szláv ágának tagja. Az eltérő nyelvcsaládba és nyelvtípusba tartozó nyelvek átváltása folytán 

a fordító szükségszerűen „plusz” és „mínusz” kategóriákkal szembesül, amelyek 

maradandónak tekinthetők. Ugyanis „ha már kialakult egy nyelv, a lényeges grammatikai 

formák változatlanok maradnak; amelyik nem különböztetett meg nemeket, eseteket, 

mediumot, passzívumot, ezt a hiányt nem pótolja többé; éppígy nem bővülnek a nagy 

szócsaládok, a képzés fő formái sem.” (Humboldt 1985a: 32). 

A kötelező átváltási műveletek, melyeket a fordító a két nyelv grammatikai és lexikai 

különbsége miatt kénytelen elvégezni, disszertációmban nem kiemelt fontosságúak, mivel 

ezek főként nyelvtanulók, kezdő fordítók számára bírnak jelentőséggel. Hasonló okból 

kifolyólag az automatikus átváltási műveletek sem képezik vizsgálódásom fő tárgyát, hiszen 

az esetek többségében közös nevezőre hozhatók a kötelező átváltási műveletekkel. A kötelező 

és az automatikus átváltási műveleteket összefoglalóan a Kötelező és automatikus átváltási 

műveletek fejezetben tárgyalom. 

Disszertációm szempontjából a fakultatív átváltási műveletek bírnak nagyobb 

jelentőséggel, mivel a kötelező átváltási műveleteken túl ezek elvégzése jelent kihívást a 

fordítók számára. A művelet szintje szerint szószintű és szószerkezetszintű átváltási 

műveletekkel foglalkozom, szövegszintűekkel nem (a felosztás Mona Baker 1992 és Klaudy 

Kinga 2007a alapján). A művelet hatóköre szerint a mondat lexikai és grammatikai 

állományát érintő átváltási műveleteket elemzek.  

A végrehajtás módja szerint azt vizsgálom, vajon az adott időkifejezés fordításakor a 

lexikai átváltási műveleteken belül jelentések szűkítése, bővítése, összevonása, felbontása, 

kihagyása, betoldása, áthelyezése, felcserélése, antonim fordítás, teljes átalakítás vagy 

kompenzálás történt-e. A grammatikai átváltási műveleteken belül a grammatikai 

konkretizálódást, betoldást, felbontást, összevonást, kihagyást, áthelyezést, cserét abban az 

esetben említem, ha nem a két nyelv rendszerbeli különbségéből, hanem a fordító döntéséből 

adódik. (A műveletek felosztása Klaudy Kinga 2007-es Bevezetés a fordítás gyakorlatába 

című kötete alapján.) 
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Az átváltási művelet kiváltó oka szerint a lexikai és a grammatikai rendszerek 

különbségein alapuló nyelvi különbségekben megnyilvánuló nyelven kívüli kiváltó okok 

feltárására, illetve az átváltási művelet céljának felkutatására is kísérletet teszek. Amennyiben 

a fordítók pragmatikai okokból a célnyelvben elterjedtebb formához folyamodnak, 

pragmatikai átváltási műveletekről beszélünk: „amikor a lexikai és grammatikai átváltási 

műveletek eredményeképpen kapott célnyelvi szöveget még a célnyelvi olvasók szokásai, 

háttérismeretei stb., tehát a célnyelvi kultúra szempontjából is mérlegelni kell.“ (Klaudy 

2007a: 26) (vö. A kicsinyítő képző mint grammatikai metafora). 

Az egyes fejezetek végén táblázatokban foglalom össze a fejezetben szereplő példákon 

elvégzett átváltási műveleteket. 

 

4.3.1 Metafora-egyszerűsítés és metaforizálás, explicitáció és implicitáció 

Az egyéni stratégia terminust olyan esetekben használom, amikor sem a két nyelv 

eltérő grammatikai-lexikai rendszere, sem nyelven kívüli különbségek, sem a célnyelvi norma 

követése nem ad okot arra, hogy a fordító az adott megoldáshoz folyamodjon, tehát 

szubjektív döntéssel állunk szemben.  

Az alábbiakban két egyéni stratégiára hívom fel a figyelmet, melyeket metafora-

egyszerűsítésnek és metaforizálásnak neveztem el. Jellemzésükhöz a Hétköznapi és irodalmi 

metaforák című fejezetben ismertetett felosztást használtam. 

Gondolatmenetem a következő: amennyiben a célnyelvben létezik adekvát irodalmi 

vagy hétköznapi időmetafora, és a fordító amellett dönt, behelyettesítést végez. Ha a 

célnyelvben létezik vagy létrehozható adekvát irodalmi időmetafora, de a fordító hétköznapi 

időmetafora mellett dönt, metafora-egyszerűsítéshez, avagy implicitációhoz folyamodik. Ha a 

célnyelvben nem létezik adekvát irodalmi metafora, és a fordító saját egyéni metaforát alkot, 

metaforizál, ha pedig egy irodalmi metaforát ír körül hétköznapi kifejezésekkel, explicitál 

(szemléltető példák a Kreatív időmetaforák? című fejezetben.) 

A metafora-egyszerűsítés és az implicitáció fogalmát rokoníthatjuk Jiří Levý 

általánosító fordítás terminusával (Levý 1965: 79). Levý felfogása szerint a fordító az 

ekvivalensek és a kvázi-ekvivalensek közül elkerülhetetlenül az általánosabb, a specifikus 

szemantikai vonásoktól megfosztott fogalmat választja, melynek jelentése átfogóbb az eredeti 

fogalom jelentésénél.  

Az explicitáció és a metaforizálás megkülönböztetése is lényeges: irodalmi metaforák 

helyett állhatnak a célnyelvben hétköznapi metaforák sokkal kifejtettebb formában, amikor is 

explicitáció történik. Klaudy megfogalmazásában az explicitáció „fordítástechnikai művelet, 
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melynek során bizonyos elemek, amelyek a forrásnyelvi szövegben impliciten (rejtetten, bur-

koltan) voltak benne, explicitté (világossá, nyíltan kifejezetté) válnak a fordításban” (Klaudy 

2006: 118, Klaudy 1999). Blum-Kulka explicitációs hipotézisében rámutat, hogy a fordító 

többnyire explicitál, tehát a célnyelvi szöveg explicitebb a forrásnyelvi szövegnél. Kiemeli, 

hogy az explicitáció fordításspecifikus művelet; a fordítási folyamat velejárója, sajátossága 

(Blum-Kulka 1986: 19). Leuven-Zwart konkrét fordítások elemzése során ugyanerre a meg-

állapításra jutott: a fordítás során erős explicitációs tendenciák figyelhetők meg, a fordítók 

magyaráznak és konkretizálnak (Leuven-Zwart 1989: 94). Beaugrande és Dressler is állítja, 

hogy a fordítók magyarázataik által eltüntetik az ellentmondásokat, a folytonossági hiányokat 

(Beaugrande és Dressler 2000: 278). Gadamer is abból a feltételezésből indul ki, hogy a for-

dító „semmit sem hagyhat függőben, ami neki magának nem világos”, illetve „a fordítás, mint 

minden értelmezés, túlmagyarázás [Überhellung].” (Gadamer 2003: 428). (Az explicitációs 

hipotézisről lásd továbbá Kusztor és Vahram 2003-as tanulmányát). 

A metaforizálás olyan szempontból nem nevezhető explicitációnak, hogy nem magya-

rázat és kifejtés, hanem irodalmiasítás, tehát hétköznapi metaforák helyett szokatlan metafo-

rák használatára, vagyis új irodalmi metafora alkotására irányuló törekvés. A metaforizálás a 

kompenzálás sajátos eseteként, dúsításként is felfogható, amikor is „szemmel láthatólag frap-

pánsabb, idiomatikusabb, találóbb megfogalmazásra bukkanunk” (Klaudy 2007a: 168). 

A felsorolt átfogó kategóriákon belül további lexikai (jelentések szűkítése, bővítése, 

felbontása, kihagyása, betoldása stb.) és grammatikai (grammatikai konkretizálódás, 

felbontás, összevonás, betoldás, kihagyás stb.) átváltási műveletek mehetnek végbe.  

Vilikovský arra hívja fel a figyelmet, hogy a fordítónak ügyelnie kell arra, hogy 

megőrizze a stílus változatlanságát, szikárságát vagy metaforizáltságát. Pl. Hemingway 

műveinek fordításakor fontos az egyszerű stílus megtartása (Vilikovský 1984). A fordító nem 

árulhat el többet, mint a szerző, vallja Heltai is: az irodalmi fordításokban „fontos szerepe van 

a következtetéses kommunikációnak, a különböző, ki nem fejtett asszociatív jelentéseknek, 

célzásoknak, ironikus vagy metaforikus kifejezéseknek.” (Heltai 2010: 129). 

Vermes szerint, ha egy forrásnyelvi kifejezés hiányzik a célnyelvből, esetenként 

helyettesíthető olyan célnyelvi kifejezéssel, amely ésszerű feldolgozási erőfeszítés mellett 

biztosítja a relevanciát, még ha tőle különböző fogalmat is aktivál (Vermes 2004: 14). Ha a 

fordító például implicitál vagy metafora-egyszerűsítést végez, az olvasók befogadási 

energiáját is csökkentheti, ugyanis a fordításnak költség–haszon elv alapján kellene működnie 

(Heltai 2009: 13). A relevanciaelmélet megközelítésében a kommunikátoroknak optimális 

relevanciára kellene törekedniük (Sperber és Wilson 1986), tehát a fordítóknak figyelembe 
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kellene venniük a célnyelvi olvasó ismereteit és tapasztalatait, a kommunikációs helyzetet 

stb., és aszerint dönteniük a metaforizáció vagy az explicitáció, a metafora-egyszerűsítés, 

avagy az implicitáció mellett. 

 

4.3.2 Kötelező és automatikus átváltási műveletek 

Jelen fejezetben a kutatott nyelvek grammatikai és lexikai rendszerének eltéréséből 

adódó kötelező és automatikus átváltási műveleteket sorolom fel. 

A disszertációmban szereplő három nyelv nyelvcsalád és nyelvtipológia 

szempontjából (részben) különbözik, ezért szükségszerűen mínusz és plusz kategóriákkal 

szembesülünk, melynek oka „bizonyos grammatikai kategóriák megléte az egyik nyelvben és 

hiánya a másik nyelvben” (Klaudy 2007a: 159). 

A cseh és a német nyelv az indoeurópai nyelvcsalád tagja, a magyar a finnugor 

nyelvcsaládba tartozik; a cseh és a német nyelv flektáló, a magyar agglutináló. 

Összefoglalóan kijelenthetjük, hogy az IE nyelvekre többnyire analitikus morfológiai és 

lexikai szerkesztésmód jellemző, a magyarra szintetikus morfológiai és lexikai 

szerkesztésmód, az IE nyelvekre szintetikus mondatszerkesztés, a magyarra analitikus 

mondatszerkesztés, az IE nyelvekben dominánsan SVO, a magyarban dominánsan SOV a 

szórend, az IE nyelvekben a főnévi szószerkezetek jobbra, a magyar nyelvben balra bővülnek 

(Klaudy 2007a: 37). 

A magyar nyelvben az agglutináló nyelvekre jellemző ragasztás figyelhető meg: a 

nyelvhasználók a szótőhöz illesztik a képzőt, a jelet és a ragot szuffixum, prefixum, infixum 

formájában, pl. elmehetnék, a cseh és a német nyelv azonban gyakori esetben 

segédszavakhoz, prepozíciókhoz, segédigékhez nyúl, és ennek következtében többletszavak 

keletkeznek, pl. cs: mohla bych odejít, n: ich könnte gehen. Disszertációmban ezt a jelenséget 

funkcionális felbontásként jelölöm. 

A két indoeurópai nyelvet sem vehetjük egy kalap alá, hiszen mindkettő egyéni 

jellemzőkkel is rendelkezik. Mindkét IE nyelv esetében meghatározó a grammatikai nem, 

azonban eltérő nyomatékkal használatos. A német nyelvben a nemspecifikus névmásrendszer 

szerteágazóbb, és erőteljesebben áthatja a nyelvet. Míg azonban a német nyelvben a 

grammatikai nem jelölése a főnevekre, a melléknevekre és a névmásokra terjed ki, a cseh 

nyelvben a névszóragozáson kívül az igeragozás egy részét is áthatja: a múlt idejű alakok 

egyes és többes száma is nemspecifikus, azaz a grammatikai nem a múlt idejű igén is jelölt. 

A magyar nyelvben mindegyik igeidőre egy igeforma használatos (volt/van/lesz), és 

ugyanez állítható a cseh nyelvről is (byl/je/bude), azonban a múlt idő egyes szám harmadik 
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személyű ige az alany nemétől függően három alakot ölthet: byl, byla vagy bylo (’hímnemű 

volt’, ’nőnemű volt’, ’semlegesnemű volt’). A cseh nyelvben a többes szám harmadik 

személyű múlt idejű segédigén is jelölik a nemet: byli/byly/byla (’hímnemű élőlények voltak’, 

’hímnemű élettelenek és nőneműek voltak’, ’semlegesneműek voltak’). A hármas tagolás a 

harmadik személyen kívül a többi személyre is kiterjed, pl. byli/byly jsme (’férfiak/nők 

voltunk’). (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a cseh nyelvhez legközelebb álló rokon 

nyelvben, a szlovákban egységes múlt idő alakult ki többes számban: hímnemben, nőnemben 

és semlegesnemben egyaránt csak a lágy -i végződésű boli a hivatalosan elfogadott forma). 

A határozott névelő használata is eltér a kutatott nyelvekben. Cseh nyelvre történő 

fordításkor a magyar a, az határozott névelő elmarad, tehát kötelező grammatikai átváltási 

művelet a grammatikai kihagyás. A cseh nyelvben nincs határozott névelő, és a cseh 

nyelvhasználó csak hangsúlyos esetben nyomatékosít mutató névmással (pl. tá žena ’az a 

lány’). A német nyelvben a főnevek előtt kötelező jelleggel jelöli a főnevek nemét a 

nemdifferenciált határozott névelő (der, die, das), amely használata kötelező, tehát a nemek 

automatikusan konkretizálódnak. 

A magyar egyes szám harmadik személyű ő személyes névmás cseh alakjai on, ona, 

ono, a német nyelvben er, sie, es, és ennek megfelelő határozatlan névelői alakok is léteznek: 

ein, eine, ein és jeden, jedna, jedno, viszont a cseh nyelvben ezek használata is 

kontextusfüggő. 

Az igén jelölt nemdifferencia feleslegessé tette a cseh nyelvben a többszörösen jelölt 

nemjelölést, a német nyelvben azonban mind a névelők, mind a személyes névmások kitétele 

kötelező, pl.  

m: (ő) volt = n: er war = cs: (on) byl, 

m: (ő) volt = n: sie war = cs: (ona) byla, 

m: (ő/ez) volt = n: es war = cs: (ono) bylo. 

A fentiekből következik, hogy a magyar szövegek cseh és német nyelvre történő 

fordítás esetén grammatikai nem szempontjából automatikusan konkretizálódnak. 

A német nyelvhasználók jobban differenciálják az igeidők kifejezését, mint a 

magyarok és a csehek; három múlt idő használatos. A beszélt nyelvben a leggyakrabban 

használt múlt idő a Perfekt, amely kétféle segédigével fejezhető ki: a sein létigével és a haben 

birtoklást kifejező igével. A német írott nyelvben és az elbeszélői szövegekben a Präteritum 

avagy Imperfekt használatos, amely egyszerű alakú, második helyen álló igét használ, pl. er 

machte, er lief. Az előidejűség jelölésére használt Plusquamperfekt a régmúltat fejezi ki, pl. er 

hatte… gemacht, er war… gelaufen (’ő’+ ’van neki’ birtokos ige + ’csinál’ ige múlt ideje, ’ő’ 
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+ ’volt’ létige + ’fut’ ige múlt ideje). A Plusquamperfekt, azaz a régmúlt idő ma már a magyar 

nyelvben nem használatos, csupán nyelvjárásokban (szoktam volt, mondottam volt) fordul elő. 

A cseh nyelvben antepréteritumnak nevezett régmúlt idő szintén a nyelv perifériájára szorult 

archaizmusnak számít. A németek továbbá a magyar és a cseh nyelvtől eltérően két jövő időt 

használnak (Futur I, Futur II). 

A névszói állítmány a magyar nyelvre jellemző nyelvtani jelenség: a jelen idejű egyes 

szám harmadik személyű van segédige a magyar nyelvben elhagyandó (ő tanár), míg a két IE 

nyelvben a létige (cs: je, n: ist) használata minden esetben szükségszerű; elhagyásával 

nyelvtanilag helytelen mondatokat kapnánk. 

A német ige mondatbeli sorrendje minden esetben kötött: az ige szórendileg a második 

helyen áll; összetett ige esetén a segédige áll a második helyen, a főige pedig a mondat végére 

kerül.  

Különbség található a két IE nyelv között a nyelvtani esetek differenciálása terén is: a 

cseh nyelv hét (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akuzativ, Vokativ, Lokál, Instrumentál), míg a 

német négy névszói esetet különböztet meg (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ). A két IE 

nyelv esetében közös vonás, hogy prepozíciók járulnak a névszókhoz (a Nominativ 

[alanyeset] és a Vokativ [megszólító eset] kivétel), míg a magyar nyelvben nincsen ily módon 

rendszerbe foglalt névszói esetrendszer. 

A német és a cseh nyelvben az egynél nagyobb számnevek (tőszámnevek, határozatlan 

számnevek) esetében a főnevek többes számba kerülnek, ami egyes szám → többes szám 

átváltási műveletet von maga után. 

A német nyelvben a szemantikailag üres es névmás (expletívum) használata a helyes 

mondatszerkesztés végett kötelező. Általában olyan mondatok esetében használatos, amelyek 

nem tartalmaznak alanyt, pl. úgy tűnik (es scheint), bűzlik (es stinkt), egzisztenciális 

kijelentéseknél, pl. van/létezik (es gibt) és időjárási viszonyok kifejezésére, pl. esik (es 

regnet). Sokszor ismert alany esetében is passzív szerkezet használatos, pl. táncolnak (es wird 

getanzt). Az inperszonalitást kiemelő névmás használata retorikai és fókuszáthelyezési 

okokban keresendő (Helbig és Buscha 2001: 239-244). 

A felsorolt nyelvi különbségek „átváltása” csak nyelvtanulók esetében okozhat 

problémát, gyakorlott fordítóknál használatuk automatikus. Bemutatásukat a példák 

elemzésekor – hacsak nem szükséges valamely nyelvi jelenség magyarázatának 

alátámasztására – mellőzöm, csupán az itt tárgyaltaktól eltérő kötelező átváltási műveletekre 

hívom fel a figyelmet. 
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5. Az időmetaforák feltérképezése – aktív idő 

AZ IDŐ ÉLŐLÉNY metafora kiterjeszthető a precízebb leírást nyújtó AZ IDŐ MOZGÓ 

LÉNY metaforára. AZ IDŐ MOZGÓ LÉNY metafora magában foglalja AZ IDŐ ÁLLAT , azon 

belül például AZ IDŐ MADÁR metaforát. (A felsorolásnál kérdéses, hogy az állat kategóriába 

soroljuk-e az embert, vagy fölé emeljük.)  

Az idő mint elvont céltartomány az élőlény forrástartományra történő leképezése révén 

ágensi tulajdonságokat vesz magára, tehát megszemélyesítéssel állunk szemben: 

„megszemélyesítés során a magunkról (emberekről) való tudásunkat használjuk fel a világ 

dolgainak (pl. idő, halál, természeti erők, élettelen tárgyak) megértésére” (Kövecses 2005: 

64). A perszonifikáció külön esetének tekinthető az animizáció és a növényi 

megszemélyesítés, amikor állatok vagy növények jellemzőivel ruházunk fel absztrakt 

fogalmakat vagy tárgyakat. 

Az animizáció és az emberi és növényi perszonifikáció fogalmát összekapcsoltam a 

pszichológia és az antropológia animizmus fogalmával, mivel véleményem szerint gyökereik 

közösek. Freud az animizmust „lélekképzetekről szóló tanként” definiálja, és állítja, hogy a 

primitív népek felfogása alapján a világ tele van lelkekkel, szellemi lényekkel, tehát több lélek 

veszi őket körül, mint a fejlődés magasabb fokán álló embert. Ebben a felfogásban jelentős 

szerepet játszik az, hogy a népek „az állatok, növények és tárgyak lelkét is az emberi lélekkel 

való analógia nyomán alkották meg” (Freud 1990: 73). A primitív népek mindennapi életében 

nagyon fontos szerepet játszott az imitáció, pl. mágikus tevékenységeknél: ha esőt játszanak, 

akkor esni fog. Bár az imitáció a kognitív nyelvészet fogalomtárában nem szerepel, az 

imitáció fogalmával rokon fogalomnak tarthatjuk a két tartomány összekapcsolására szolgáló 

leképezés fogalmát. Párhuzamot vonhatunk az imitáció és a leképezés között: ha az idő tudja 

imitálni a madár mozgását, akkor repülni is tud, vagyis kognitív nyelvészeti szempontból a 

madár konkrét forrástartománya leképezhető az idő elvont céltartományára. Ez a felfogás azt 

bizonyítja, hogy a nyelvben az ember legősibb tapasztalatai rögzültek, vagyis „az embernek a 

nyelvben kifejeződő szellemi élete nagyon ősi lehet” (Boas 1975: 91). 

Az antropomorfizmus szintén az animizáció és a perszonifikáció tartományát fedi le: 

állatok, növények, természeti jelenségek emberi tulajdonságait írja le, tehát a Nap, a szél, az 

eső is rendelkezhet emberi jellemzőkkel (vö. Időjárás). 
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5.1 Az idő múlása élőlény mozgása 

Az Aktív idő fejezetben arra keresek választ, hogy az idő perszonifikációja az általam 

kutatott nyelvek mindegyikében megtalálható-e, és milyen mértékben hatja át a nyelvet. 

Mindennapi tapasztalataimból és szótári példákból kiindulva vizsgáltam meg, hogy az 

idő elvont céltartománya mindhárom nyelvben konceptualizálható-e megszemélyesítéssel, 

tehát AZ IDŐ ÉLŐLÉNY metaforával. 

A cseh čas (’idő’) lexéma szótörténetéből kiderül, hogy a běh času, vagyis ’az idő 

futása’ szintagmával az idő múlása fejeződik ki, amely mindmáig fennmaradt a čas ubíhá, ill. 

čas běží (ESJČ 1968: 96) (’rohan az idő’) szókapcsolatokban, illetve a běží časy, běží, všecko 

s sebou mění (Erb.) (PSJČ I: 294) (’futnak az idők, futnak, mindent megváltoztatnak’) és a běží 

časy, běží rok jako hodina. (Erb.) (i.m. 294) (’futnak az idők, egy év úgy elszalad, mint egy 

óra’) idézetekben. 

Az idő szócikk mellett álló igei kollokációk felsorolása a Magyar–cseh szótárban a 

következő: telik/múlik/halad/szalad/fut az ~ čas plyne/míjí/ubíhá/běží/kvapí/utíká/letí (MČS I: 

775). A szótáríró a hét cseh kifejezést öt magyarral helyettesítette, mivel a lexémák jelentése 

részben fedi egymást. A felsorolások közül a szalad az idő és a fut az idő szókapcsolat a 

magyar nyelvben kevésbé használatos, inkább a szinonimájuk, a rohan az idő vagy a repül az 

idő szintagma az elterjedtebb. Ha szó szerint fordítjuk a felsorolt hét cseh igét, akkor 

tükörfordításuk sorrendben ’telik, múlik/halad, elfut/elfolyik/telik/múlik, fut/szalad/rohan, 

siet/lohol/sürget, szalad, repül’.  

Az idő rohanása a német nyelvben is megjelenik, pl. a die Zeit rennt davon, die Zeit 

läuft davon (’az idő elfut’) szintagmákban. Az idő repülésére való utalás a német nyelvben a 

fliegen ’szállni, repülni’ ige származékszavával, a Fluge főnévvel történik: verrinnt schnell 

wie im Flug, vergeht wie im Flug (MNN 666) szókapcsolatokban, melyek szó szerinti 

jelentése ’egy pillanat alatt elfolyik/elmúlik’. AZ IDŐ MADÁR metafora közmondásban is 

szerepel, pl. die Zeit hat Flügel (’az időnek szárnya van’). 

A Német–magyar nagyszótárban a eZeit szócikknél az idő aktív mozgására az alábbi 

szókapcsolat utal: ihre ~ ist gekommen (szülés/halál) meg-/eljött/itt az ideje (NMN 2242), 

tehát nem az idő mozgása hangsúlyos, hanem egy esemény idejének a mozgása (vö. Evans: 

MOVING TIME h példa: His time [=death] has come). 

Ha az idő tud mozogni, repülni, rohanni, jönni-menni, akkor meg is tud állni, abba 

tudja hagyni a mozgást, amire az elérkezett, megállt az idő kollokációk utalnak. Ha az idő 

megérkezhet vagy elérkezhet, akkor várni is lehet rá, amit a legváratlanabb időben, várt 

időben vagy várva várt nap szókapcsolatok szemléltetnek. Az idő mozgására és 
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mozdulatlanságára utalnak a német die Z. scheint stillzustehen, die Z. anhalten (D 1845) (’az 

idő állni látszódik, feltartóztatni az időt’) szókapcsolatok. A magyar, a cseh és a német nyelv 

szóhasználati különbségeiből adódik, hogy a német ’állni látszódik’ szókapcsolatot magyarul 

mintha megállt volna az idő (MSZLT 147) felbontott szókapcsolatként használjuk, és a cseh 

nyelvben is a jako by se čas zastavil szókapcsolat terjedt el (’mintha megállt volna az idő’). A 

visszafordítani az időt (cs: vrátit čas ’visszahozni az időt’, n: die Zeit zurückdrehen 

’visszatekerni az időt’) szókapcsolat is az idő feltartóztathatatlan haladására utal.  

 

5.1.1 Az idő múlása élőlény mozgása a korpuszban 

az idő röpül  
(1) „Kolléga, szörnyű módon röpül az idő!” – jegyezte meg az egyik fogalmazó 
(Krasznahorkai DIA) 
(1a) „Kolego, čas šíleně letí!“ – poznamenal jeden koncipista (Kolmanová KÉ) 
(1b) «Kollege, die Zeit läuft uns weg!» bemerkte der eine Konzipist (Skirecki 295) 
Csf: ’az idő őrülten repül’ 
Nf: ’az idő elfut előlünk/tőlünk’ 

 

AZ IDŐ MÚLÁSA MADÁR MOZGÁSA metafora alapját a madarak fiziológiai 

adottságai, a szárnyakkal történő mozgás képezi. 

Az idézett metafora kifejezhető madárra jellemző mozgással a két célnyelvben is: a 

cseh nyelvben čas letí (’az idő repül’), és a német nyelvben die Zeit fliegt davon/dahin (’az 

idő elrepül’) szintagmákkal. Míg azonban a cseh példában a magyar példához hasonlóan a 

repülés, a német példában a lábbal történő helyváltoztatás a hangsúlyos. A választás oka a 

pragmatikai-szituatív jelentésben rejlik: a fordító nem a kognitív szemantika 

kategóriarendszerét, a madár repülését nyomatékosító forrástartományt tartotta szem előtt, 

hanem a pragmatikai-funkcionális ekvivalenciát, tehát az idő gyors múlásának adekvát módon 

történő kifejezését. 

A szárnnyal vagy lábbal történő mozgáson túl a példák közt további különbség a 

viszonyítási pont meglétében, illetve hiányában rejlik. Az idő értelemszerűen az 

emberekhez/szereplőkhöz viszonyítottan múlik, a német fordító azonban explicit módon is 

kifejezi személyes névmással (uns) az idő és az ember viszonyát. Ennek oka abban keresendő, 

hogy állandósult szókapcsolattal állunk szemben, melynek korrekt használatához a névmás 

betoldása kötelező; tehát a magyar példában implicit módon kifejezett tartalom a német 

fordításban nyelvileg is jelölt. 

A szintagma morfológiai-lexikai szintjét érintő fakultatív átváltási művelet a módon 

módhatározószó nyomatékosító lexémájának elhagyása a cseh transzémában. A szörnyű 
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módon cseh nyelven is kifejezhető adekvát szókapcsolattal (strašným způsobem), a cseh 

fordító azonban az összetett, névutóval kifejezett módhatározószó helyett a monolexémás, 

raggal ellátott megoldást választotta, és elhagyta a módon névutót. A végrehajtás módja 

szerint a mondat morfológiai-szintaktikai állományát érintő összevonás történt, amely a 

mondat szemantikai állományát nem érintette. 

Miért az ’őrült’, és miért nem a ’szörnyen’ módhatározószó került a cseh célnyelvi 

megoldásba? Egy cseh nyelvben elterjedt, hasonlaton alapuló szókapcsolat az idő múlását az 

őrülettel asszociálja: čas letí jako šílený, illetve čas letí jako bláznivý (Karel Gott) (’az idő 

repül, mint az őrült’). A šílený és a bláznivý melléknevek egymás szinonimáinak tekinthetők, 

és mindkettő elterjedt a hétköznapi szóhasználatban. A megoldás tehát a célnyelvi közönség 

igényeihez igazodik, és eleget tesz Reiß és Vermeer skopos-elméletének ill. Toury célnyelvi 

elfogadhatóságának. 

A német fordításban a módhatározószó elmarad, tehát a mondat lexikai állományát 

érintő kihagyás átváltási műveletével van dolgunk, azonban a jelentés információtartalma nem 

sérül; a nyomatékosító módhatározószó elhagyásával is adekvát célnyelvi megoldást kapunk. 

Maga a repül az idő kijelentés ugyanis már magában foglalja, hogy az idő gyorsan, szörnyen, 

nagyon múlik. A német megoldásban tehát egyrészt lexikai kihagyás történt a szörnyű módon 

összetett módhatározószó fordításának elhagyásával, másrészt grammatikai betoldás történt a 

személyes névmással (uns) való kiegészítés révén, az implicit tartalmak explicit módon 

történő kifejezésével. 

Ha a röpül ige dialektusra utalna és az ö hang használata a szöveg egyéb részén is 

nyelvhasználati sajátosságként bukkanna fel, a fordítónak kötelessége lenne a tájnyelvi 

jellegzetességek visszaadása, stilisztikai vagy tartalmi változtatások révén. De mivel 

hétköznapi magyar sajátossággal, széles körben elterjedt korrekt nyelvi változatokkal (repül, 

röpül) állunk szemben, jelölése a célnyelvi megoldásokban nem indokolt.  

 

az idő lassan száll 
(2) csípőjét nem csupán amiatt ringatta, hogy múlassa „a lassan szálló időt”  
(Krasznahorkai DIA) 
(2a) boky nepohupovala výhradně proto, aby nějak strávila „pomalu plynoucí čas“ 
(Kolmanová KÉ) 
(2b) sie nicht nur mit den Hüften kreiste, um die langsam verrinende Zeit zu 
unterhalten (Skirecki 163) 
Csf: ’lassan múló időt’ 
Nf: ’lassan elfolyó/elmúló időt’ 
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A szálló idő szintagma szintén AZ IDŐ MADÁR metaforára vezethető vissza. A cseh 

példában a száll igéből képzett melléknévi igenév helyett a plynout ’telik, múlik’ igéből 

képzett plynoucí (’múló’) melléknév szerepel, amely az idő passzív jellegét emeli ki. A Cseh–

magyar szótári felsorolásban is megfigyelhettük, hogy az idő telik szókapcsolatnak mennyi 

passzív és aktív igével kifejezhető szinonimája használatos, tehát a cseh fordító számos 

megoldás közül választhat. Továbbá a letí (’repül’) igéből képzett melléknévi igenév nem 

használatos a cseh nyelven, tehát a plynoucí (’múló) használata pragmatikai indíttatású.  

A cseh példában lexikai betoldás történt a nějak (’valahogy’) módhatározószóval való 

kiegészítés révén. 

Akár a cseh példában, a német példában is az idő múlásának passzív jellegével 

szembesülünk (n: verrinnen ’múlik, telik, elfolyik’). 

A repülés gyorsaságát a szerző a lassan módhatározószóval pontosítja. Bár a szerző az 

(1) példában is nyomatékosítja a gyorsaságot, megfigyelhettük, hogy nem változik a metafora 

jelentése, ha a gyorsaságra történő utalás elmarad (1b), mivel az idő múlása alapvetően gyors, 

azonban a lassan módhatározószó elhagyásához nem folyamodhatunk.  

 

az idő rohan  
(3) persze rohant az idő, s mielőtt még kedvükre szemügyre vehettek volna mindent 
(Krasznahorkai DIA) 
(3a) jim čas samozřejmě ubíhal a než by si byli mohli všechno podle libosti 
prohlédnout (Kolmanová KÉ) 
(3b) allerdings verging die Zeit im Flug, und bevor sie sich nach Belieben alles 
anschauen konnten (Skirecki 286)  
Csf: ’rohant nekik az idő’  
Nf: ’elment az idő röptében/elröppent’ 

 

A cseh ubíhat ige jelentése ’elfut, távozik, elfolyik, elmúlik, eltelik’ (CSMSZ II: 567). 

A cseh célnyelvi megoldás egy lexémával gyarapodott: a jim (’nekik’)  cseh ragozott 

személyes névmás betoldásával; a cseh fordító lexikai betoldást végzett, és egyben tudatos 

konkretizálás is történt. A Dativban álló jim (’nekik’) kiemelésével a cseh fordító konkrét 

nyelvi eszközzel is kifejezi, hogy az idő múlásának elszenvedője az ember (vö. 1b).  

A német vergehen ige jelentése ’(el)múlik, (el)telik’ (MNN 2052). A német célnyelvi 

megoldás esetében egy jelentésegységgel kibővített állandósult szókapcsolat behelyettesítése 

történt: wie im ~e vergehen (idő) szinte v. csak úgy elröppen, im Flug/e röptében, egy pillanat 

alatt (NMN 712), amely az idő gyors múlását nyomatékosítja (vö. 1b, ahol a nyomatékosítás 

elmarad).  
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a napok vánszorognak  
(4) Néhány nap vánszorog csak el (Darvasi 207) 
(4a) Odvleče se jen několik dnů (Novotný 180) 
(4b) Nun ein paar Tage haben sich hingeschleppt (Eisterer 228) 
Csf: ’néhány nap vánszorog el’ 
Nf: ’egypár nap vánszorgott el’ 

 

Jelen példa bizonyítja, hogy az idő egységeit is jellemezheti az a mozgás, amely az idő 

egészét. A napok, akárcsak az idő, megszemélyesíthetők, és ezáltal emberi vagy állati 

mozgással jellemezhetők, pl. repülnek a napok, rohannak a napok. 

Mivel az emberi tapasztalaton alapuló vánszorognak a napok metafora mindhárom 

nyelvben elterjedt, fordítása egyszerű behelyettesítéssel megoldható. 

 

a pillanat közeledik 
(5) minden jel az pillanat közeledtét mutatta (Márai 239) 
(5a) vše nasvědčovalo, že se blíží radostný okamžik (Gálová KÉ) 
(5b) deutete alles auf das Herannahen des freudigen Augenblicks hin (Skirecki 198) 
Csf: ’közeledik a pillanat’ 
Nf: ’a pillanat közeledésére’ 

 

A pillanat közeledte szintagma és célnyelvi megfelelői szemantikailag valamennyi 

példában egyeznek, különbségek szintaktikai szinten mutatkoznak. A cseh fordító a 

szókapcsolatot mellékmondatban fejezi ki (’minden arra utalt, hogy közeledik az örömteli 

pillanat’) a magyar és a német szintagmával szemben, ezáltal a cseh fordító mondathatárok 

felbontása átváltási művelethez folyamodott (Klaudy 2007a: 190). Ez is közrejátszik abban, 

hogy szófajváltás, főnév→ige átváltás történt: a das Herannahen főnévi funkcióban áll, míg a 

cseh fordításban a forrásnyelvi főnév blíží se visszaható igeként köszön vissza. 

 

a pillanat fut 
(6) itt-ott váratlan rés, fényesebb lyuk is keletkezett egy-egy futó pillanatra benne 
(Kertész 236) 
(6a) tu a tam se na letmý okamžik otevřela na nebi i nečekaná skulinka, světlem 
ozářená dírka (Pošová 143) 
(6b) hin und wieder enstand unverhofft ein Spalt, ein helles Loch, für einige 
Augenblicke (Viragh 205) 
Csf: ’futólagos pillanatra’ 
Nf: ’néhány pillanatra’ 
 

A magyar nyelvben a futó pillanat széles körben elterjedt állandósult szókapcsolat, 

akárcsak a cseh nyelvben a letmý okamžik. A kifejezésben a let (’repülés’) és lítat (’repülni’) 
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szótövet találjuk (vö. n: im Flug ’röptében’), azonban egyéb mozgásra utaló jelentésben is 

szerepel a szótárban: letem hsz röptében, sietve, futtában (CSMSZ I: 388).  

A német nyelvhasználók a ’szökni’ igéből képzett melléknévvel fejezik ki a futó 

pillanatot: für einen flüchtigen Augenblick ’egy menekülő pillanatra’, illetve a rövidség 

kiemelésével kurzer Augenblick (’rövid pillanat’) formában (MNN 1990). 

A német példában megfigyelhetjük, hogy ha elhagyjuk a futó, elröppenő jelzőt, a 

mondat teljes értékű marad a gyorsaságra utaló határozó vagy jelző nélkül is (vö. 1b).  

 

az idő dolgozik 
(7) hiszen tudta jól: az idő neki dolgozik (Krasznahorkai DIA) 
(7a) vždyť dobře věděla, že čas pracuje pro ni (Kolmanová KÉ) 
(7b) wußte sie doch, daß die Zeit für sie arbeitete (Skirecki 148) 
Csf: ‘az idő neki dolgozik‘ 
Nf: ’az idő neki dolgozott’ 

 

AZ IDŐ ÉLŐLÉNY metaforán belül AZ IDŐ EMBER metaforával fejezhető ki az idő 

munkavégzése; ez a tevékenység lehet egyrészt állat, másrészt gép munkavégzése, azonban 

besorolásomnál az emberiség lehető legkorábbi időszakát vettem alapul, amikor még nem 

használtak gépeket. Az idő dolgozik metafora minden általam vizsgált nyelvben megtalálható, 

tehát lefordítása nem ütközik nehézségbe, és egyszerű behelyettesítéssel állunk szemben: čas 

pracuje pro nás (MČS I: 775) és die Zeit arbeitet für uns (MNN 666). 

A frazeologizmus mindhárom nyelvben egymással adekvát lexéma-komponensekből 

és vonzatokkal áll, csupán a nyelvi rendszerek különbségeiből adódóan a cseh és a német 

nyelvben prepozíciós névmások (pro ni, für sie) szerepelnek, míg a magyar nyelvben ragozott 

névmás (neki). Továbbá a magyar nyelvben csak a konkrét szövegkörnyezetből derül ki, hogy 

az idő nőnemű személynek dolgozik (a két célnyelvben nemek konkretizálódása történik). 

Eltérés az igeidők egyeztetésében is megmutatkozik: a főmondatok igéje mindhárom 

nyelvben múlt időben áll, amelyet a magyar és a cseh nyelvben jelen idejű ige követ, a német 

példában azonban a mellékmondat igéje is múlt időbe kerül. A német példában a fő- és 

mellékmondat idejének egyeztetéséből kifolyólag jelen idő → múlt idő átváltás történt. 

 

az idő sürget 
(8) sehogy sem tudta elszánni magát az indulásra, noha egyre sürgette az idő 
(Krasznahorkai DIA) 
(8a) stále se nedokázal odhodlat k odchodu, ačkoli čas neúprosně ubíhal (Kolmanová 
KÉ) 
(8b) er konnte sich einfach nicht entschließen aufzubrechen, obgleich die Zeit drängte 
(Skirecki 219) 
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Csf: ’idő kérlelhetetlenül múlt/rohant’ 
Nf: ’az idő szorított/sürgetett’ 

 

Az idő sürget szókapcsolat a cseh nyelvben adekvát módon a čas kvapí (MČS II: 488) 

idővel kapcsolatos szintagmában jelenik meg; a kvapiti ige jelentése ’siet, lohol, sürget, nógat’ 

(CSMSZ I: 369). A cseh fordító azonban általánosabb jelentésű igét választott (vö. 3a): a 

sürget ige helyett a tágabb jelentésű rohan/múlik igét. Döntése Levý általánosító fordítását 

támasztja alá (Levý 1965) (vö. Átváltási műveletek). Azonban az általánosabb ige jelentését a 

’kérlelhetetlenül’ jelentésű módhatározószóval egészítette ki, ezáltal kompenzálta az 

általánosítás folytán elhagyott jelentéseket, bár a neúprosně módhatározószó az egyre 

nyomatékosító partikula megfelelőjeként is értelmezhető. 

A német drängen ige jelentései ’szorít, nyom, szorongat, sürget, követ, űz’, és idővel 

alkotott szókapcsolatban a die Zeit drängt ’az idő sürget’ jelentésben jelenik meg (NMN I: 

496). A német fordító az adekvát szókapcsolat egyszerű behelyettesítéséhez folyamodott. 

Az egyre módhatározószó a német nyelvben semmilyen módon nem jelenik meg. A 

transzémában ugyanazt a jelenséget figyelhetjük meg, amit az (1b) példában: a 

nyomatékosítás elhagyható, mivel a sürget ige már magában foglalja az idő szorítását. 

A tárgyas ragozás a magyar nyelvben a cselekvő személyére is utal, míg a cseh és a 

német nyelvben az elszenvedőre nem történik semmiféle utalás (vö. 1b, 3a példa névmásai). 

 
az idő bohóckodik 
(9) hirtelen ugyanazon az akácgallyon látta átvonulni a tavaszt, a nyarat, az őszt és a 
telet, mintha csak megérezte volna, hogy az örökkévalóság mozdulatlan gömbjében 
bohóckodik az idő egésze (Krasznahorkai DIA) 
(9a) náhle viděl, jak přes větev akátu přechází jaro, léto, podzim a zima, a tu jako by 
se mu zdálo, že si z nás veškerý čas dělá ve své nehybně kulaté věčnosti blázny 
(Kolmanová KÉ) 
(9b) und plötzlich sah er Frühling, Sommer, Herbst und Winter über ein und denselben 
Akazienast hinwegziehen, als ob im reglosen Rund der Ewigkeit die Zeit Possen treibe 
(Skirecki 318) 
Csf: ’az egész idő az ő mozdulatlanul gömbölyű örökkévalóságában bolondot űz 
velünk’ 
Nf: ’mintha az örökkévalóság mozdulatlan gömbjében bohóckodna az idő’ 

 

A szerző az idő elvont céltartományát élőlény viselkedéséhez, mégpedig 

bohóckodáshoz hasonlította. Az idő bohóckodik szintagma egyéni, kreatív metaforának 

tekinthető, azonban fordítása nem igényel egyéni fordítási stratégiát, mivel a bohóckodik ige 

mindkét célnyelvben a hétköznapi szókincs részét képezi, és a szövegösszefüggésből 

kifolyólag nem okoz gondot az időre történő leképezése. 
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A magyar transzémában a cselekvő ágens mellett nem szerepel címzett, és nem is 

lenne kötelező a címzett bevonása. A magyar példában szereplő idő bohóckodik alany-

állítmány szerkezetet a cseh fordító az idő bolondot űz belőlünk/bolondját járatja velünk 

konkretizáló formában tárja a cseh olvasó elé. A cseh fordításban explicitációval, tudatos 

konkretizálással állunk szemben: a fordító a megfigyelőket, a résztvevőket (szereplőket 

és/vagy az olvasókat) is bevonja az idő játékába. A magyar transzéma implicit módon 

magában foglalhatja azt a jelentést is, hogy az idő a szemlélőinek, az elszenvedőinek 

bohóckodik, hiszen az idő bohóckodása az emberiség valamennyi tagjára kihatással van, de 

elképzelhető az is, hogy az idő egyszerűen magának bohóckodik (vö. Kant 2004, aki szerint 

az idő önmagában nem létezik, csak az ember által). A cseh fordító eljárása explicitációnak 

tekinthető (vö. Blum-Kulka 1986). 

A bolondozik ige és a bolondot űz szintagma között stilisztikai shiftet figyelhetünk 

meg. Míg a bolondozik szócikk mellett a tréfázik, viccelődik, bohóckodik, komédiázik 

szinonimák szerepelnek, a bolondot űz a rászed, átejt, áltat jelentéseket is magában foglalja 

(MSZKT 89). A cseh fordító nyúlhatott volna egyszerű behelyettesítéshez, hiszen a 

bohóckodik ige a cseh nyelvben is él dělat (někomu ze sebe) šaška, šaškovat (MČS I: 193) 

formában ’bolondot csinálni (valakinek/magából)’, illetve bolondozik bláznit, dovádět, 

skotačit, třeštit (expr.) jančit, trojčit (ob. expr.) (MČS I: 196) formában, részint hangulatfestő 

szavakkal kifejezve.  

A forrásnyelvi metaforában az örökkévalóság gömbként, konténermetaforaként jelenik 

meg (vö. Konténer- és síkmetaforák). A gömbölyű örökkévalóság és az örökkévalóság gömbje 

szókapcsolatok olvasásakor hasonló kép jelenhet meg a forrásnyelvi és a célnyelvi olvasó 

előtt, viszont a magyar olvasó a gömbjében birtokjeles főnevet kapja kézhez, míg a cseh 

nyelvhasználó a ’gömbölyű’ melléknevet, és a birtokjel az örökkévalóságra vonatkozik. A 

cseh példában A FORMA TULAJDONSÁG metaforával találkozunk, ahol a forma (gömb) 

helyett tulajdonság (gömbölyű) áll. 

A bohóckodik ige német szótári alakja, a Possen treiben, Possen reißen (MNN 160) 

jelenik meg a fordításban. Az idő egésze a német példában nem fejeződött ki, azonban a 

lexikai-szintaktikai kihagyás nem befolyásolta a mondat összjelentését. 

 

5.1.2 Potenciális metaforák, egyéb előfordulások 

A repül az idő (AZ IDŐ MÚLÁSA MADÁR REPÜLÉSE) konvencionalizálódott 

metaforából további metaforákat képezhetünk. A madarakat jellemző helyváltoztatás (repülés) 

és annak mikéntje (lassú, gyors) példáinkban megjelenik, azonban a madarak testfelépítésére, 
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testrészeire nem történik utalás. A háttérbe szorult jelentésegységek kiemelésével olyan 

metaforákat képezhetünk, mint az idő szárnya, az idő tolla, az idő csőre. A kép kibontásában 

tovább is léphetünk, és kiterjesztéssel összetettebb metaforákat is képezhetünk, pl. a sebesen 

suhanó idő szárnycsattogása, az idő törött szárnya.  

A rohan az idő (AZ IDŐ MÚLÁSA ÉLŐLÉNY MOZGÁSA) hétköznapi időmetafora 

helyén a cseh nyelvben a čas utíká (’az idő elfut, elrohan’), a német nyelvben a die Zeit flieht 

(’az idő menekül, szökik, gyorsan száll’) szókapcsolatok jelennek meg. A magyar 

nyelvhasználó számára a két célnyelvi metafora visszafordítása szokatlan metaforának tűnhet, 

pl. menekül az idő, szökik az idő. A felsorolt példák azt bizonyítják, hogy az egyik nyelvben 

hétköznapi, semleges előjellel álló metafora tükörfordítása egy másik nyelvben kreatív 

metaforaként működhet. 

A rohan az idő és a vánszorognak a napok szintagmák mintájára valamennyi emberi 

járásra jellemző igével kifejezhetjük az idő múlását, attól függően, hogy az idő milyen 

gyorsasággal halad, pl. botladozik, tántorog, biceg, szalad, vágtat, száguld, suhan az idő. Egy 

részük az idő lassú, másik részük az idő gyors mozgására utal, de akár részegségét, 

betegségét, eszközhasználatát is kiemelhetik. Ezen jelentések felhasználásával új metaforák 

komponálhatók, pl. részegen tántorog, törött lábbal biceg az idő, kiemelve azt, hogy az idő 

részeg, beteg vagy sebesült. A felsorolt igék alkalmazhatók az idő és a nap lexémákon kívül 

egyéb időszakokra is, például a hetekre és a hónapokra. Amint a konkrét időmetaforák 

elemzésénél említettem, az idő lassú és gyors mozgását egyrészt az ige jelentése foglalja 

magában (rohan, vánszorog), másrészt tovább fokozható módhatározószókkal (lassan, 

gyorsan, sebesen), pl. „A hetek néha csigalassúsággal vánszorogtak” (Grendel 2011: 13). 

A különféle életkorú emberek mozgását is leképezhetjük az idő múlására, pl. az idő 

járni tanul, tipeg, ill . bottal jár, görnyedten jár az idő. 

Ha az időt tud szaladni, bizonyára van lába, és más testrészei is, ezért emberi/állati 

testrészekkel, szervekkel is elláthatjuk, pl. az idő szeme, szíve, arca, talpa, gerince, és a 

felsorolt metaforákat továbbfejleszthetjük: az idő szeme mindent lát, hallotta az idő 

szívdobbanását, belenézett az idő arcába.  

A napszakoknak és az évszakoknak továbbá lehet dereka (AZ IDŐSZAKOK FELE 

DERÉK), pl. „a délután derekán” (Grendel 2011: 99), „a nyár derekán” (Mann 1998: 7) vagy 

az élete derekán (vö. 138). Az időszakok „derekát” rávetíthetjük az időre is, ami révén az idő 

dereka újszerű metaforához jutunk. 

Az idő szeme, ill. szemének színe jelenik meg Juhász Ferenc A lezuhant Griffmadár 

című művében: „Olyan vagy te, kék szemű idő, mint a szerelmes Mindenség“ (Juhász 2000). 



70 
 

Az idő foga is megjelenik hétköznapi metaforákban, pl. megrágta az idő vasfoga 

(MSZ 267) (AZ IDŐ FOGA PUSZTÍTÓ ERŐ). Az idő vasfoga a cseh és a német nyelvben a vas 

előtag nélkül jelenik meg: zub času (cs), der Zahn der Zeit (n). Példamondatban: mnoho 

budov vzdoruje zubu času (PSJČ I: 294) (’sok épület ellenáll az idő fogának’). 

Az idő és az ember alá-fölérendeltségi viszonya kétféle lehet: vagy az ember, vagy az 

idő alárendelt. Az idő két szerepben tűnik fel nyelvi példáinkban: az idő dolgozik az 

embernek, illetve az ember kiszolgáltatott az időnek. A hierarchia egyéb konnotációkra is 

kiterjeszthető, pl. az ember az idő ura, ill. az idő az ember szolgája, és antonimáira, pl. az idő 

az ember ura, ill. az ember az idő szolgája. 

A következő mondat az idő szolgaszerepe (AZ IDŐ SZOLGA) mellett az idő öl (AZ 

IDŐ GYILKOS) jelentést is magában hordozza: 

„Szükségtelen édesapámat megölni, az idő, e hű szolga, majd bevégzi munkáját.” 

(Esterházy DIA). „Es ist überflüssig, den Meinvater zu töten, die Zeit, dieser treue Diener, 

wird die Arbeit schon erledigen.” (Mora KÉ). 

A sürget az idő metafora több konkrét hétköznapi időkifejezésben is megjelenik, pl. 

nyakunkon a határidő, csehül termín máme v patách ’a határidő a sarkunkban van’, németül 

der Termin kommt über den Hals ’a határidő a nyakunkra jön/hág’. A három példából kitűnik, 

hogy a magyar, a német és a cseh nyelvhasználó különböző testrészek bevonásával fejezi ki 

az ember és az idő „fogócskáját”. A magyar és a német nyelvhasználónak a nyakára 

akaszkodik teherként (AZ IDŐ VÁLLAT NYOMÓ TEHER), a cseh nyelvhasználónak pedig a 

sarkában, tehát a nyomában van a határidő, vagyis az idő az ember sarkában lohol (AZ IDŐ 

KERGET). Az idő sürgetése megjelenhet az alábbi szókapcsolatokban: az idő velünk fut, az 

idő megelőz, az idő utolér, fogócskázunk az idővel. Létező, konkrét metaforaként az utoléri 

a múlt szintagma él a magyar nyelvben. 

AZ IDŐ VERSENYTÁRS metafora is felbukkan a sürgetés szinonimájaként különféle 

állandósult szókapcsolatokban. A „rohanó élet” velejárója a versenyfutás az idővel, csehül 

závod s časem, németül ein Wettlauf/Wettrennen mit der Zeit. A frazéma sürgős események 

szemléltetésére használatos, pl. „A mentők versenyt futnak az idővel” (Duna TV, 2010.3.8.). 

A bohóckodik ige szinonimáinak felhasználásával, analógiával hasonló potenciális 

metaforák képezhetők, pl. rakoncátlankodik, csintalankodik az idő.  

AZ IDŐ EMBER metafora valamennyi emberi jellemzőt, aktivitást magában foglalhat, 

pl. az időnek lehet foglalkozása (AZ IDŐ TANÍTÓ): Az idő nagy tanító(mester). {idővel sok 

mindent megtanul az ember, sok tévedésre rájön} (MSZLT 148). 
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Az idő kérdezhet is: mindhárom nyelvben megtaláljuk a csak idő kérdése kifejezést, 

csehül jenom otázka času, németül nur eine Frage der Zeit. 

 

5.1.3 Összefoglalás  

A fejezet példáiban mindhárom nyelvben elterjedt, az átlagos nyelvhasználó számára 

is ismert, szótári megfelelőkkel rendelkező hétköznapi metaforák fordultak elő. A kilenc 

példa között egyetlen kreatív időkifejezés szerepelt, a bohóckodik az idő (9), melynek 

jelentése a nyelvhasználók mindennapi tudása alapján és a szövegkörnyezetből 

kikövetkeztethető, és ezáltal a szintagma lefordítása nem ütközik akadályba. 

A példákból kitűnik, hogy a gyorsan múló idő kifejezéséhez nem feltétlenül szükséges 

a gyorsaságot nyomatékosító módhatározószók betoldása a repül, száll, telik, múlik igék 

mellett, mivel az igék jelentése magában foglalja az idő gyors múlását. A gyorsaságot 

másrészt nyomatékosíthatjuk a gyorsan módhatározószóval és szinonimáival. 

A lassú mozgást kifejező igék (pl. vánszorog) jelentésükből kifolyólag utalnak arra, 

hogy az idő lassan múlik, de a repül, száll, telik, múlik igék mellett a lassúságot minden 

esetben jelölni kell, amit a lassan módhatározószó vagy szinonimái betoldásával érünk el. 

 

5.2 A napszakok/évszakok élőlények 

Az idő múlása élőlény mozgása fejezet példái rámutattak, hogy nemcsak az idő egésze, 

hanem egyes időszakok és időegységek (évek, hónapok, hetek, napok, órák, pillanatok stb.) is 

megszemélyesítők.  

Jelen fejezetben egyrészt azt vizsgálom, hogy mennyire terjedt el a magyar, a cseh és a 

német nyelvben az égitestek mozgásához kapcsolódó napszakok és évszakok 

megszemélyesítése, másrészt cselekvést fejeznek-e ki a napszakok és évszakok 

bekövetkezésére utaló igéink. Az idő aktivitását AZ ESEMÉNYEK CSELEKVÉSEK metafora 

szemszögéből kutatom (vö. Lakoff és Turner 1989, Kövecses 2005), amely szerint a 

bekövetkező események aktív jelleggel rendelkeznek. 

A magyar nyelvben főként a közeledik és a beköszönt igékkel fejezzük ki egy napszak 

vagy évszak közeledtét vagy beálltát. A cseh nyelvben egy napszak aktív jellege idézetben is 

fellelhető, pl. Půlnoc se blíží, máme právě svůj vrchovatý čas. Klicp. (PSJČ I: 294) (’közeledik 

az éjfél, elérkezett a legmegfelelőbb idő’). A német nyelvben is előfordul megszemélyesítés: 

~ az est es naht der Abend (MNN 879) (’közeledik az est’). 
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5.2.1 A napszakok/évszakok élőlények a korpuszban 

a tél beköszönt  
(10) megállapította, hogy bátran nézhet szembe a hamarosan beköszöntő téllel 
(Krasznahorkai DIA) 
(10a) usoudil, že se může blížící se zimě statečně podívat do očí (Kolmanová KÉ) 
(10b) konstatierte, daß er dem bevorstehenden Winter gelassen entgegensehen konnte 
(Skirecki 303) 
Csf: ’közelgő télnek’ 
Nf: ’az előtte álló (küszöbön álló) télnek’ 

 

A beköszöntő tél szintagma bizonyítékul szolgál arra, hogy emberi jellemzőkkel egy 

napszak elvont céltartománya is felruházható. A megszemélyesítés hátterében AZ ÉVSZAKOK 

MOZGÁSA ÉLŐLÉNY MOZGÁSA metafora áll.  

A beköszönt ige jelentéstartományát auditív elemek is kiegészítik, azonban a magyar 

nyelvhasználó sem feltétlenül asszociál arra, hogy a napszakok vagy az évszakok hangosan 

üdvözlik.  

Ha a metaforát szó szerint fordítanánk, metaforizálással és felülfordítással szembe-

sülne a célnyelvi olvasó, ugyanis a köszönés, a beköszöntés a cseh és a német nyelvhasználók 

képzeletében nem társul az évszakokkal, ezért a szókapcsolat idegen elemként „kilógna” a 

szövegtestből. A fordítók nem adhatták vissza a magyar nyelvben érzékelhető információ-

többletet, mivel a célnyelvekben a napszakokhoz és az évszakokhoz járuló elképzelések eltér-

nek a magyar nyelvhasználók elődeinek nyelvben foglalt elképzeléseitől, ezért a fordítók 

pragmatikai okokból csak a célnyelvben legelterjedtebb formához folyamodhattak. 

A cseh fordító két lexéma jelentését tömörítette egy szóba: a hamarosan beköszöntő 

szintagmát a közeledő folyamatos melléknévi igenévvel fejezte ki. Lexikai átváltási művelet, 

jelentések összevonása történt. 

A példát a Moving Ego és a Moving Time (Evans 2005: 60-62) szempontjából is 

megközelíthetjük (vö. 2. ábra). A magyar és a cseh példában az idő végzi a mozgást, a német 

célnyelvi példában azonban az idő (évszak) nem közeledik vagy köszönt be; csak annyit 

tudunk meg róla, hogy áll. A küszöbön áll német megfelelője a steht vor der Tür/steht 

bevor/ist imminent (MNN 899) (’az ajtó előtt áll/előtte áll/imminens). Az egy helyben álló, 

mozdulatlan tél képe a magyar és a cseh nyelvben is kifejezhető: a tél előttünk áll/küszöbön 

áll, cs: zima je před námi/je přede dveřmi (’előttünk a tél’/’ajtónk előtt van’), illetve a tél 

végének kifejezésére: zima je už za dveřmi (’a tél az ajtónk mögött van’, vagyis ’véget ért’). A 

cseh és a német nyelvben a magyar küszöb helyett az ajtó jelenik meg a ház részeként. 
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Jelen példában a tél a jövőből közeledik a magyar és a cseh nyelvhasználó felé, a 

német nyelvben viszont a tél mozdulatlan.  

A hamarosan időhatározószó mindkét példából elmaradt, viszont a lexikai kihagyás 

nem vont maga után szemantikai hiányt. 

Cs. Jónás Kognitív szemantika és fordításstilisztika című tanulmányában további 

igéket sorol fel A TÉL ÉLŐLÉNY metafora jellemzésére, pl. sír, bekopog, bömböl, felüvölt 

(Cs. Jónás 2010a: 71). 

 

az éjszaka leszáll 
(11) Leszáll az éjszaka. Se csillag, se hold. (Krasznahorkai DIA) 
(11a) Nastane noc. Ani stopy po hvězdách a po měsíci. (Kolmanová KÉ) 
(11b) Es wird Nacht. Keine Sterne, kein Mond. (Skirecki 54) 
Csf: ’bekövetkezik az éj’ 
Nf: ’éjszaka lesz’ 

 

Az idézett példából kitűnik, hogy a magyar nyelvhasználó a napszak mint elvont 

céltartomány változását szálló mozgással is összekapcsolta: az éjszaka mozgását élőlény 

mozgásához hasonlította (AZ ÉJSZAKA MADÁR). A NAPSZAKOK MOZGÁSA ÉLŐLÉNY 

MOZGÁSA metafora a leszáll az éjszaka konkrét megszemélyesítésben ölt testet. 

A leszáll az éjszaka a magyar nyelvhasználó számára közismert, emelkedett 

stílusértékkel rendelkező szintagma, a beesteledik költői megfelelője.  

A cseh nyelvhasználó a szálló mozgást nyelvileg nem fejezte ki, és helyette a nastati 

(’beáll, bekövetkezik, támad, elkezdődik’) igét részesítette előnyben. A cseh kezdő igék 

magyarul általában kifejtettebb, tartalmasabb formában kerülnek kifejezésre (vö. Cselekvések 

vagy történések az események?). Ezt az állítást szótári példák is bizonyítják, pl. nastal den 

’felvirradt a nap’ (CSMSZ I: 521). A német werden (segéd)igének több jelentése ismert, és 

valamennyi a jövőre utal, pl. ’lesz, keletkezik, létrejön, meglesz, születik, alakul, fejlődik’ 

(NMN II: 2186), és a magyar igéhez képest szintén kevésbé tartalmas. 

A fordításból kitűnik, hogy a cseh és a német fordító egyaránt üres igével fejezte ki a 

magyar tartalmas igét. Mivel a magyar leszáll igének nincs az ige elhomályosult jelentését is 

magában foglaló adekvát cseh és német megfelelője, és a magyar nyelvhasználó sem asszociál 

a szintagma elhomályosult jelentésére, fel sem merül a többlet kifejezésének kényszere. A 

költői kép (az éjszaka szárnyakkal vagy szárnyak nélküli leszállása a földre) ugyan 

visszaadható csehül és németül, azonban felülfordítással és metaforizálással állnánk szemben, 

akár a (10) példa esetében. A nastane noc és az es wird Nacht szintagmák a magyar metafora 

pragmatikai és funkcionális szempontból adekvát megfelelői. 
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az alkony ereszkedik 
(12) mert épp csak ereszkedett még az alkony (Szabó 126) 
(12a) protože soumrak se teprve snášel (Valentová 129) 
(12b) denn die Dämmerung brach eben erst herein (Thies 136) 
Csf: ’az alkonyat ereszkedett’ 
Nf: ’a derengés betört/bekövetkezett’ 

 

Jelen metafora csupán közvetett módon utal arra, hogy elődeink madár mozgásához 

hasonlították az alkonyt. A megszemélyesítés nem bizonyítható, hiszen az alkony sötétség-

ként, illetve valamilyen tárgyként, konkrétan lepelként is ráereszkedhet a földre (vö. 88).  

A cseh fordító az ereszkedett igét azonban példánkban nem az üres cseh nastane 

(’bekövetkezik’) igével fejezte ki, hanem sokkal inkább irodalmi, emelkedettebb formában, a 

snášet se (’leszáll, lehull’) visszaható igével. A szótár is hoz ilyen jellegű példát: večer se 

snášel ’leszállt az est’ (CSMSZ II: 405) jelentésben. A lefelé irányuló passzív mozgás a Cseh 

Nemzeti Szövegtár (ČNK) anyagában konkrétan is előfordul: padl soumrak ’hullt az alkony’, 

v padajícím soumraku (’hulló alkonyatban’) (2011.05.25). 

Míg a (11b) példa esetében a német fordításban üres ige áll, jelen német példánkban 

tartalmasabb igével fejezte ki a német fordító az állapotváltozást: a hereinbrechen ige 

jelentése (’betör, eláraszt’) (MNN 879) utalhat aktív és passzív mozgásra is. A szépirodalmi 

és a szótári példa bizonyítja, hogy a napszakok beállta német nyelven is kifejezhető 

tartalmasabb igével.  

A német fordításban az alkonyat eDämmerung (és nem rAbend) lexémaként szerepel, 

ami arra utal, hogy a napszakok fényviszonyokkal is jellemezhetők (lásd bővebben A 

napszakok fényviszonyok, Napszakok általánosító fordítása?, Napszakok beállta – 

monolexémás kifejezésekben). A német eDämmerung reggeli és esti időszakra is utalhat: 1. 

alkonyat, szürkület, 2. pitymallat, virradat (NMN 451). A lexéma jelentését a 

szövegkörnyezet vagy az előtag (rMorgen, rAbend) egyértelműsíti, mivel ’szürkület’, 

’derengés’ jelentésben esti és reggeli napszakra is vonatkoztatható.  

 

a nap nyugovóra tér 
(13) Mivel a török tegnap még napnyugtakor is ágyúzott (Darvasi 72) 
(13a) Jelikož Turek včera ostřeloval ještě i při západu slunce (Novotný 65) 
(13b) Da am Vortag die türkischen Kanonen nicht einmal bei Sonnenuntergang 
geschwiegen haben (Eisterer 81) 
Csf: ’naplementekor’ 
Nf: ’naplementekor’ 
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Az Általános relativizmus című fejezetben kifejtettem, hogy őseinktől örökölt 

szókincsünkben elődeink világról alkotott elképzelése képeződik le. Elődeink nyelvben 

rögzült, kognitív világképe azonban nem minden esetben fedi a ma nyelvhasználójának 

időközben a világról szerzett tudását. A napkelte és a napnyugta őseink nyelvben rögzült 

világfelfogásának (Whorf 1956), a ptolemaioszi világképnek felel meg (a Nap mozog, nem a 

Föld forog). A meghaladott felfogás nyelvben való továbbélése azt bizonyítja, hogy az új 

felfedezések, a kopernikuszi világkép ismerete sem változtatta meg a nyelvben kódolt 

információkat, és a napkelte/napnyugta hétköznapi metaforaként él nyelvünkben tovább. 

Jelen példa AZ ÉGITESTEK EMBEREK metaforával írható le, amely kiegészül azzal a 

tapasztalattal, hogy az égitestek mozgása idézi elő a napszakok váltakozását (AZ ÉGITESTEK 

MOZGÁSA NAPSZAKOK VÁLTAKOZÁSA). A magyar nyelvhasználó a Nap előrehaladását 

saját felkeléséhez és nyugovóra téréséhez hasonlította, tehát a Napot emberi tulajdonságokkal 

ruházta fel (felkelő/lenyugvó nap).  

A napnyugta lexéma cseh fordításakor egyszerű behelyettesítés történt: zapadati a) 

beesik, behull; leesik, lehull, lehanyatlik; félre- ill. távol esik; (be- ill. le)süllyed; (be- ill. 

le)süpped(ezik), b) lenyugszik (csill. is); lemegy, lehanyatlik (CSMSZ II: 848). A szócikkben 

a zapadati a slunce (’nap’) lexémával szintagmát alkotva a ’nap lenyugszik’ jelentésben 

szerepel. A zapadati ige asszociációs hálója a magyar igéjétől eltérő: a magyar nyugszik ige 

inkább ’lecsendesülés, lepihenés, lefekvés’ jelentésben használatos (a Nap lepihen), míg a 

cseh ige a nap leesésével, lehullásával kapcsolatos (a Nap lehull).  

A német untergehen ige és a rUntergang főnév többek közt ’alá-/elmerülést, 

elsüllyedést, lemenetet, lenyugvást, pusztulást’ jelent (NMN 1990), tehát a német ige 

(untergehen) jelentése nagyrészt fedi a cseh ige (zapadati) jelentését. 

Szintaktikai szempontból a cseh példában birtokos szerkezet, a német példában 

összetett szó szerepel. Szemantikai szempontból a magyar ige aktív, a két célnyelvi megoldás 

passzív mozgást jelöl.  

A magyar nyelvben az égtájak (kelet, nyugat) megnevezése eredhet emberi 

mozgásokból és a Nap mozgásából (az ember kel/az ember nyugszik, ill. a Nap kel/a Nap 

nyugszik). A cseh nyelvben a východ slunce (‘napkelte‘) és a západ slunce (’napnyugta’) nem 

utal emberi mozgásra, de a Nap mozgása és az égtáj egy nevezőre hozható (východ ’kelet’, 

západ ’nyugat’). A német rSonnenuntergang és rSonnenaufgang nem jelenik meg az égtájak 

jelölésében (rOsten ’kelet’, rWesten ’nyugat’), egyedül a régies rMorgenland és rAbendland 

kifejezésekben, bizonyos keleti (ázsiai), ill. nyugati (fejlett) államok vonatkozásában. 
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A kognitív szemantika fogalmával iránymetaforaként is elemezhetjük a leszáll az 

éjszaka, az ereszkedik az alkony és a nyugszik a nap szintagmákat; a felkelő/lenyugvó nap és a 

Sonnenaufgang/Sonnenuntergang fel (’auf’) és le (’unter’) igekötői egyaránt irányt jelölnek. 

A cseh nyelvben az irány az igékben/főnevekben kódolt (padati ’hull’). 

 

a hajnal gyermek 
(14) Gyermek még a hajnal, de az öt férfi már készülődik. (Darvasi 185) 
(14a) Svítání je ještĕ v peřinkách, ale pĕt mužů se již vypravuje. (Novotný 161) 
(14b) Der Morgen ist noch ein Kind, doch die fünf Männer sind schon bereit zum 
Aufbruch. (Eisterer 205) 
Csf: ’a hajnal még pólyácskában van’ 
Nf: ’a reggel még gyermek’  

 

A NAPSZAK KORA EMBERI KOR metaforával a magyar szerző a napszakot mint 

elvont céltartományt az emberi életkor forrástartományával írta le. Megtalálhatók az idézett 

irodalmi metafora gyökerei a mindennapi nyelvhasználatban? 

A magyar nyelvhasználó nemcsak egy-egy napszakot hozott közös nevezőre az 

életkorral, pl. gyerek még az este, fiatal még az este, hanem az idő egészét is hasonlította az 

emberi életkorhoz, pl. gyerek (még) az idő, ill. Fiatal (még) az idő. HM. {gyakran marasztalás 

kifejezése: korán van még lefeküdni v. elmenni vhonnan} (MSZLT 148).  

A cseh nyelvhasználó az éjszakát tartja fiatalnak: noc je mladá (’fiatal még az éj’), a 

német nyelvhasználó pedig az idő két szeletéhez kapcsolja a fiatal még az idő életfelfogást, a 

naphoz és az estéhez: der Tag/der Abend ist noch jung (’a nap/az este még fiatal’) (NMN 

2242). A magyar nyelvben az öreg este van irodalmi metafora is elterjedt.  

A felsorolt példákból kitűnik, hogy az emberi életkorral jellemzett napszakok 

valamennyi általam kutatott nyelvben szókapcsolatot alkotnak – a cseh nyelvben az éjszaka, a 

német nyelvben a nappal és este időszakával –, és a leképezés analógiával a reggeli, hajnali 

időszakra is kiterjeszthető. 

A cseh fordító a fiatal (’mladý’) jelzőt a ’hajnal’ lexéma esetében is alkalmazhatta 

volna, hiszen a fiatal lexémának létezik adekvát cseh szótári megfelelője az éjszakára 

vonatkoztatva ’korán’ jelentésben, vagy a forrásnyelvi metaforát szem előtt tartva a gyerek 

(dítě) megoldáshoz is nyúlhatott volna. További lehetséges megoldás lehetett volna a kora 

reggeli időszak megragadása a kora hajnalban vagy pirkadatkor időhatározószók célnyelvi 

megfelelői révén. A cseh fordító azonban a gyermek lexémának a pólyás(gyermek) jelentését 

emelte ki a korai időpont jellemzésére. A peřinka lexéma első szótári jelentése ’dunyhácska’, 

második jelentése ’pólyapárna’, amely mellett a dítě v peřince ’gyerek pelenkában’ példát 



77 
 

hozza a szótár (CSMSZ II: 25) (helyesebben: ’pólyásbaba’). A Cseh Nemzeti Szövegtárban 

(ČNK) a peřina lemma 915x, a kicsinyítő képzővel ellátott peřinka lemma 142x, a többes 

számú v peřinkách 6x jelenik meg, öt esetben kisgyerekkel kapcsolatosan, egyszer ’kezdeti 

stádiumban van’ jelentésben (2011.02.22). Az interneten a v peřinkách prepozíciós szerkezet 

elenyésző mennyiségű szövegben fordul elő, főként ’kezdeti állapotban van’ jelentésben, pl. 

Nová deska je ještě hodně v peřinkách (Metal) (’az új lemez még nagyon kezdeti stádiumban 

van’), illetve pólyára utalva, pl. s holčičkou v peřinkách (‘egy pólyás kislánnyal együtt‘) 

(Hašek 1921-1923). 

A v peřinkách prepozíciós szerkezet a szótárakban és a szövegtárakban napszakkal 

nem alkot szókapcsolatot, tehát a fordító egyéni fordítói stratégiát alkalmazott, amelyet saját 

kategorizációm alapján metaforizálásnak tartok. A két fogalom között fennálló 

megfeleltetések újszerűnek tekinthetők, bár a kezdeti stádium és a korai időszak szintagmák 

jelentései egymásból levezethetők. 

A cseh fordítás leginkább Jakobson állításával jellemezhető, miszerint „A költészetnek 

csak teremtő áttétele lehetséges” (Jakobson 1959: 238). A cseh fordítónak sikerült 

megtartania, sőt fokoznia a szókapcsolat hangulatát, és a közös emberi tapasztalaton alapuló 

A NAPSZAK KORA EMBERI KOR metaforának új megvalósulási lehetőséget adott a 

célnyelvben.  

A német fordításban a hajnal lexéma helyett a reggel (rMorgen) lexéma áll; a jelenség 

az általánosító fordításra vezethető vissza, miszerint a magyar nyelvhasználó az időszakok 

felosztása esetében jobban differenciál, mint a német, és ezáltal a német fordító is kisebb 

időszakot (hajnal) cserél nagyobbra (reggel). Disszertációm számos példáján azonban 

nyomon követhető, hogy az általánosító fordítás jelensége szépirodalmi művek esetében 

cáfolható, és a forrásnyelvi hűség érdekében a német fordító is jobban differenciál (vö. 

Napszakok általánosító fordítása?). 

A német fordító a forrásnyelvi megoldás tükörfordítása, a gyermek (sKind) főnév 

mellett döntött. A célnyelvi szintagma szokatlanul hangzik a célnyelvben, mivel a 

köznyelvben a ’fiatal’ (jung) melléknév terjedt el a napszak korai voltának jelölésére (pl. rTag 

/rAbend/rMorgen ist noch jung), és hasonlatban is megjelenik: schön wie der junge Tag 

»schön« (Duden 11: 711) (’szép mint a fiatal nap’) ’szép’ jelentésben. A választás az alábbi 

okban kereshető: a német fordító a forrásnyelvi hűség érdekében megtartotta a kissé idegenül 

hangzó, de megfejthető metaforát, ezáltal gazdagítva a célnyelvet. 

A svítání je v peřinkách a szókapcsolatra nem érkezett adekvát találat a Cseh Nemzeti 

Szövegtárban (ČNK), akárcsak a der Morgen ist ein Kind szókapcsolatra a Német Nemzeti 
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Szövegtárban (DeReKo), és az interneten sem (2011.07.21.), tehát a fordítás révén nagy 

valószínűséggel hapax legomenon előfordulású szintagma jelent meg a két célnyelvben.  

Bár a cseh és a német nyelvben egyaránt kifejezhető lett volna a korai napszak a 

’fiatal’ (mladý, jung) jelzőkkel, mindkét fordító metaforizált: a cseh fordító új, a cseh 

nyelvben nem használatos metafora megalkotásával, a német fordító tükörfordítás révén. A 

fordítók döntéseit az alábbi folyamat előzhette meg: „A beszélő saját korábbi tapasztalatai 

alapján a célstruktúrát (az új megnyilatkozást) összehasonlítja a már megismert hasonló 

struktúrákkal (a konvencionális, azaz a nyelvközösségben legismertebb szerkezetekkel), 

igazolást keres az új számára” (Tolcsvai 2003: 26). 

 

a délután álmos 
(15) egy álmos délután megállítja a kolostorudvaron bicegő gvardiánt (Darvasi 365) 
(15a) jednoho ospalého odpoledne zastaví kvardiána (Novotný 322) 
(15b) an einem schläfrigen Nachmittag tritt er dem über den Klosterhof humpelnden 
Prior in den Weg (Eisterer 408) 
Csf: ’egy álmos délutánon’ 
Nf: ’egy álmos délutánon’ 

 

A forrásnyelvi szerző az álmos délután példában a délután napszakát emberi 

jellemzővel ruházta fel. A megszemélyesítés fordítása nem ütközik akadályba, ugyanis a 

napszakok (általában a reggel) mindhárom nyelvben jellemezhetők emberi állapotokkal, pl. 

cs: ospalé ráno, n: schläfriger Morgen (’álmos reggel’), és az álmos jelzőhöz mindhárom 

nyelvben a nyugodt, csendes, monoton, unalmas jelentés társul. 

 
a hajnal vérzik 
(16) Véres csíkot von a mahallé fölött a hajnal (Darvasi 306) 
(16a) Úsvit kreslí nad mahalle krvavý pruh (Novotný 269) 
(16b) Blutige Streifen zieht der Morgen über der Mahalleh (Eisterer 342) 
Csf: ’a hajnal véres csíkot rajzol’ 
Nf: ’véres csíkokat húz a reggel’ 

 

Két napszak, a hajnal és az alkonyat időszakának elvont céltartományát elődeink az 

égen megjelenő szín alapján jellemezték, és színét konkrét testnedvhez, vérhez hasonlították. 

A szín és a testnedv összekapcsolásával keletkezett, hasonlaton alapuló jelző a vérvörös, 

csehül krvavý, krvavě rudý, rudý jako krev (MČS II: 769) (’véres, véresen vörös, vörös mint a 

vér’), németül blutrot, hochrot, rubinrot (MNN 1576) (’vérvörös, magasan/nagyon vörös, 

rubinvörös’). A vérrel kapcsolatos hajnal- és alkonyatmetaforák azonban nem vertek gyökeret 

a mindennapi nyelvhasználatban, és csak a vér színe, a vörös szín maradt fenn nyelvünkben 
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hétköznapi metaforaként, pl. vörös az ég alja (a véres/vérvörös az ég alja már irodalmi 

metaforaként működik) (vö. A napszakok színei). 

A példában a hajnal aktív élőlényként vércsík húzására képes, és a szókép akár A 

HAJNAL SEBESÜLT metaforát is előhívhatja a befogadó képzeletében. A cseh ’rajzol’ igével 

pedig A HAJNAL FESTŐ metafora kerül előtérbe. A német példában a hajnal helyett ’reggel’ 

áll (vö. Napszakok általánosító fordítása?), amely nem egy, hanem több csíkot húz, ami azt 

bizonyítja, hogy a német nyelvhasználó/fordító nem egy, hanem több vörös vonással képzeli 

el a hajnal beálltát.  

 

az alkonyat vérzik 
(17) Türelmesen kivárja, hogy az alkonyat összevérezze az eget (Darvasi 262) 
(17a) Trpĕlivĕ vyčká až soumrak zkrvaví nebe (Novotný 230) 
(17b) Geduldig wartet er, bis die Dämmerung den Himmel mit Blut verschmiert 
(Eisterer 292) 
Csf: ’az alkonyat bevérezi az eget’ 
Nf: ‘a derengés az eget vérrel összekeni‘ 

 

A cseh fordító egyszerűen behelyettesítette a szókapcsolatot a célnyelvi szöveg-

környezetbe, a német fordítónak azonban az összevérez ige fordításakor felbontáshoz kellett 

folyamodnia a nyelvek rendszerbeli különbségeiből kifolyólag. A német példában az alkonyat 

differenciált fordításával találkozunk, ami szépirodalmi szövegek esetében gyakoribb, mint 

más szövegtípusoknál – bár maga a lexéma is gyakrabban fordul elő szépirodalmi szövegek-

ben, mint más típusú szövegekben (lásd Napszakok általánosító fordítása?). 

 
a tavasz bontakozik 
(18) a sok ismerős szag közt valami új árnyalatot is fölfedeztem: a bontakozó tavaszét 
minden bizonnyal (Kertész 286) 
(18a) mezi tou spoustou známých pachů objevil i jakýsi nový závan: bezpochyby vůni 
blížícího se jara (Pošová 174) 
(18b) entdeckte unter den vielen vertrauten Gerüchen einen neuen Hauch: den des 
aufkeimenden Frühlings (Viragh 247) 
Csf: ’közeledő tavaszét’ 
Nf: ’csírázó tavaszét’ 

 

A bontakozik tn ige vál 1. <Rügy> kezd kibomlani (MÉK 143) jelentésben szerepel a 

szótárban, de elvontabb jelentésben is használatos: ’egyre nyilvánvalóbbá, láthatóbbá válik’. 

A cseh fordító nem a növényre jellemző növekedés, zöldellés, hanem a tavasz 

mozgása (’közeledő tavasz’) felől közelítette meg és közvetítette a szintagmát (vö. 2. ábra). A 

német példában, akár a magyarban, természeti jelenség, növény rügyezése fejezi ki a tavasz 
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beálltát, tehát megszemélyesítéssel állunk szemben. A német nyelvben az aufkeimend 

jelentése ’rügyező, csírázó, kibontakozó, ébredező, zöldülő’. Növényi megszemélyesítés az 

értekezés további példáiban is előfordul, pl. (138) cs: v rozkvĕtu života, n: in der Blüte seines 

Lebens (’életük virágjában’). 

Mindhárom példában megszemélyesítés történt, azonban a magyar és a német 

példában a szókép növényi rügyezésre vezethető vissza, a cseh példában pedig élőlény 

mozgására (vö. Evans 2005). 

 

a félhomály hízik 
(19) kövérre hízik a félhomály (Darvasi 98) 
(19a) přibývá na váze pološero (Novotný 88)  
(19b) schwillt üppig das Halbdunkel (Eisterer 111)  
Csf: ’súlyban gyarapszik a félhomály’ 
Nf: ’buján/dúsan dagad a félhomály’ 
 
A transzémát több megfontolásból vettem fel példáim közé: bár nem található napszak 

elnevezése a szintagmában, valójában az esti napszak beálltáról van szó (A FÉLHOMÁLY 

HÍZÁSA AZ EST KÖZELEDTE). Számos példámban állnak fényviszonyok az alkonyat vagy a 

hajnal lexéma helyett, pl. a eDämmerung (’derengés’) (vö. 12b) lexéma jelentései utalnak 

arra, hogy a német nyelvhasználók a hajnalt és az alkonyatot sok esetben fényviszonyokkal 

fejezik ki (vö. A napszakok fényviszonyok), és az előtagok (rMorgen, rAbend) pontosíthatják a 

kifejezés jelentését (vö. Napszakok általánosító fordítása?). 

A magyar nyelvben is szükséges a szürkület, derengés vagy félhomály lexémák 

esetében a fényviszony igével vagy melléknévvel történő kiegészítése annak 

nyomatékosítására, hogy hajnali vagy alkonyi időszakot jelöl (amennyiben a hízás, a 

növekedés jellemzi a félhomályt, csakis alkonyatról lehet szó). A példa jellemezhető A HÍZÁS 

SŰRŰSÖDÉS, ill. A HÍZÁS NÖVEKEDÉS metaforával is, ami magában foglalja, hogy a 

félhomály növekedését élőlény hízásához hasonlították. 

A két célnyelvi megoldásban hasonlóan kibontott szépirodalmi metaforákkal 

szolgáltak a fordítók a potenciális befogadóknak. 

 

5.2.2 Potenciális metaforák, egyéb előfordulások 

A beköszönt a tél, leszáll az éjszaka, ereszkedik az alkony és a napnyugta 

időkifejezéseket kibonthatjuk, továbbfejleszthetjük. A nap nyugszik mintájára az időt 

felruházhatjuk egyéb emberi cselekvésekkel, például a nap aludni megy, nyugovóra tér. Csak 
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egy mesében találtam konkrét példát arra, hogy az évszak vége ember nyugovóra térése: der 

Sommer begibt sich zur Ruhe (knot4u.de) (’a nyár nyugovóra tér’).  

Egyéb cseh és német metaforákban is megjelenik egy-egy évszak megszemélyesítése: 

csehül jaro o víkendu zaklepe na dveře (Idnes Meteo) (’a nyár a hétvégén bekopog az ajtón’) 

és németül der Frühling klopft an die Tür (Oe24.at) (’a tavasz kopog az ajtón’). 

A gyermek még a hajnal analógiájára képezhetjük a gyermek még az alkonyat 

szintagmát, illetve az évszakok, a napszakok vagy akár az idő egészére a megfogant, 

anyaméhben, megszületett a hajnal/a tél/az idő szintagmákat, illetve csecsemő, poronty még a 

hajnal/a tél/az idő, illetve felnőtt, érett, vén, agg idő vagy haldokló idő, valamint végét járja, 

utolsókat rúg, halálküzdelmét vívja az alkony/a tél szintagmákat (AZ IDŐ/NAPSZAK/ÉVSZAK 

KORA EMBERI KOR). 

Az álmos délután mintájára az időt felruházhatjuk élőlényi tulajdonságokkal és 

cselekvésekkel, például nyújtózkodik az idő, szemét dörzsöli a hajnal, vagy ellentétes előjelű 

jelzőkkel, pl. élénk délután. 

Darvasi kötetében több helyen előfordul az alkonyat vére metafora, pl. vérezni kezd az 

ég hasa (Darvasi 190), začne krvácet břicho nebe (Novotný 165), der Bauch des Himmels 

beginnt zu bluten (Eisterer 210), ahol az ember hasát vonatkoztatták az ég peremére (AZ ÉG 

ALJA AZ ÉG HASA). A napszak színe élőlény vérének a színeként is megjelenik, pl. az 

alkonyat véréből (Darvasi 339), z krve soumraku (Novotný 299), aus dem Blut der 

Dämmerung (Eisterer 379). 

A bontakozó tavasz és a félhomály hízása mintájára bármilyen évszakkal vagy 

napszakkal alkothatunk szintagmát, akár hétköznapit, pl. tavasz lesz, kezdődik a tavasz, akár 

szépirodalmit: duzzad, ocsúdik, eszmél, erőre kap a tavasz (vö. AZ ESEMÉNYEK 

CSELEKVÉSEK). Későbbi, „érettebb” állapotát pedig úgy jellemezhetjük, hogy majd’ 

kicsattan az erőtől, zöldben fürdik a tavasz. 

 

5.2.3 Összefoglalás  

A kutatott példák alapján megállapítottam, hogy mindhárom nyelv használói kifejezik 

megszemélyesítéssel az időt, azonban a magyar nyelvben gyakrabban fordul elő bizonyos 

időszakok beállta élőlények mozgására utaló igével (beköszönt, leszáll, ereszkedik, nyugszik), 

mint az IE nyelvekben, amelyek gyakrabban használnak üres, tartalmatlan, passzív vagy 

semleges mozgást kifejező kezdő igéket (AZ ESEMÉNYEK TÖRTÉNÉSEK). 

A kialakult célnyelvi szintagmák általában nem adnak lehetőséget arra, hogy a fordító 

megszemélyesítéssel közvetítse a forrásnyelvben is általában elhomályosult jelentést, mivel 
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azok állandósult szókapcsolatként funkcionálnak az adott nyelvekben. Ha a cseh és a német 

szintagmákhoz hasonlóan tartalmatlan igével fejeznénk ki magyarul a kezdést kifejező 

szintagmákat (pl. elkezdődik a tél, este lesz), akkor alulfordítanánk; ha pedig a magyar 

hétköznapi metaforákat tükörfordítással fordítanánk cseh és német nyelvre, felülfordítanánk, 

metaforizálnánk. A szokatlan szóhasználat elterelné a befogadók figyelmét a forrásnyelviben 

természetesen közvetített tartalomról, illetve a potenciális olvasók befogadási energiájának 

felesleges növelésével járhatna. A fordítóknak a természetes nyelv kifejezésmódjára jellemző 

megoldást kell választaniuk és mesterkéletlen diskurzust teremteniük. Mérlegelniük kell, mit 

bír meg a célnyelv, milyen határokon belül marad természetes a kommunikáció. Pawley és 

Syder ezt két feltétel, az anyanyelvihez hasonló választás (nativelike selection) és az 

anyanyelvihez hasonló folyékonyság (nativelike fluency) teljesüléséhez köti (Pawley és Syder 

1983). 

Példáimban a fordítók AZ ESEMÉNYEK CSELEKVÉSEK metafora fordításakor 

pragmatikai-funkcionális szempontokat figyelembe véve elsősorban a célnyelvben elfogadott 

formát tartották szem előtt, viszont bizonyos esetekben a forrásnyelvi hűségre törekvés révén 

létrejött metaforák (16a/b, 17a/b, 19a/b) gazdagították a célnyelv metafora-regiszterét. 

A célnyelvi megfelelők bizonyítják, hogy a megszemélyesítés a két célnyelvben is 

elterjedt, illetve kifejezhető jelenség. A napszakoknak egyrészt lehet kora, akár egy embernek, 

pl. a hajnal gyermek (14), illetve egy emberi állapotot (egy helyszín mozgalmasságát) 

vetíthetünk ki egy napszakra, pl. álmos délután (15).  

A véres hajnal (16) és a véres alkonyat (17) a kognitív szemantika metafora-

szemléletéből kiindulva közös emberi tapasztalatot tükröz: egyrészt mindhárom nyelv 

alkonyat- és napszakmetaforáiban megjelenik a vér, másrészt a fordítás révén új metaforák 

bukkantak fel a célnyelvben (vö. A napszakok színei). 

A napszakok és az évszakok mindhárom kutatott nyelvben megjelennek emberi álla-

potként, és kezdetük, kiterjedésük, ill. végük az ember korával illetve mozgásával is jellemez-

hető. Továbbá bizonyítható, hogy a napszakokra jellemző megszemélyesítések a napszakok 

fényviszonyaira is kiterjeszthetők, pl. a félhomály hízik (19) (vö. A napszakok fényviszonyok). 
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1. táblázat 
Az aktív idő példáinak összegzése 

 
 MAGY. KIF. MAGYAR PL.  CSEH FORD. CSEH PL. NÉM. FORD. NÉMET PL. 

1 az idő röpül 
szörnyű módon 
röpül az idő 

az idő röpül 
čas šíleně 
letí 

az idő elfut 
die Zeit läuft uns 
weg 

2 
az idő lassan 
száll 

múlassa „a 
lassan szálló 
időt”  

az idő lassan 
múlik/folyik 

nějak 
strávila 
„pomalu 
plynoucí 
čas” 

az idő lassan 
folyik  

um die langsam 
verrinende Zeit zu 
unterhalten 

3 az idő rohan  rohant az idő az idő rohan  
jim čas 
ubíhal  

az idő 
elröppen  

verging die Zeit im 
Flug 

4 
a napok 
vánszorognak  

néhány nap 
vánszorog el 

a napok 
vánszorognak  

odvleče se 
několik dnů 

a napok 
vánszorognak  

ein Paar Tage 
haben sich 
hingeschleppt 

5 
a pillanat 
közeledik 

az örömteljes 
pillanat 
közeledtét 

a pillanat 
közeledik  

se blíží 
radostný 
okamžik 

a pillanat 
közeledik 

auf das 
Herannahen des 
freudigen 
Augenblicks 

6 a pillanat fut 
egy-egy futó 
pillanatra 

a pillanat repül  
na letmý 
okamžik 

néhány 
pillanat 

für einige 
Augenblicke 

7 az idő dolgozik 
az idő neki 
dolgozik 

az idő 
dolgozik  

čas pracuje 
pro ni 

az idő 
dolgozik  

die Zeit für sie 
arbeitete 

8 az idő sürget  
egyre sürgette 
az idő 

az idő elszalad  
čas 
neúprosně 
ubíhal 

az idő szorít  die Zeit drängte 

9 
az idő 
bohóckodik  

az 
örökkévalóság 
mozdulatlan 
gömbjében 
bohóckodik az 
idő egésze 

az idő 
bolondját 
járatja velünk  

si z nás 
veškerý čas 
dělá ve své 
nehybně 
kulaté 
věčnosti 
blázny 

az idő 
bohóckodik  

im reglosen Rund 
der Ewigkeit die 
Zeit Possen treibe 

10 a tél beköszönt 
hamarosan 
beköszöntő 
téllel 

a tél közeleg  
blížící se 
zimě 

a tél 
előtte/küszöbö
n áll  

dem 
bevorstehenden 
Winter 

11 
az éjszaka 
leszáll  

leszáll az 
éjszaka 

az éjszaka 
bekövetkezik  

nastane noc éjszaka lesz es wird Nacht 

12 
az alkony 
ereszkedik  

ereszkedett az 
alkony 

az alkony 
leszáll/beáll  

soumrak se 
snášel 

a derengés 
betör  

die Dämmerung 
brach herein 

13 
a nap 
nyugovóra tér  

napnyugtakor a nap lemegy  
při západu 
slunce 

a nap lemegy  
bei 
Sonnenuntergang 

14 
a hajnal 
gyermek  

gyermek még a 
hajnal 

a hajnal 
pólyácskában  

svítání je 
ještĕ 
v peřinkách 

a reggel 
gyermek  

der Morgen ist 
noch ein Kind 

15 a délután álmos  
egy álmos 
délután 

a délután 
álmos  

jednoho 
ospalého 
odpoledne 

a délután 
álmos  

an einem 
schläfrigen 
Nachmittag 

16 a hajnal véres  
véres csíkot 
von a hajnal 

a hajnal véres 
úsvit kreslí 
krvavý pruh 

a reggel véres  
Blutige Streifen 
zieht der Morgen 

17 
az alkonyat 
véres 

az alkonyat 
összevérezze 
az eget 

az alkonyat 
véres 

soumrak 
zkrvaví nebe 

a derengés 
véres 

die Dämmerung 
den Himmel mit 
Blut verschmiert 

18 
a tavasz 
bontakozik 

a bontakozó 
tavaszét 

a tavasz 
közeledik 

blížícího se 
jara 

a tavasz 
csírázik  

des aufkeimenden 
Frühlings 

19 
a félhomály 
hízik 

kövérre hízik a 
félhomály 

a félhomály 
súlyban 
gyarapszik 

přibývá na 
váze 
pološero 

a félhomály 
dúsan dagad  

schwillt üppig das 
Halbdunkel 
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2. táblázat 

Az aktív idő példáinak átváltási műveletei  
 

 MAGYAR PL. 
CSEH. ÁTV. 
MŰV. 

CSEH PL. 
NÉMET ÁTV. 
MŰV. 

NÉMET PL. 

1 
szörnyű módon 
röpül az idő 

lexikai 
összevonás 
 

čas šíleně letí 
grammatikai 
betoldás, lexikai 
kihagyás 

die Zeit läuft uns weg 

2 
múlassa „a 
lassan szálló 
időt”  

lexikai 
betoldás 

nějak strávila 
„pomalu plynoucí 
čas” 

behelyettesítés 
um die langsam 
verrinende Zeit zu 
unterhalten 

3 rohant az idő 
grammatikai 
betoldás 

jim čas ubíhal  
funkcionális 
felbontás 

verging die Zeit im 
Flug 

4 
néhány nap 
vánszorog el 

behelyettesítés 
odvleče se několik 
dnů 

behelyettesítés 
ein Paar Tage haben 
sich hingeschleppt 

5 
az örömteljes 
pillanat 
közeledtét 

főnév → ige 
szófajváltás 

se blíží radostný 
okamžik 

behelyettesítés 
auf das Herannahen 
des freudigen 
Augenblicks 

6 
egy-egy futó 
pillanatra 

behelyettesítés na letmý okamžik 

lexikai kihagyás, 
egyes szám → 
többes szám 
átváltás 

für einige Augenblicke 

7 
az idő neki 
dolgozik 

behelyettesítés čas pracuje pro ni 
jelen idő → múlt 
idő átváltás 

die Zeit für sie arbeitete 

8 
egyre sürgette 
az idő 

lexikai 
betoldás 

čas neúprosně ubíhal 
jelentések 
összevonása 

die Zeit drängte 

9 

az 
örökkévalóság 
mozdulatlan 
gömbjében 
bohóckodik az 
idő egésze 

jelentések 
betoldása, 
tudatos 
konkretizálás  

si z nás veškerý čas 
dělá ve své nehybně 
kulaté věčnosti 
blázny 

lexikai kihagyása 
im reglosen Rund der 
Ewigkeit die Zeit 
Possen treibe 

10 
hamarosan 
beköszöntő 
téllel 

behelyettesítés  blížící se zimě behelyettesítés 
dem bevorstehenden 
Winter 

11 
leszáll az 
éjszaka 

behelyettesítés  nastane noc behelyettesítés es wird Nacht 

12 
ereszkedett az 
alkony 

behelyettesítés soumrak se snášel behelyettesítés 
die Dämmerung brach 
herein 

13 napnyugtakor behelyettesítés při západu slunce behelyettesítés bei Sonnenuntergang 

14 
gyermek még a 
hajnal 

metaforizálás, 
kicsinyítő 
képző 

svítání je ještĕ 
v peřinkách 

metaforizálás 
der Morgen ist noch ein 
Kind 

15 
egy álmos 
délután 

behelyettesítés  
jednoho ospalého 
odpoledne 

behelyettesítés 
an einem schläfrigen 
Nachmittag 

16 
véres csíkot 
von a hajnal 

behelyettesítés 
úsvit kreslí krvavý 
pruh 

egyes szám → 
többes szám 
átváltás 

blutige Streifen zieht 
der Morgen 

17 
az alkonyat 
összevérezze az 
eget 

behelyettesítés soumrak zkrvaví nebe lexikai felbontás 
die Dämmerung den 
Himmel mit Blut 
verschmiert 

18 
a bontakozó 
tavaszét  
 

behelyettesítés blížícího se jara behelyettesítés 
des aufkeimenden 
Frühlings 

19 
kövérre hízik a 
félhomály 

behelyettesítés 
přibývá na váze 
pološero 

behelyettesítés 
schwillt üppig das 
Halbdunkel 
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5.3 Aktív idő – összefoglalás 

Az Aktív idő fejezetben AZ IDŐ ÉLŐLÉNY metaforát két alkategóriába soroltam. Az 

elsőben túlnyomórészt az idő lábbal, ill. a szárnnyal történő mozgását (AZ IDŐ MÚLÁSA 

ÉLŐLÉNY MOZGÁSA), a másikban a napszakokra és az évszakokra vonatkoztatott élőlényi 

állapotokat, illetve az évszakok és napszakok bekövetkezésének cselekvésjellegét emeltem ki 

(AZ IDŐSZAKOK ÉLŐLÉNYEK, AZ ESEMÉNYEK CSELEKVÉSEK). A két alkategória között 

számos példa esetében átfedések figyelhetők meg. 

AZ IDŐ ÉLŐLÉNY metafora kognitív nyelvészeti szempontból történő elemzéséből azt 

a következtetést vontam le, hogy a kutatott nyelvek nyelvhasználói felruházták élőlényekre 

jellemző mozgásokkal és tulajdonságokkal az időt, a napszakokat és az évszakokat, tehát az 

idő és az időszakok céltartományának megértéséhez az élőlények forrástartományát 

alkalmazták. Az Aktív idő fejezet bevezetőjében felsorolt szótári példák azt támasztják alá, 

hogy a két célnyelvben sok esetben létező megszemélyesítést helyettesít be a fordító a 

célnyelvi szövegbe, más esetekben pedig a célnyelv rugalmassága, ill. a célnyelvi befogadók 

hasonló világlátása teszi lehetővé az aktív mozgásra, élőlényi jellemzőkre utaló jelentések 

közvetítését. A metaforákat az ember legeredendőbb, legősibb érzékelése alapján soroltam az 

aktív kategóriába (pl. a repülés madár mozgása, nem repülőé, az idő munkavégzésének az 

emberi, nem gépi munkavégzés az alapja). 

A tizenkilenc példa közül csak kettő tekinthető kreatív irodalmi időkifejezésnek, a 

bohóckodik az idő és a hajnal gyermek, a többi hétköznapi időmetafora.  

A felsorolt szépirodalmi és hétköznapi példák alapján kijelenthetjük, hogy élőlényekre 

jellemző tulajdonságokkal rendelkezik egyrészt az idő egésze, másrészt az időszakok és az 

időegységek (az évszakok, napok, napszakok, pillanatok). Továbbá megállapíthatjuk, hogy a 

két vizsgált célnyelvben AZ IDŐ MÚLÁSA ÉLŐLÉNY MOZGÁSA metafora elterjedt, azonban 

AZ ESEMÉNYEK CSELEKVÉSEK metafora a cseh és a német nyelvben túlnyomórészt AZ 

ESEMÉNYEK TÖRTÉNÉSEK metaforával jellemezhető. A napszakok és az évszakok „bekö-

vetkezése” a két IE nyelvben ritkábban jelenik meg élőlény végezte mozgásként, sok esetben 

üres, kezdést kifejező, jövőre utaló igékkel alkotnak szintagmát, és a magyar hétköznapi me-

taforák tükörfordítása a két célnyelvben metaforikusnak hatna (pl. beköszöntő tél).  

Az idő múlása azonban a magyar nyelvben is kifejezhető semleges, illetve passzív 

igékkel, pl. telik, múlik. A mozgást és a haladást kifejező aktív igék (repül, száll, rohan) és 

passzív igék (telik, múlik) egymással szemantikailag-szintaktikailag és az esetek többségében 

stilisztikailag, funkcionálisan és pragmatikailag is egyenértékűnek tekinthetők és 

felcserélhetők, mivel valamennyi szintagma ugyanazt a jelentéstartományt fedi le. A célnyelvi 
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metaforák egyrészt a fordító szubjektív döntését tükrözik (a forrásnyelvi hűséget vagy a 

pragmatikai ekvivalenciát tartja szem előtt), de kiválasztásukban közrejátszhatott többek közt 

a szövegkörnyezet, illetve tudattalan döntések. 

Ha AZ IDŐ ÉLŐLÉNY metaforát fordítástudományi szempontból elemezzük, az 

átváltási műveletek arányát tekintve az esetek többségében behelyettesítéssel állunk szemben: 

az idő múlásával kapcsolatos időmetaforák ugyanis olyan mértékben elterjedtek a magyar, a 

cseh és a német nyelvben, hogy állandósult szókapcsolatokként használatosak. 

Grammatikai szinten főként fakultatív és kötelező névmási betoldások történtek, mivel 

a névmások használata az IE nyelvekben általánosságban gyakoribb jelenség. Fakultatív 

átváltási művelet a nyomatékosító és gyengítő elemek betoldása. 

Egyetlen egyéni fordítói stratégia, metaforizálás fordult elő a gyermek még a hajnal 

szintagma cseh és német nyelvre történő fordításával, melyet a fordítók egyrészt kreatív 

képalkotással (14a), másrészt tükörfordítással (14b) értek el. 
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6. Az időmetaforák feltérképezése – passzív idő 

A megszemélyesítés mellett az objektivizációra, vagyis a tárgyiasításra is találunk 

példákat nyelvünkben, amikor az emberek elvont fogalmakat, pl. „egy állapotot, amilyen a 

betegség vagy az éhség, tárgyként fognak fel” (Boas 1975: 72), tehát az ember az idő elvont 

fogalmát a környezetében előforduló objektumokkal írta le.  

Passzív idő kategóriámban az időt szubsztanciaként tárgyalom (AZ IDŐ 

SZUBSZTANCIA), amely három alkategóriát tartalmaz: az idő természeti képződmény/erő, 

tartály, ill. tárgy (vö. 3. ábra). 

 

• AZ IDŐ TERMÉSZETI KÉPZŐDMÉNY/ERŐ (homok, folyó) metafora magyarul az idő 

cseppfolyós állapotára utalva például az elfolyik a keze közül az idő frazémában 

köszön vissza, és hasonlattal is kibővíthető (mint a homok).  

• AZ IDŐ TARTÁLY  metafora arra utal, hogy az időt olyan formához hasonlították, 

amelynek van belseje, határa és kimenete („interior, boundary, and exterior”) 

(Kövecses 2006: 209). Az idő tartályjellege ontológiai, orientációs és szerkezeti 

metaforákkal, ill. azok ötvözésével fejezhető ki, pl. kifutott az időből, időben ideért, 

ebben az órában. A TARTÁLY séma nemcsak az ember környezetében előforduló 

tárgyakra vezethető vissza, hanem magára az emberi testre is. 

• AZ IDŐ TÁRGY metafora esetében azt kutatom, hogy az idő konkrét tárgyakat 

jellemző tulajdonságokkal bír-e mindhárom nyelvben, pl. az idő érzéstelenítő. 

A Passzív idő példáival célom annak feltérképezése, hogy az idő természeti 

képződményként, tartályként és tárgyként mindhárom kutatott nyelvben megjelenik-e. A 

fejezethez kapcsolódó Az idő mérete című fejezetben az idő szubsztanciális jellemzőit 

kutatom: van-e az időnek kiterjedése, mérete, súlya stb.  
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6.1 Az idő szubsztancia 

A szubsztanciák a lét legáltalánosabb és legbensőbb lényegét magukban foglaló 

természeti képződmények, jelenségek, erők, anyagok, tárgyak. Jelenlétük a nyelvben is 

kimutatható: az ember a természeti képződmények és formák jellemző tulajdonságait 

vonatkoztatta az idő múlására, ami a legadekvátabb módon ontológiai metaforákkal fejezhető 

ki. Heidegger is szubsztanciálisnak tartja a Daseinhoz kötött időt, amely nem abszolút, mint 

Newton értelmezésében, hanem „a jelenvalólét időiségéből kiindulva magyarázza a létezőket, 

a lét értelmét” (Nagy 2002: 10). 

 

6.1.1 Az idő természeti képződmény/erő 

Az idővel összekapcsolható természeti képződmény a homok és a tenger, pl. lepereg 

az idő (AZ IDŐ MÚLÁSA HOMOK PERGÉSE), időm mint a tenger (AZ IDŐ MENNYISÉGE 

TENGER KITERJEDÉSE).  

Hogyan alakultak ki nyelvünkben a természeti képződményekre vonatkozó 

szubsztanciális metaforák? Általában vízpartok mellett letelepedő elődeink az idő múlását 

folyók tovahaladó mozgásához, tavak, tengerek vízfelszínének kiterjedéséhez, a víztömeg 

mennyiségéhez, hullámok mozgásához hasonlították, a homok pedig az idő mennyiségének 

kifejezéseként került a nyelvbe. Az idő nem aktív cselekvőként vesz részt a változásban, 

hanem meghatározóan passzív, élettelen természeti elemként. A víz folyó mozgása a cseh 

nyelvben a čas plyne (’az idő telik/folyik’) szókapcsolatban jelenik meg (AZ IDŐ FOLYÓ), 

amely kiegészíthető hasonlattal jako voda (,mint a víz’). 

A folyó mozgásra további példa a fel akarja tartóztatni az ~k folyását chce zadržet běh 

času (MČS I: 775) (’fel akarja tartóztatni az idők futását’), amely utal a kategóriák közti 

átjárhatóságra: az egyik nyelvben szubsztanciális metafora egy másik nyelvben aktív 

metaforaként tűnhet fel. 

Németül a folyó mozgás a die Zeit verfließt és a die Zeit verrinnt (WW 789) (’az idő 

elfolyik’) szókapcsolatokban jelenik meg, melyek tapasztalati bázisa a folyó víz élménye (AZ 

IDŐ FOLYÓ). A folyó mozgás magyarul az elfolyik az ujjai között az idő/az élet/az évek 

frazémákban jelenik meg, de hasonlattal is előfordul: mint a homok.  

A felsorolt példákból kitűnik, hogy a magyar, a cseh és a német nyelvhasználó is 

hasonlította folyó víz mozgásához az idő múlását. 

Az idő mennyisége a sok, kevés, több, kevesebb, rengeteg, tengernyi, végtelen stb. 

mennyiségjelzőkkel érzékeltethető. 
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Az idő (órák) mennyiségére nap mint nap rákérdezünk Mennyi az idő? Hány óra van?, 

csehül Kolik je hodin? (’Mennyi az óra?’), németül Wieviel Uhr ist es? (’Mennyi óra van?’), 

gyakrabban Wie spät ist es? (’Milyen késő van?’) kérdőmondatok formájában. A magyar 

nyelvhasználó az idő egészére, ill. az idő egységére, az órára egyaránt rákérdez, a cseh és a 

német az órára, illetve a német nyelvhasználó arra, hogy milyen késő van.  

 

6.1.1.1 Az idő természeti képződmény/erő a korpuszban 

az idő sodor 
(20) Nem sok pillanatra gondolok úgy az életemben vissza, hogy valóban 
megborzongok, mikor visszasodorja az idő. Erre igen. (Szabó 227) 
(20a) Nemám v životě mnoho chvil, kdy bych se opravdu otřásla, když mi je čas opět 
přivane. Toto je taková chvíle. (Valentová 228) 
(20b) Nur an wenige Augenblicke in meinem Leben denke ich so zurück, daß mich ein 
Schauer erfaßt, wenn die Zeit ihn wieder in die Erinnerung ruft. Nur an ihn.  
(Thies 243) 
Csf: ’nekem az idő ismét idefújja’ 
Nf: ’az idő ismét az emlékezetbe hívja’ 

 

A szerző az idő múlásának és egy természeti elem erejének konceptuális területét 

hozta közös nevezőre. Az idő múlását a sodor igével fejezte ki: a víz a múltból folyik a jelen 

felé, és a múltból, a feledésből visszasodor eseményeket, emlékeket, pillanatokat a jelenbe 

(AZ IDŐ SODRÓ ERŐ). A sodor ige általánosabb jelentésben is használatos: nagy erővel, ide-

oda lökdösve magával visz, ragad (MÉK 1188).  

AZ IDŐ FOLYÓ VÍZ metafora a cseh példában AZ IDŐ SZÉL metaforaként jelenik 

meg, de mindkettő jellemezhető AZ IDŐ SODRÓ ERŐ metaforával. Míg az Aktív idő 

fejezetben az ember a jelenből haladt a jövő felé, illetve a jövőből érkeztek felé az események 

(vö. 2. ábra), az emlékezet esetében a mozgás a múltból ered. A két metafora közös 

szemantikai bázisa AZ EMLÉKEZET MŰKÖDÉSE A MÚLTBÓL A JELEN IRÁNYÁBA 

TÖRTÉNŐ MOZGÁS metafora (vö. 4. ábra). 

A német fordító nem természeti erővel, folyó sodró mozgásával vagy szél fújásával 

fejezte ki a metaforát, hanem az ’emlékezetbe hív’ szókapcsolattal, amivel metafora-

egyszerűsítést végzett. 

A metafora arról tanúskodik, hogy az ember az emlékezet működését leírhatja 

természeti jelenség mozgásával, erejével: az emlékezet működése az IDŐ SODOR és AZ IDŐ 

FÚJ metaforákban köszön vissza.  

Kötelező grammatikai művelet a nyelvek eltérő felépítéséből kifolyólag a cseh mi 

(’nekem’), je (’azokat’), és a német ich (’én’), mich (’engem’) névmások betoldása. 
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4. ábra 
AZ EMLÉKEZET MŰKÖDÉSE A MÚLTBÓL A JELEN IRÁNYÁBA TÖRTÉNŐ MOZGÁS 

 

 
 

az idő szitál 
(21) „megéltem” valahogy én is a háborút, a forradalmakat; de ez az idő, minden 
„történelmi” érdekességével, nyom nélkül szitált át rajtam (Márai 334) 
(21a) „prožil“ válku, revoluci; ten čas však i při vší své „historické“ zajímavosti skrze 
mne propadl jak sítem, bez jakékoli stopy (Gálová KÉ) 
(21b) habe auch ich den Krieg und die Revolutionen »erlebt«; aber ich habe die Zeit 
mit allen ihren »historischen« Merkwürdigkeiten restlos vergessen (Skirecki 281)  
Csf: ’az az idő áthullt rajtam, mint egy szitán, mindenfajta nyom nélkül‘  
Nf: ‘az időt maradéktalanul elfeledtem‘ 

 

Az idő természeti jelenségként való felfogása jelen példámban szintén az emlékezet 

működését kiemelő szintagmában jelenik meg. A szerző azonban nem a visszaemlékezés, 

hanem a feledés folyamatát nyomatékosítja. A három nyelv példáinak közös szemantikai 

tartományát AZ IDŐ EMBEREN TÖRTÉNŐ ÁTSZITÁLÁSA FELEJTÉS metafora képezi: az 

idézett részletben a gyermekkor, a gyermekkori történések és események merültek feledésbe. 

A magyar példa arra utal, hogy az időszemek képletesen áthullnak az emberen, tehát a 

szerző az embert nem tömör, hanem lyukacsos lényként konceptualizálta. A szókép 

megértéséhez a példához metonímiaként kell közeledni, mivel az ember és az emberi agy 

rész-egész viszonyként jelenik meg. Tehát nem az ember lyukacsos, hanem az emberi agy 

(lyukas emlékezet). A metonímia igéje (szitál) szubsztanciális jellemzőkkel bír, az ember és az 

emberi agy pedig tartályként értelmezhető (vö. Konténer- és síkmetaforák). Ezt támasztja alá 

a következő állítás is: „a magyar nyelvben az emlékezet olyan „tartályként”  értelmeződik, 

amelyben különféle adatok rögzülnek és tárolódnak” (Bańczerowski 2008a: 155).  
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A metafora megfejtéséhez a szitál ige első két, egymással összefüggő jelentését vettem 

alapul: 1. (t. n. is) (Kül. őrleményt) szitával úgy tisztít, hogy a nagyobb szemek akadjanak 

fenn a szita szövedékén. 2. tn <Eső, köd> apró, ritkás szemekben hull (MÉK 1267). Vizuális 

megközelítésben a szitálás a permetező eső vagy köd jelenségéhez hasonló látványt idéz elő. 

A cseh fordító a forrásnyelvi szerzőhöz hasonlóan szóképben fejezte ki az emberi agy, 

illetve az emberi emlékezet működését, azonban szintaktikai-szemantikai felbontáshoz folya-

modott. A szitál ige a Cseh–magyar szótárban mindkét jelentésben szerepel, pl. lisztet szitál 

prosévat, prosívat, prosít, proset, illetve eső/köd szitál mžít, mrholit (MČS II: 558), azonban a 

feledésre vonatkoztatva nem használatos. A cseh fordító kibontotta a hasonlóságon alapuló 

szóképet, és hasonlatot alkalmazott: szitához hasonlította a beszélőt. Az átszitált rajtam szó-

kapcsolat helyett áthullt rajtam, mint egy szitán hasonlattal élt, és a hasonlat révén a metafora 

jóval kifejtettebb lett – jelentések felbontása átváltási művelet történt. A mindenfajta jelző 

betoldásával a cseh fordító a nyom nélkül szókapcsolat nyomatékosítását érte el.  

A szitál ige német sieben (MNN 1367) és durchsieben (MNN 90) formában (’szitál, 

átszitál’) szerepel a szótárban. A német fordító azonban egyik megoldást sem választotta, 

mivel a szitálás a német nyelvben sem köthető a feledés állapotához, továbbá a cseh 

megoldáshoz hasonlóan hasonlatot sem alkalmazott, hanem összevonta a szójelentéseket, és 

az időmetafora kontextuális jelentését fordította. A feledés ige beillesztésével egyéni 

stratégiához folyamodott, saját terminológiám alapján metafora-egyszerűsítést végzett. Ezáltal 

a német célnyelvi szöveg puritánabb lett; a szerző megfosztotta „szóképiségétől” a metaforát 

és általánosító fordítást végzett (Levý 1965). A metafora-egyszerűsítéssel stilisztikai shiftet 

hajtott végre (Leuven-Zwart 1989). Egyben nézőpontváltás is történt: az idő helyébe az én 

lépett (’én feledtem el az időt’, nem az ’idő hullt át rajtam’). 

A cseh példa esetében jelentésegységekre bontás és plusz lexéma betoldása, a német 

példa esetében egyszerűsítés és összevonás történt. Mindkét átváltási műveletet tekinthetjük 

explicitációnak.  

 

az időszakok szitálnak 
(22) Rossz emlékező vagyok. Időszakok, emberek külseje, találkozások nyom nélkül 
szitálnak át emlékezetemen. (Márai 311) 
(22a) Jsem špatný pamětník. Období, zevnějšek lidí, setkání, to vše propadá sítem mé 
paměti téměř beze stop. (Gálová KÉ) 
(22b) Ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Zeitabschnitte, das Aussehen von 
Menschen, Begegnungen fallen spurlos durch sein Sieb. (Skirecki 261) 
Csf: ’mindez áthull emlékezetem szitáján szinte nyom nélkül‘  
Nf: ‘nyomtalanul áthull (az emlékezet) szitáján ‘ 
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AZ IDŐ EMBEREN TÖRTÉNŐ ÁTSZITÁLÁSA FELEJTÉS (21) metafora jelen 

példánkban nem metonímiaként, hanem metaforaként szerepel: AZ IDŐ EMLÉKEZETEN 

TÖRTÉNŐ ÁTSZITÁLÁSA FELEJTÉS. Bizonyos időszak eseményei közvetlenül az emberi 

emlékezeten szitálnak át.  

A példán jól szemléltethető, hogy ugyanaz a fordító egyazon szerző hasonló 

időmetaforájának fordításakor két különböző megoldáshoz folyamodott. A (21a) példában a 

cseh fordító a szita szó felhasználásával hasonlatot alkalmazott, a német példában (21b) 

azonban sem a szita, sem a szitál lexéma nem jelent meg: jelen példánkban mindkét 

fordításban megjelenik explicit módon a szita az emlékezet „alkotórészeként”. 

A cseh fordító a (21a) példához hasonlóan ismét betoldáshoz folyamodott, azonban 

ellenkező előjelűhöz: míg a (21a) példában a mindenfajta módosítószó betoldásával 

nyomatékosított, jelen példánkban a szinte módosítószóval enyhítette az eredeti 

jelentéstartalmat. Ezáltal a különböző módosítószók (’mindenfajta’, ’szinte’) betoldásával 

csökkentette, illetve növelte az emlékezet működésének hatékonyságát. A (21a) példához 

hasonlóan jelentések magyarázó betoldása lexikai átváltási műveletet hajtott végre. Továbbá a 

felsorolást követő mindez határozószó betoldása változást idézett elő az egész 

mondatszerkezetben: az összefoglaló jellegű mindez betoldása után a fordító többes szám 

helyett csak egyes számot használhatott.  

A német fordító a (21b) példában stilisztikai szempontból egyszerűsített megoldáshoz 

folyamodott, jelen metaforában azonban a hull és a szita lexémák felhasználásával kibontottan 

fejezte ki a forrásnyelvi tartalmat. 

A birtokviszonyt az indoeurópai nyelvekre jellemzően a német és a cseh nyelv is 

névmásokkal fejezi ki: a német sein (’övé’) és a cseh mé (’enyém’) birtokos névmás betoldása 

a nyelvek rendszerbeli eltéréséből adódóan kötelező, automatikus átváltási művelet. A német 

mondat szerkezetét érintő változásokért továbbá a haben birtoklást kifejező ige a felelős. A 

német fordító a rossz emlékező vagyok szintagmát ’rossz az emlékezetem’ szókapcsolattá 

alakította; a sGedächtnis (’emlékezet’) lexéma megismétlése ezáltal a másik mondatban 

feleslegessé válik, és elegendő csupán a sein (’övé’) birtokos névmással történő visszautalás.  

A cseh és a német fordításban egyaránt apró szintaktikai-szemantikai shiftek mentek 

végbe a jelentések felbontása és betoldása révén. 

 
az alkonyat szitál 
(23) a szitáló alkonyatban, a fasor havába nyakig beásva leltünk rá a kölyökkutyára 
(Szabó 41) 
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(23a) snášel se soumrak a mezy stromy v aleji jsme našli štěně zahrabané až po krk do 
sněhu (Valentová 41) 
(23b) in der sich ausbreitenden Abenddämmerung fanden wir auf der Straße einen 
jungen Hund, der bis zum Hals im Schnee eingegraben war (Thies 44) 
Csf: ’ereszkedett az alkonyat’ 
Nf: ’a kibontakozó esti derengésben/alkonyatban’ 

 

A szitáló alkonyat szintagma egyértelműen a szitál ige második jelentésére utal, ahol 

az alkonyat főként őszi-téli időkre jellemző havas, esős, ködös időjárásként jelenik meg 

(MÉK 1267). Az alkonyat vizuális jelenségként a környezetet nehezen láthatóvá, a szitáláson 

át mozaikszerűvé varázsolja. 

Szitáló, permetező jelentésben használatos a cseh mrholící lexéma (MČS II: 347), és 

szintén permetező, esős időre utalnak az alábbi német szókapcsolatok: es rieselt/sprüht 

/stiebt/nieselt, es fällt ein feiner Regen, illetve köd szitálása jelentésben: es mistet/nässt (MNN 

1367), ill. rSprühregen, rNieselregen, rRiesel (MNN 1367). 

A cseh fordító AZ ESEMÉNYEK CSELEKVÉSEK, ill.  AZ ESEMÉNYEK TÖRTÉNÉSEK 

metafora segítségével, a ’leszáll, lehull’ (CSMSZ II: 405) jelentésben használatos snášet se 

igével fejezi ki az alkonyati viszonyokat. A snášel se visszaható ige a szótárban večer se 

snášel ’leszállt az est’ (CSMSZ II: 405) jelentésben szerepel (vö. 12a). Az alkony beálltát a 

cseh fordító nem a szitálásra utaló igével, nem is a lesz, bekövetkezik üres igékkel fejezte ki, 

hanem emelkedettebb stílusú, irodalmi szövegekben használatos igével. 

A cseh fordító melléknév → ige szófajváltást végzett, és ezzel a magyar jelzős 

szókapcsolatot a mondat szintjére emelte: alany-állítmányi szintagmával helyettesítette az 

alany-jelző szókapcsolatot. Bár a szitáló jelző elmarad, nem történt jelentések kihagyása, 

mivel a forrásnyelvi példában kifejezett jelenség, az alkonyat szitálása felfogható 

fényviszonyok változásaként is. A cseh fordító a történés kezdetét jelentő ’leszáll, 

leereszkedik’ igével fordította azt a tényt, hogy elkezdődött az alkonyat napszaka.  

A német fordító a sich ausbreiten visszaható igéből képzett sich ausbreitend- 

’kibontakozó, elhatalmasodó, szétterülő’ jelentésű folyamatos melléknévi igenév segítségével 

fejezte ki az alkonyat beálltát. Megoldása arra utal, hogy a német nyelvben sem kizárólag üres 

igével fejezhető ki kezdő mozgás (vö. 11b, 12b, 19b). 

A két célnyelvi fordító az esteledés „szitáló” időszakát az alkonyat beálltával, kibonta-

kozásával jellemezte, mivel a szitál ige és egy napszak kollokációja nem használatos a két 

célnyelvben. A magyar alkonyat, a cseh soumrak és a német Dämmerung szemantikai tarto-

mánya azonban magában hordozza a ’derengés’ jelentést, ezáltal a szitálással előidézett rossz 

fényviszonyok implicit módon megjelennek a célnyelvi szövegekben. A forrásnyelvi példa 
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esetében sem állíthatjuk bizonyossággal, hogy valóban szitált köd vagy eső; előfordulhat, 

hogy csak az esteledésre, a sötétedésre vagy a rossz fényviszonyokra utalt a szerző. 

A magyar példában a szitálás, a cseh példában a szálló, illetve hulló mozgás, a német 

példában a kifejlődés a hangsúlyos. A jelenség implicitációnak tekinthető. 

Annak megállapítására, hogy hétköznapi vagy irodalmi metaforával van dolgunk, a 

Magyar Nemzeti Szövegtárat hívtam segítségül. A szitál lemmára az összes nyelvváltozatban 

és alkorpuszban 333 db megoldás érkezett (2011.02.19.), ebből 243 szépirodalmi, tehát a 

szitál lexémáról megállapíthatjuk, hogy irodalmi lexéma, mivel főként irodalmi művekben 

használatos, és csak az első jelentése hétköznapi (vö. MÉK 1188). A szépirodalmi példákban 

a szitál ige többségében az eső és a köd lemmákkal alkotott szókapcsolatot, és a szitáló 

alkonyat szintagma csak Szabó Magda regényében fordul elő. További megoldások a MNSZ-

ban: szitáló fény, holdfény, homály, ősz stb. A szintagmákból egyértelműen kitűnik, hogy a 

szerzők főként homályos fényviszonyok érzékeltetésére alkalmazzák. 

Kifejezhető lenne nyomatékosabban is a cseh és a német nyelvben is a szitáló alkonyat 

szókapcsolat?  

A ČNK-ban a soumrak lemma találatai között (1507 db) kutatásom szempontjából az 

alábbi szókapcsolatok bizonyulhatnak hasznosnak: mlžnatému soumraku (’ködös 

alkonyatnak’), začal se snášet mlhavý soumrak (’ködös alkony kezdett szállni’) (2011.05.25.). 

A DeReKo korpuszban az Abenddämmerung lemma találatai között (1584 db) az 

alábbi időjárási viszonyra utaló szintagma bírhat jelentőséggel: die trübe Abenddämmerung 

(’homályos alkonyat’) (2011.10.26.). 

A célnyelvi megoldások nem teljesen fedik a magyar szitáló alkonyat jelentését, és 

sokkal inkább AZ ESEMÉNYEK TÖRTÉNÉSEK metaforával jellemezhetők. Bár a látási 

viszonyok és a természeti jelenségek csehül és németül is kifejezhetők, nyomatékosításuk 

nem feltétlenül szükséges. A látási viszonyokra utaló homályos alkonyat szókapcsolat is 

adekvát célnyelvi megoldás lehetne, és a jelző nélküli alkonyat sem feltétlenül okozná a 

jelentések kihagyását.  

 

az idő homok 
(24) Tanulja meg, akinek lepergett a homok, azt ne marasztalja. (Szabó 103) 
(24a) Naučte se, že nesmíme zdržovat toho, komu se písek přesypal. (Valentová 105) 
(24b) Lernen Sie, daß man den, dessen Uhr abgelaufen ist, nicht zurückhalten soll. 
(Thies 111) 
Csf: ’akinek átpergett a homok’ 
Nf: ’akinek lejárt az órája’ 
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A lepergett a homok szintagma a homokóra testén áthulló homok végességét köti 

össze az emberi élet időtartamának végességével (A HOMOK LEPERGÉSE HALÁL). 

Hétköznapi vagy egyéni metaforával állunk szemben? A szintagmára a MNSZ valam-

ennyi nyelvváltozat összes alkorpuszában egyetlen megoldás érkezett: „sok homok lepereg”, 

ahol a frazéma jelentése: sok idő eltelik. Jelen metafora tehát nem elterjedt hétköznapi meta-

fora, de jelentése a homokóráról szerzett tudásunk birtokában könnyen kikövetkeztethető (AZ 

IDŐ MÚLÁSA HOMOK PERGÉSE). Az idézett példában a lepergett a homok időkifejezés el-

szállt felette az idő (AZ ESEMÉNYEK CSELEKVÉSEK) jelentésben szerepel.  

A cseh fordító a szintagmát adekvát cseh frazémával fejezte ki, ami arra utal, hogy a 

homokóra, mint az idő múlásának mérésére használatos eszköz a cseh kultúrától sem idegen. 

Azonban a szókapcsolat a cseh kultúrkörben sem elterjedt: a písek se přesypal szintagmára a 

ČNK-ban egy találat érkezett ’öregedés’ jelentésben; az interneten általában az idő múlásával 

kapcsolatos találatok fordultak elő. 

Az időre vonatkoztatva a lepereg ’elfolyik’ jelentésben jelenik meg a német nyelvben: 

2.[idő] verfließen i., vál verrinnen i. (MNN 941). A seine Uhr is abgelaufen a) lejárt/megállt 

az órája; b) (átv.) ütött az (utolsó) órája, lejárt az ideje (NMN 28) jelentésben szerepel. A 

dessen Uhr abgelaufen ist (’akinek lejárt az órája’) kifejezhető a dessen Zeit abgelaufen ist 

(’akinek lejárt az ideje’) szókapcsolattal is, azonban homokkal kapcsolatos szókapcsolatban a 

német nyelvben nem fordul elő. 

AZ IDŐ MÚLÁSA HOMOK PERGÉSE metafora számos hétköznapi frazémában is 

felbukkan, pl. elszállt felette az idő, lejárt az ideje, megöregedett. A felsorolt kifejezések arra 

is bizonyítékul szolgálnak, hogy a szóban forgó irodalmi metafora több hétköznapi 

metaforával is kifejezhető, és bármelyik elfoglalhatja a másik helyét (vö. Az érett kor és az 

öregkor metaforái, 37. táblázat) 

Jelen példában a cseh fordító a magyar szerző metaforájának tükörfordításával 

metaforizált (akár a német fordító a 14b példában), a német fordító pedig azonos jelentésben 

használatos frazeologizmussal fejezte ki az emberi élet végességét. 

az idő tenger 
(25) ha ennyi tenger idő eltelte után megtudhatná, mi történt Emerenc néni lányával 
(Szabó 123) 
(25a) že by se po tak hrozně dlouhé době dozvěděla, co se stalo s dcerou tety 
Emerence (Valentová 125) 
(25b) nach so langer Zeit, zu erfahren, was aus der Tochter der Tante Emerenc 
geworden ist (Thies 133) 
Csf: ’olyan szörnyen hosszú időszak után’ 
Nf: ’olyan hosszú idő után’ 
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A tenger idő szókapcsolatban a tenger végtelensége, mérhetetlensége vetül le az idő 

végtelenségére, beláthatatlanságára (AZ IDŐ MENNYISÉGE TENGER KITERJEDÉSE). 

Szépirodalmi művekben is előfordul a tenger a sokaság kifejezésére, pl. „tenger virág nyílik 

tarkán körülötte” (Petőfi: János vitéz). 

A MNSZ-ban a tenger idő három példában szerepel, tehát nem széles körben elterjedt 

szókapcsolat. A hétköznapokban sok esetben hasonlatként jelenik meg: időm, mint (a) tenger.  

A cseh nyelvben tenger idő, tengernyi idő szókapcsolatok nem fordulnak elő, viszont a 

moře nečeho átv. nép. vminek tengernyi v. temérdek nagy mennyisége, rengeteg (CSMSZ I: 

461) jelentésben szerepel, pl. a tömeg szócikk alatt moře lidí/lidstva (MČS II: 668) (’emberek 

tengere’) szintagmaként köznyelvi expresszív formában. 

Az interneten három alkalommal fordul elő a cseh moře času (’tenger idő’) birtokos 

viszonyt kifejező szókapcsolat (2011.02.10.). A találatok arra engednek következtetni, hogy 

irodalmi és sajtóközegre jellemző metaforákról van szó, pl. egy irodalmi szerveren mám moře 

času (Liter) (’tenger időm van’), egy napilap internetes oldalán uspoří moře času (Idnes) 

(’tenger időt megspórol’), és egy könyvcímben (Veis 1986). 

A Cseh Nemzeti Szövegtárban 29 találat érkezett a moře és a čas alkotta szintagmára, 

amely kettő kivételével a keresett tartalmakat tükrözi. Általában zbývá ’marad’, tráví ’tölt’ és 

a má ’van neki’ igékkel alkot szókapcsolatot, ami a szintagma szórványos hétköznapi 

elterjedtségét nyomatékosítja. 

A német nyelvben a tenger szintén előfordul ’tömeg, sokaság’ jelentésben. Míg a 

tengernyi unermesslich/riesig viel (MNN 1430) (’mérhetetlenül sok’) formában jelenik meg, a 

szótár példái közt már ’tenger’ jelentésben is előfordul, pl. ~ kín ein Meer von Qualen. Az ein 

Meer an Zeit ’időbőség’ jelentésben három találatban szerepel az interneten, amiből 

következik, hogy használata nem elterjedt. 

A tenger idő szókapcsolat fordítása tengernyi idő jelentésben a tenger szubsztancia 

megtartásával idegen elemként kilógott volna a célnyelvi szövegekből. De nem is a tenger 

lexéma megtartása a lényeges, hanem a pragmatikai-funkcionális ekvivalencia.  

 

a pillanat csepp 
(26) Akkor eltűnődik egy csöppet (Darvasi 134) 
(26a) Pak se na chvilku zamyslí (Novotný 115) 
(26b) Dann überlegt er ein bißchen (Eisterer 145) 
Csf: ’egy pillanatocskára’ 
Nf: ’egy kicsit’ 
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A víz „legkisebb” egysége, a csepp jelenik meg az idézett példában. Az idő röpke 

időtartama számos hétköznapi metaforával kifejezhető, pl. egy pillanatig, egy ideig, egy kicsit, 

egy rövid időre. 

A cseh nyelvben a csepp adekvát megfelelője a kapka. A tenger és a csepp rész-egész 

viszonya szólásban is megjelenik: to je jako ~ do moře szól. ez csak csepp a tengerben 

(CSMSZ I: 284). A német nyelvben szintén él az említett szólás: das ist nur ein Tropfen ins 

Meer (MNN 207). 

A cseh és a német nyelvben a kapka času és az ein Tropfen Zeit (’időcsepp’, ’csepp 

idő’) szintagmákra érkezett internetes találatok arra utalnak, hogy nagyon ritka előfordulású 

irodalmi metaforáról van szó. 

A chvíle jelentése ’pillanat, röpke kis idő, perc’ (CSMSZ I: 239), a bißchen jelentése 

’egy kicsi, kevés(ke), csepp(nyi), szemernyi’ (NMN 363). Ennek kicsinyítő képzős változata a 

sBißchen ’falat, kevés(ke), csekélység’ (vö. rBiß ’harapás’). A két fordító a pragmatikai 

jelentést helyezi előtérbe. 

az idő folyó víz (cs) 
(27) De addig sok idő telt el (Márai 297) 
(27a) Ale před tím uteklo ještě mnoho vody (Gálová KÉ) 
(27b) Doch bis dahin verging viel Zeit (Skirecki 248) 
Csf: ‘elfutott/elfolyt még sok víz‘ 
Nf: ‘elment/eltelt sok idő‘ 

 

Jelen példánál leginkább AZ IDŐ FOLYÓ VÍZ metaforával jellemezhető cseh 

transzéma indokolja a szintagma jelen fejezetben történő tárgyalását, amit metaforizálásnak, 

illetve dúsításnak is tekinthetünk. Kultúraspecifikus kifejezés is képezhető belőle a folyó 

pontos megnevezésével: sok víz lefolyt a Dunán. Az idézet AZ IDŐ MÚLÁSA HOMOK 

PERGÉSE (24) metaforával is kifejezhető (pl. sok homok lepergett). 

A transzéma A SOK IDŐ HOSSZÚ IDŐ, ill. A SOK IDŐ SOK VÍZ metaforával 

jellemezhető (további példák A MENNYISÉG HOSSZÚSÁG fejezetben). 

az éjszaka hullámzik 
(28) mintha gazdátlan, számkivetett lelkek vonulnának az éjszaka hullámaiban 
(Darvasi 361) 
(28a) jako by po vlnách noci pluly opuštěné, vyobcované duše (Novotný 318) 
(28b) als würden herrenlose, verstoßene Seelen auf den Wellen der Nacht dahintreiben 
(Eisterer 403) 
Csf: ‘az éjszaka hullámain‘ 
Nf: ‘az éjszaka hullámain‘ 
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A szerző egy vadlibacsapat mozgását írja le a sötét égen, melyeket lelkekhez hasonlít. 

A hullámmozgás az egyik legrégibb mozgás, amely egyrészt a vízfelszínen, másrészt a 

levegőben terjed (pl. hanghullámok, földrengések, gravitációs hullámok). A hullám ezáltal 

természeti jelenségekhez is köthető állapotváltozás. Az éjszaka hullámai transzéma az éjszaka 

mint napszak levegőjének hullámzására utal, tehát a napszak veszi át a levegő (adott esetben a 

víz) fizikai jellemzőit. 

A magyar nyelvhasználó a hullámot konténermetaforaként használja a -ban, -ben ragok 

révén, a cseh és a német fordító pedig síkmetaforaként (’-on, -en, -ön’) (vö. Konténer- és 

síkmetaforák). 

 

az éjszaka mélységes 
(29) Sötét van már, mélységes éjszaka (Darvasi 90) 
(29a) Je už tma, hluboká noc (Novotný 82) 
(29b) Es ist schon tiefe Nacht (Eisterer 103) 
Csf: ‘mély éj‘ 
Nf: ‘mély éj‘ 

 

Az idő mélysége nem fordul elő magyar kifejezésekben, viszont egy napszak, az 

éjszaka lehet mély (AZ ÉJSZAKA MÉLYSÉGE SÖTÉTSÉG). Az éjszaka mélysége a sötét jelző 

szinonimáival, pl. koromsötét éjszaka szintagmaként is kifejezhető. Az éjszaka 

háromdimenziós kiterjedésű tartályként is felfogható (vö. Konténer- és síkmetaforák). 

 

6.1.1.2 Potenciális metaforák, egyéb előfordulások 

Bizonyos szubsztanciális jellemzők nyomatékosításával további időmetaforák 

képezhetők például úgy, hogy a négy ismert természeti elem forrástartományát 

összekapcsoljuk az idő céltartományával. A szél elem kiemelésével az idő szele, időorkán, a 

tűz elem előtérbe helyezésével a lángoló idő, ellobbanó perc, a víz elem nyomatékosításával a 

hullámzó idő metaforák képezhetők. A föld (homok) elem felhasználásával AZ IDŐ TENGER 

metafora analógiájára megalkothatjuk a végtelenséget szimbolizáló AZ IDŐ SIVATAG 

metaforát is (akár idősivatag összetett szóként). Ez esetben a tenger – csepp analógia 

felhasználásával a homokszemnyi idő jellemezhetné a nagyon rövid időszakot (vö. 26).  

AZ IDŐ EMBEREN/EMLÉKEZETEN TÖRTÉNŐ ÁTSZITÁLÁSA FELEJTÉS metafora 

egyéb szubsztanciális igékkel is kifejezhető, pl. az idő elmosta/elsodorta az emlékeket. 

Egy napszak mélysége mellett (AZ ÉJSZAKA MÉLYSÉGE SÖTÉTSÉG) a múlt 

időszaka is jellemezhető mélységesként a kút főnév segítségével: 
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„Mélységes mély a múltnak kútja. Ne mondjuk inkább feneketlennek? [...] Mert [...] 

minél mélyebben fürkészünk, minél messzebbre hatolunk és tapogatózunk, a kezdeti alapok 

tökéletesen megmérhetetlennek bizonyulnak, s mérőónunk elől, bármilyen kalandos 

távolságokba gombolyítjuk alá zsinegét, mindig újra és tovább húzódnak vissza a 

feneketlenségbe.” (Mann: József és testvérei). 

A múlt mélysége közös nevezőre hozható az emlékezet működésével is (vö. 20, 21, 

22). További kreatív szókapcsolatot alkothatunk az idő szakadéka (AZ IDŐ SZAKADÉK) 

szintagmával a feledés nyomatékosítására, pl. emlékeinket elnyelte az idő szakadéka.  

Hasznosnak bizonyulna továbbá egy felmérés a düh mintájára a magyar, a cseh és a 

német nyelvhasználók körében annak feltérképezésére, hogy az emlékezés/feledés melyik 

szervben található (pl. fejben, szívben) (a düh a japán nyelvben a hasban/harában, ez európai 

nyelvek többségében a fejben van) (vö. Kövecses 2005: 188).  

Az emlékezet működése az alábbi idézetben a múlt ide-oda mozgásával fejeződik ki 

(vö. 4. ábra): „furcsa, kicsit émelyítő érzés volt egyszerre lenni jelen több időben, a 

vánszorogva, de egyenletesen előrehaladó mostban, és egy mozgó, vibráló, előre-hátra cikázó 

múlt időben, amely kiszámíthatatlanul és rögzítetlenül áramlott emlékezetnek nevezve magát 

a fejében, mintha higanyból lenne” (Grendel 2011: 150). 

Egy irodalmi alkotásban előfordul AZ IDŐEGYSÉGEK HULLÓ HÓPELYHEK 

komparatív metafora, ahol az időlepel a múlt takarójaként jelenik meg: „Hullottak a percek, 

az órák, a napok, mint a hópelyhek, az idő végeláthatatlan fehér lepelként borult a múlt 

roncstelepére.” (Grendel 2011: 99). 

Továbbá idézet bizonyítja, hogy AZ ÉLET FOLYÓ és A HALÁL ÓCEÁN metaforák 

szervesen összekapcsolhatók: „Újra eljött az ideje visszalépni a tovasuhanó időnek abba a 

folyamába, amely, nem lehet vitás, előbb vagy utóbb beletorkollik egy mindent és mindenkit 

elnyelő óceánba.” (Grendel 2011: 230). 

Az alábbi idézet is közös nevezőre hozza a vizet és az idő múlását: a múltból a jövőbe 

haladunk, akár a hajó a tengeren az ismeretlen felé, de a hídon is állhatunk, és nézhetjük a 

tovafolyó vizet (vö. 2. ábra): 

„Azt mondjuk, hogy haladunk előre az időben, a múltból a jövőbe, miként a hajó halad 

ismeretlen vizek felé a tengeren. Néha azonban mozdulatlannak tekintjük magunkat, és 
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figyeljük, amint elhalad mellettünk az idő, akár a hídról figyelve a sodrás magával ragadja 

alattunk a leveleket és az ágakat.”9 (Smart 1949: 483). 

Smart elképzelése alapján, aki hajóban utazó vagy hídon álló ember képével 

szemléltette az idő és az ember viszonyát, megállapíthatjuk, hogy a víz az emberen kívül 

folyik (külső/objektív idő), míg az emlékezet esetében többnyire a „víz” (az emlékezet) az 

emberben folyik (belső idő) (vö. 20). A belső idő működéséről többek közt Proust Az eltűnt 

idő nyomában és A megtalált idő (2009) című regényében, ill. Husserl fenomenológiai 

műveiben (Husserl 1985, 2001) olvashatunk. 

Az idő nemcsak folyóként, hanem tájként is felfogható (AZ IDŐ TÁJ). Wilder szerint 

„Nur dem Anschein nach ist die Zeit ein Fluß. Sie ist eher eine grenzenlose Landschaft, und 

was sich bewegt, ist das Auge des Betrachters. (Duden 12: 785) (’Csak látszólag folyó az idő. 

Sokkal inkább egy végtelen táj, és a megfigyelő tekintete az, ami mozog.’). 

Az emberéletet másfajta tájakra is feloszthatjuk. Evans háromféle tájat (szín-

teret/nézőpontot) különböztet meg: „az én előtt elterülő tájat → jövőt, az én mögött elterülő 

tájat → múltat, és az én közvetlen közelében elterülő tájat → jelent”10 (Evans 2005: 220).  

 

6.1.1.3 Összefoglalás 

AZ IDŐ TERMÉSZETI KÉPZŐDMÉNY metaforái közül kettő hétköznapi időkifejezés 

(egy csöppet, eltelt sok idő), a többi szépirodalmi (ill. szépirodalmi közegben használatos) 

kifejezés, melyek gyökere megtalálható a hétköznapi nyelvhasználatban. Egyedül az akinek 

lepergett a homok (24) tekinthető kreatív időmetaforának. Egy példa esetében tükörfordítással 

magyarázható a metaforizálás (24a), egy esetben kifejtettebb képpel (27a), és két esetben 

metafora-egyszerűsítés történt (20b, 21b). 

A tíz magyar időkifejezés közül három utal az emlékezet működésére (20, 21, 22), egy 

az alkonyati látási viszonyokra (23), egy az öregedésre/halálra (24), négy az idő kiterjedésére 

(25, 26, 27), egy a hullámmozgásra (28) és egy a mélységre (29). 

Jelentések felbontása és betoldása történt az ember/emlékezet szitához történő 

hasonlításával az idő szitál és az időszakok szitálnak esetében (21a), (22a), (22b). A magyar 

nyelvhasználóban a szintagma olvasásakor felidéződhetnek a szitáláskor lehulló lisztszemek, 

azonban a kép nyelvileg csupán közvetett módon jutott kifejezésre. A cseh fordító mindkét 

                                                 
9 Angol eredetiben: „We say that we are advancing through time, from the past into the future, much as a ship 
advances through the sea into unknown waters. Sometimes, again, we think of ourselves as stationary, watching 
time go by, just as we stand on a bridge and watch leaves and sticks float down the stream underneath us.” 
10 Angol eredetiben: „the landscape in front of the ego → future, the landscape behind the ego → past, the 
landscape in the proximal vicinity of the ego → present” 
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példában a szitán történő áthulláshoz hasonlította az emlékezés folyamatát; a német fordító az 

implicit módon kifejezett ’feledés’ lexémát fejezi ki explicit módon (21b), a másik példában 

(22b) azonban ő is hasonlatot alkalmaz. A hasonló metaforák eltérő fordítása azonos fordító 

esetében több okra is visszavezethető, pl. a szókapcsolat részbeni eltérőségére, a kontextus 

különbségére, pillanatnyi döntésre stb.  

Az akinek lepergett a homok transzéma esetében a cseh fordító ugyanazokat a 

komponenseket tartalmazó érzékletes képpel fejezte ki a szépirodalmi metaforát (24a), ami 

azt nyomatékosítja, hogy a fordítók, tevékenységük folytán, kreatív metaforákkal 

gazdagíthatják a hétköznapokban elterjedt szintagmákat. A német fordításban egy adekvát 

frazéma jelenik meg (24b), amely többek közt arra a jelenségre utal, hogy eltérő nyelvek 

eltérőképpen fejezik ki az élet múlását, az öregedést, a halál közelségét.  

A cseppet (26) időhatározószó fordításakor megjelenik a célnyelvekben a kicsinyítő 

képző, azonban a német lexémában elhomályosult a jelentése, a cseh lexémában pedig a 

kicsinyítő képző gyakoribb használatából adódóan eltérő a stílusértéke (lásd A kicsinyítő 

képző mint grammatikai metafora). 

A mennyiséget kifejező időkifejezések esetében (25, 26, 27) a szubjektív, belső idő 

fejeződik ki, akárcsak az emlékezésre és a feledésre utaló példák esetében (20, 21, 22) (vö. A 

MENNYISÉG HOSSZÚSÁG). 

A (21), (22), (23) példák utalnak rá, hogy a csoportok nem minden esetben 

egyértelműen homogének; a szitálás felfogható természeti erőként, de egyben az idő élőlényi 

mivoltára is utalhat. 

3. táblázat 
Az idő természeti képződmény/erő példáinak összegzése 

 

 
MAGY. 
KIF. 

MAGYAR PL.  CSEH FORD. CSEH PL. NÉM. FORD. NÉMET PL. 

20 az idő sodor 
visszasodorja 
az idő 

az idő fúj 
mi je čas opět 
přivane 

az idő felidéz 
die Zeit ihn wieder 
in die Erinnerung 
ruft 

21 az idő szitál 
ez az idő nyom 
nélkül szitált át 
rajtam 

az idő hull (az 
ember szita) 

ten čas skrze 
mne propadl 
jak sítem, bez 
jakékoli stopy 

az idő 
elfeledtet 

ich habe die Zeit 
restlos vergessen 

22 
az időszakok 
szitálnak 

(időszakok) 
nyom nélkül 
szitálnak át 
emlékezetemen 

az idő hull (az 
emlékezet 
szita) 

vše propadá 
sítem mé 
paměti téměř 
beze stop 

az idő hull (az 
emlékezet 
szita) 

fallen spurlos 
durch sein 
(=Gedächtnis) Sieb 

23 
az alkonyat 
szitál 

a szitáló 
alkonyatban 

az alkonyat 
ereszkedik 

snášel se 
soumrak 

az alkonyat 
kibontakozik 

in der sich 
ausbreitenden 
Abenddämmerung 

24 
az idő 
homok 
(pereg) 

akinek 
lepergett a 
homok 

az idő homok 
(pereg) 

komu se písek 
přesypal 

az idő óra 
(lejár) 

dessen Uhr 
abgelaufen ist 
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25 az idő tenger 
ennyi tenger 
idő eltelte 

hosszú időszak  
po tak hrozně 
dlouhé době 

hosszú idő nach so langer Zeit 

26 
a pillanat 
csepp 

egy csöppet pillanatocska na chvilku 
kicsi/ 
harapásnyi 

ein bißchen 

27 sok idő telt eltelt sok idő 
sok víz 
elfutott/ elfolyt  

uteklo ještě 
mnoho vody  

sok idő elment 
/eltelt  

verging viel Zeit 

28 
az éjszaka 
hullámzik 

az éjszaka 
hullámaiban 

az éjszaka 
hullámzik 

po vlnách noci 
az éjszaka 
hullámzik 

auf den Wellen der 
Nacht 

29 
az éjszaka 
mélységes  
 

mélységes 
éjszaka 

az éj mély hluboká noc az éj mély tiefe Nacht 

 
4. táblázat 

Az idő természeti képződmény/erő példáinak átváltási műveletei  
 

 MAGYAR PL. CSEH. ÁTV. MŰV. CSEH PL. 
NÉMET ÁTV. 
MŰV. 

NÉMET PL. 

20 
visszasodorja az 
idő 

behelyettesítés 
mi je čas opět 
přivane 

metafora-
egyszerűsítés 

die Zeit ihn wieder in 
die Erinnerung ruft 

21 
ez az idő nyom 
nélkül szitált át 
rajtam 

jelentések felbontása 
és betoldása, 
nyomatékosítás, 
konkretizálás, logikai 
explicitáció 

ten čas skrze 
mne propadl jak 
sítem, bez 
jakékoli stopy 

metafora-
egyszerűsítés, 
összevonás, 
nézőpontváltás 

ich habe die Zeit 
restlos vergessen 

22 
(időszakok) nyom 
nélkül szitálnak 
át emlékezetemen 

többes szám → egyes 
szám, jelentések 
betoldása, szemant. 
enyhítés 

vše propadá 
sítem mé paměti 
téměř beze stop 

jelentések 
felbontása, 
betoldása 

fallen spurlos durch 
sein (=Gedächtnis) 
Sieb 

23 
a szitáló 
alkonyatban 

implcitáció, 
melléknév → ige 
átváltás 

snášel se 
soumrak 

mplicitáció 
in der sich 
ausbreitenden 
Abenddämmerung 

24 
akinek lepergett 
a homok 

metaforizálás 
komu se písek 
přesypal 

frazéma-
behelyettesítés 

dessen Uhr 
abgelaufen ist 

25 
ennyi tenger idő 
eltelte 

behelyettesítés 
po tak hrozně 
dlouhé době 

behelyettesítés nach so langer Zeit 

26 egy csöppet behelyettesítés na chvilku behelyettesítés ein bißchen 

27 eltelt sok idő 
behelyettesítés, 
metaforizálás 

uteklo ještě 
mnoho vody  

behelyettesítés verging viel Zeit 

28 
az éjszaka 
hullámaiban 

behelyettesítés po vlnách noci behelyettesítés 
auf den Wellen der 
Nacht 

29 
mélységes 
éjszaka 

behelyettesítés hluboká noc behelyettesítés tiefe Nacht 
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6.1.2 Az idő tartály  

6.1.2.1 Konténer- és síkmetaforák  

Bergson felfogásában az idő csak térjellemzőkkel mérhető; Idő és szabadság (1990) 

című művében a tér tulajdonságait vetíti rá az időre. Elődeink is térjellemzőket képeztek le az 

időre, és az idő elvont céltartományát többek közt tartályként konceptualizálták. A tartály 

szerkezetbe foglalja a szerkezettel nem rendelkező fogalmakat, tehát formát ad a fizikailag 

nem körülhatárolható idő elvont fogalmának is. Mivel az időnek nincs részletesen kidolgozott 

struktúrája, szerkezete sémaszerűen jelenik meg, ezért a konténermetaforákat képiséma 

metaforának is nevezzük.  

Kövecses Zoltán Language, Mind, and Culture (2006) című művében a container 

(’tartály’) és a surface (’felszín’) fogalmakat használja a szóban forgó ontológiai metaforák 

leírására; disszertációmban jelölésükre a tartálymetafora (konténermetafora) és a síkmetafora 

fogalmakat használom. 

Az idő tartályát Kövecses három részre osztotta: „interior, boundary, and exterior” 

(Kövecses 2006: 209). Az egyes részek közti átjárhatóságra több metafora is utal, pl. kifutott 

az időből. A mozgás és a mozgás irányának kifejezése orientációs metaforák segítségével 

történik, amelyeket konstellációs metaforaként is tárgyal a szakirodalom (vö. Heine 1995). 

Heine a konstellációs metaforák grammatikai előfordulásait test és környezet, valamint 

kiterjesztett test sémákon kutatja. A tér konceptualizációjakor alapvetően öt térbeli viszonyt 

különböztet meg: RAJTA, ALATTA, ELŐTTE, MÖGÖTTE, BENNE (Heine 1995). 

Koller (2003) Radden és Dirven (2007) felosztását alapul véve három dimenzió 

leképeződését különbözteti meg a nyelvben: 

1. zero-dimensional (= point): at the corner 

2. one/two dimensional (= line/surface): on the border 

3. three dimensional (= volume): in the bottle. 

A konstellációs metaforákban megjelenő sematikus szerkezet a nyelvek rendszerbeli 

jellemzőitől függően prefixumok, szuffixumok, prepozíciók, névutók stb. révén nyilvánulhat 

meg. A magyar nyelvben a síkmetaforai jellemzőket -on, -en, -ön, a konténermetaforai 

jellemzőket -ban, -ben raggal fejezzük ki. A magyar -ban/-ben rag elsősorban önálló szói 

eredetű toldalék. A magyar nyelv külön életében a *bele ’bél’ főnév és az -n határozórag 

kapcsolatából alakult ki a *belen ’belsejében’ ragos névszó, amely névutóvá, majd raggá lett 

(ESZ 54).  

A Konténer- és síkmetaforák fejezetben a -ban, -ben ragokkal, illetve a v (+Lokál) és 

az in (+Dativ) prepozíciókkal álló főnévi szerkezeteket tárgyalom konténermetaforaként.  
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5. ábra 
Térbeli viszonyok konceptualizációja 

 
 

 
 

Egyes metaforáink az elvont időfogalom tartályjellegét (időben), mások a 

felszínjellegét nyomatékosítják (napon), tehát az elvont időfogalomhoz ugyanolyan 

határozóragok járulhatnak, mint egy térbeli jellemzőkkel bíró tartályhoz, vagy egy 

kétdimenziós sík felülethez: a teret valamilyen módon körülhatároló, vagy a térmozgást jelölő 

viszonyszók (-ba, -be, -ra, -re). A mozgás és az irányok alapvető emberi tapasztalaton 

alapulnak; térérzékelésünk és térbeli mozgással kapcsolatos ismereteink, vagyis a képi séma 

alapját saját biológiai valóságunk, illetve a környezetünkben előforduló tárgyak képezik (lásd 

még Lakoff és Johnson 1980, Lakoff 1987, Lakoff és Turner 1989, Tolcsvai 1999). A felszín 

egyrészt felfogható a háromdimenziós tartály részeként is. 

 

6.1.2.2 A naptári idő 

Az idő tartály- és síkmetafora jellege a naptári idő metaforáiban figyelhető meg 

legmarkánsabban.  

A naptári idő bevezetése az ember időben való hatékony tájékozódására és 

gördülékeny kommunikációjára szolgált. Elődeink támpontokat, fogódzókat kerestek a földi 

időben, és az idő mérését többek közt kozmikus jelenségek periodikus ismétlődéséhez 

kötötték, amihez az égen felbukkanó és eltűnő égitestek mozgását vették alapul (Hahn 1983). 

A nyelvhasználók a napok mérését elsősorban a Nap és a Hold mozgásához 

viszonyították. A népek érzékelték a Nap és a Hold periodikus fel- és eltűnését, a 
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fényviszonyok váltakozását, ami pl. a nap/nappal és a holdhónap kifejezésben is fennmaradt. 

A Nap és a Hold, illetve a belőlük képzett időegységek a mindennapi nyelvhasználat szerves 

részévé váltak11.  

Bańczerowski Pelletierre (Pelletier 1994: 3-9) hivatkozva arra hívja fel a figyelmet, 

hogy az indiánok ismerik a nap, a hónap, az év fogalmakat, azonban a hetek, órák, percek, 

másodpercek ismeretlen fogalom a számukra (Bańczerowski 2008b: 147).  

A fejezet egyes példáiban jelentéstani, ill. szótörténeti kitekintéseket teszek a szavak 

etimológiájának szemléltetéséhez, hogy utaljak a magyar, a cseh és a német naptári idő 

metaforáinak eredetére. Az év, hónap, hét, nap konténer- és síkmetaforáin túl a kisebb 

időegységeket (óra, perc, pillanat) is tárgyalom. 

Az idő nagy tartályát (időben) hierarchikus módon több apró tartály, pl. évben, 

hónapban, órában, percben, pillanatban, illetve több sík felület alkotja, pl. héten, napon. A 

tartály formájáról viszont nem tudjuk, hogy milyen geometriai alakzatot takar – lehet akár 

gömb, henger vagy téglatest; AZ IDŐ BOHÓCKODIK (9) példában gömbként jelenik meg 

(AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG GÖMB). 

 

6. ábra 
Az idő konténer- és síkmetaforái a magyar nyelvben 

 

 
 

 
                                                 
11 A Hold növekedése és fogyása számos népnyelvi kifejezésben fennmaradt, pl. holdfogytával, holdfogyatékán 
(Moldva), holdújuláskor, holdúján (Balatonmellék), holdújságra (Nyitra, Csongrád, Erdély), újholdra, újságkor, 
holdközszámmal (amikor telni kezd a hold, Baranya), holdtöltével, hódtőttéve (MSZ 106). 
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6.1.2.3 Konténer- és síkmetaforák a korpuszban 

időt tölt 
(30) miért töltöm időmet a Kreuzzeitung régi évfolyamai között (Márai 274) 
(30a) proč mám ztrácet čas mezi starými ročníky časopisu Kreuzzeitung (Gálová KÉ) 
(30b) warum ich meine Zeit inmitten alter Jahrgänge der «Kreuzzeitung» verbringen 
sollte (Skirecki 228) 
Csf: ’vesztegessem időmet’ 
Nf: ’kellett volna töltenem időmet’ 

 

A magyar nyelvhasználó az időt eseményekkel megtölthető tartályként érzékeli, 

azonban a célnyelvi példák nem mutatnak fel konténermetaforai jellemzőket. 

A cseh példában a ztrácet ige (el)veszít, (el)veszt, (el)veszteget; a) veszít vmin; b) 

csökken, fogy valamije (CSMSZ II: 956) jelentése kerül előtérbe; a német szótár három je-

lentést sorol fel a verbringen ige mellett: 1. eltölt 2. elvisz 3. eltékozol, elherdál (MNN 2041).  

A német példában jól figyelemmel követhető a grammatikai felbontás művelete: a 

fordító a két forrásnyelvi szóból álló magyar szintagmát öt szóval fejezi ki. A német ige 

kötelezően múlt időbe kerül (jelen idő → múlt idő átváltás). 

AZ IDŐ TARTÁLY  metafora csak a magyar forrásnyelvi példában jelenik meg a 

„tölteni” ige révén. A cseh és a német célnyelvi példában AZ IDŐ PÉNZ metafora a 

nyomatékos (vö. Az időtöltés tranzakció). 

 

időben 
(31) Pep Velemir időben érkezik Belgrádba (Darvasi 260) 
(31a) Velemír Pep dorazí do Bělehradu sice včas (Novotný 227)  
(31b) Velemir Pep trifft rechtzeitig ein (Eisterer 289) 
Csf: ’időben’ 
Nf: ’időben’ 

 

Az időben időhatározószó konténermetaforént jelenik meg a magyar, illetve a cseh 

példában (včas), amelyben a v (’-ban, -ben’) prepozíció összenőtt az idő főnévvel (lásd 

továbbá A délelőtt és a délután szóképzési sajátosságai). 

A német recht (’kellő’, ’megfelelő’) és a zeitig ragozott alakból álló rechtzeitig 

időhatározó sík- és konténermetaforai szempontból semleges. Felbontott formája: zur 

[rechten] Zeit (Duden 11: 830).  

A német nyelvben az in + Dativ prepozíciós szerkezetek csak ’időszak, időtartam’ 

jelentésben fordulnak elő, pl. abban az időben in jener Zeit, az utóbbi időben in letzter Zeit 

(MNN 666). A eZeit lexémával szintagmát alkotó szókapcsolatokban általában zu + Dativ 

prepozíciós összetételben szerepelnek.  
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templomidőben 
(32) „hogy templomidőben itt találjam” (Szabó 140) 
(32a) „abych v době, když chodívám do kostela, ji našla zde” (Valentová 142) 
(32b) „daß ich auf meinem Kirchgang ihr begegnen sollte” (Thies 150) 
Csf: ’abban az időszakban, amikor templomba járok’  
Nf: ’templomba menésemkor/járásomkor’ 

 

A három példa közös nevezője a templomba járás bizonyos időpontja, azaz miseidő. A 

szerző nem konkrét, órában meghatározott időpontot közöl, hanem a bennfentesek – az adó és 

a vevő, illetve tágabb értelemben a „helyiek” – által dekódolható időpontot. 

A cseh és a német nyelvű megoldásban a fordítók egyaránt a térben történő mozgást 

(AZ IDŐ TÉR, AZ IDŐ MOZGÁS) emelték ki a chodívám (’szoktam járni’) és a Gang (’járás, 

menés’) lexémákkal, ami azt támasztja alá, hogy az időben zajló események és cselekvések 

térben is zajlanak (vö. 57, 58).  

A fordítók, a nyelvek rendszerbeli különbségéből kifolyólag, mindkét célnyelvben 

elemeire bontották a forrásnyelvi kifejezést. A grammatikai felbontás megnövelte a lexémák 

számát és többletszavakat eredményezett, viszont szemantikai változásokat nem vont maga 

után (funkcionális felbontás). A cseh példában a fordító a když (’amikor’) időhatározó révén 

jelentésegységeire bontotta az összetett szót és felemelte a mondat szintjére, ezáltal a sűrű 

textúra helyébe a cseh fordításban laza textúra lépett (Blum-Kulka 1986). A felbontás jól 

tükrözi az emberi gondolkodás, a logikai elemzés alapfolyamatait. 

A német példában összetett szavas megoldás áll, akár a magyar példában 

(templomidő), csupán az összetett szó utótagja különbözik. A német fordító a német 

nyelvrendszer szóképzési sajátosságaiból kifolyólag dönthetett az összetett szavas megoldás 

mellett (Kirchgang), és hasonló tömörségben, csak más nyomatékkal adta vissza a 

szójelentést.  

A fordítás eredményeképpen nem jött létre explicitebb célnyelvi szöveg, a célnyelvi 

olvasó nem kap többletjelentést, csupán funkcionális felbontás történt: a tömörített, sűrített 

jelentés helyébe jelentésegységeire bontott célnyelvi megoldás lépett.  

 
az évben tartály 
(33) Abban az évben, amikor testvérünk, a nagy fejű és méla tekintetű Pilinger Ferenc 
kuruc vitéz (Darvasi 230) 
(33a) V roce, v němž náš bratr, kurucký voják s velkou hlavou a zádumčivým 
pohledem Ferenc Pilinger (Novotný 201) 
(33b) In dem Jahr, da unser Bruder, Franz Pillinger, der Kuruzenkrieger mit dem 
großen Kopf und dem versonnenen Blick (Eisterer 256) 
Csf: ’évben, amelyben’ 
Nf: ’évben, amikor’ 
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Az év mértékegységének bevezetése a Napnak a Föld körül egy év alatt megtett 

útjához kapcsolható (ptolemaioszi világkép). Az év mértékegységet mindhárom nép 

konténermetaforával fejezte ki (évben, v roce, in dem/im Jahr). 

A magyar példában nyomatékosítás történt az abban mutatószó révén, azonban a 

mutatószó a két célnyelvi példában a nyelvek eltérő szerkezeti felépítéséből kifolyólag 

elmarad (grammatikai kihagyás). A kötőszó a magyar és a német mondatban ’amikor’ 

jelentésben szerepel, a cseh kötőszó viszont szintén konténermetaforai jellemzőkkel bír 

(’amelyben’). Az ’amikor’ jelentésű cseh když és a német wenn kötőszó hasonlóan korrekt 

célnyelvi megoldás lenne. 

 

a nyáron síkmetafora 
(34) nagy park különösen díszes és gazdag volt ezen a nyáron (Márai 192)  
(34a) velký park byl toho léta obzvlášť pestrý a bohatý (Gálová KÉ) 
(34b) in jenem Sommer war der Park besonders prächtig und üppig (Skirecki 160) 
Csf: ‘azon a nyáron‘ 
Nf: ’azon a nyáron‘ 

 

Az évszakok konténermetaforai szempontból már eltérő képet mutatnak a magyar és a 

cseh nyelvben. A magyar nyelvhasználó sík felülethez hasonlította a télen és nyáron ragozott 

alakú évszakot, az ősszel és a tavasszal pedig tartály- és síkmetafora szempontjából semleges. 

A cseh nyelvben két konténermetafora és két síkmetafora terjedt el: v létě (’nyárban’), 

v zimě (’télben’), na podzim (’őszön’) és na jaře (’tavaszon’). Mutatószó mellett, akárcsak 

jelen példánkban, a cseh évszakok prepozíció nélkül szerepelnek. 

A német nyelvhasználó a telet, a nyarat, a tavaszt és az őszt is tartályként érzékelte, és 

valamennyi évszak konténermetaforaként maradt fenn a nyelvben: im Winter, im Sommer, im 

Frühling, im Herbst. Magyarul is elképzelhető konténermetafora az évszakok esetében, pl. 

nyár a télben, azonban eltérő jelentéssel és eltérő kontextusban használatos. A fordításban a 

közelre és a távolra mutatás kontextusból adódó különbsége figyelhető meg. 

A télen-nyáron síkmetafora csehül v zimě v létě konténermetaforaként, németül Winter 

und Sommer szintagmaként használatos. 

 

a hónapban konténermetafora 
(35) Ezekben a hónapokban Európa (...) teste megborzong Buda nevének hallatán 
(Darvasi 430) 
(35a) V těchto měsících přeběhne při vyslovení jména Budín po těle Evropy (...) mráz 
(Novotný 381) 
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(35b) Wenn in diesen Monaten der Name Budas fällt, geht ein Schauer durch den Leib 
Europas (Eisterer 481) 
Csf: ’ezekben a hónapokban’ 
Nf: ’ezekben a hónapokban’ 

 

A hónap, ill.  hó megnevezés mindhárom nyelvben a Hold mozgásával kapcsolatos. A 

cseh měsíc lexéma a Holdat és a hónapot egyaránt jelenti, a német Monat (’hónap’) etimoló-

giailag a Mond (’Hold’) f őnévből származik. A hónap a magyar, a cseh és a német nyelvben 

is konténermetaforaként viselkedik, azonban semleges formában is előfordul, pl. havonta egy-

szer (egyszer egy hónapban), cs: jednou za měsíc, n: monatlich einmal (einmal im Monat). 

 

a novemberben konténermetafora 
(36) Az 1664-es esztendő novemberében (Darvasi 77) 
(36a) V listopadu roku 1664 (Novotný 69) 
(36b) Im November des Jahres 1664 (Eisterer 87) 
Csf: ’novemberben’ 
Nf: ’novemberben’ 

 

A hónapok megnevezései a magyar és a német nyelvben a római naptár megnevezései 

alapján terjedtek el, pl. a szeptember, október, november, december a septem, octo, novem, 

decem ’hetedik, nyolcadik, kilencedik, tizedik’ jelentésű számnevekből eredeztethető; a június 

Júnó római istennőről, a július Julius Caesarról, az augusztus Augusztus császárról kapta a 

nevét. A cseh hónapnevek azonban figyelmen kívül hagyják a latin eredetű nemzetközi 

elnevezéseket. A cseh „beszélő hónapnevek” (leden, únor, březen, duben, květen, červen, 

červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec) nem sorszámneveket tartalmaznak, illetve 

istennő és uralkodó nevét, hanem a hónapra jellemző tulajdonságot, tevékenységet stb. 

hangsúlyozva mindmáig kikövetkeztethető és érthető jelentéssel bírnak. Pl. a november cseh 

megfelelője listopad (list ’levél’, pad ’hullás’). A magyar nyelvben csak a költészetben, 

főként versikékben és mondókákban fordul elő hasonlóan metaforikus kifejezésmód, pl. 

Csanádi Imre Hónap-soroló című versében: „szőlőszagú szeptember,/levélhullató 

október,/ködnevelő november,/deres, darás december” (Csanádi 1991: 133). 

Jelen példában a három nép dátumozása közti eltérés is szembetűnő. Az IE nyelvekben 

a dátumozás a magyar sorrendhez képest ellenkező sorrendben történik. A cseh és a német 

befogadó először a napról, a hónapról majd az évről szerez tudomást, mivel az IE nyelvekben 

dátumozáskor rendszerint a „kisebbtől” haladunk a „nagyobb” felé. A magyar nyelvben ezzel 

szemben az évtől haladunk a hónap, majd a nap, tehát a „nagyobbtól” a „kisebb” felé. 
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a héten síkmetafora 
(37) rögtön az első héten elcsábított szállásadó háziasszonyom (Márai 153) 
(37a) mě hned první týden svedla bytná (Gálová KÉ) 
(37b) mich gleich in der ersten Woche meine Zimmerwirtin verführte (Skirecki 126) 
Csf: ‘első héten‘ 
Nf: ‘első héten‘ 

 

A hetek a magyar nyelvben, pl. következő héten, ezen a héten síkmetaforaként 

viselkednek. 

A cseh nyelvi példa nem mutat fel konténer- vagy síkmetaforai jellemzőket, akár a 

týden nato (’hét arra’ = ’rákövetkező héten’), příští týden (’jövő hét/en’), první týden (’első 

hét/en’) szintagmák, viszont konténermetaforaként viselkednek az alábbiak: dny v týdnu 

(’napok a hétben’ = ’a hét napjai’), ill. v uplnynulém týdnu (’múlt hétben’). 

A német transzéma felmutat konténermetaforai jellemzőket, pl. in der nächsten Woche 

(’jövő héten’), in dieser Woche (’ezen a héten’), azonban egyes szintagmákban jelöletlenül 

szerepel, pl. nächste Woche (’jövő hét/en’) diese Woche (’ez/en a hét/en’) (MNN 629). 

A magyar síkmetaforai, a cseh semleges és a német konténermetaforai jellemzőket 

további példák is bizonyítják, pl. következő héten (Márai 153), týden nato (Gálová KÉ), in der 

Woche darauf (Skirecki 126).  

 

a napon síkmetafora 
(38) személyesen szolgált fel e napokon a hercegi palotában petit fours-oket (Márai 
426) 
(38a) v ty dny osobně servíroval v knížecím domě petit fours (Gálová KÉ) 
(38b) servierte an diesen Tagen im Palais höchstpersönlich Petit fours (Skirecki 359) 
Csf: ’ezekben a napokban’ 
Nf: ’ezeken a napokon’ 

 

A magyar nyelvhasználó a napot felszínként érzékeli, ezt bizonyítják a nap főnév 

ragozott alakjai is, pl. napon, napján. 

A cseh nyelvhasználatban a ’nap’ lexéma ragozott alakja tartályként került a nyelvbe, 

és mindmáig így használatos, pl. v ten den (’abban a napban’).  

A német nyelvben a napok esetében az an + Dativ síkmetafora használata az elterjedt, 

pl. am Tag vorher (’az előző napon’), am heutigen Tag (’a mai napon’) (MNN 1064). 

A nap lexéma ragozott formája feltűnik sík- és konténermetaforai jellemzők nélkül is 

’egy napon’ jelentésben, pl. egy nap (Márai 271), jednoho dne (Gálová KÉ), eines Tages 

(Skirecki 186).  
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a szombaton konténermetafora 
(39) Minden szombaton leszámolt adósaival (Márai 226) 
(39a) Každou sobotu provedl vyúčtování s dlužníky (Gálová KÉ) 
(39b) Jeden Sonnabend rechnete er mit seinen Schuldnern ab (Skirecki 186) 
Csf: ‘minden szombat‘ 
Nf: ‘minden szombat‘ 

 

Akárcsak a nap főnévhez, a napok neveihez is hasonló ragok járulnak mindhárom 

nyelvben; a magyar nyelvben -on, -en, -ön ragok, pl. hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, 

pénteken, szombaton, azonban a vasárnap jelöletlen, és csak nyomatékosítás esetén mutat fel 

síkmetaforai jellemzőket: azon a vasárnapon. Szintagmákban jelöletlenül fordulnak elő, pl. 

szombat délután, szombat reggel. 

A napok egyes neveit a cseh nyelvhasználó konténermetaforával fejezi ki, pl. v pondělí 

(’hétfőben’), v úterý (’keddben’), ve středu (’szerdában’), mutatószó mellett (v tu sobotu) és 

szintagmákban is (v pondělí ráno). 

A német nyelvhasználó síkmetaforaként fogta fel a napokat, pl. am Montag (’hétfőn’), 

és mutatószó mellett is síkmetaforai jellemzőket mutatnak fel: an diesem Tag (’ezen a 

napon’), am Tag vorher (’az előző napon’), am heutigen Tag (’mai napon’), akárcsak 

szintagmákban (am Sonntag Morgen, an einem Sonntagmorgen).  

A cseh nyelvben nemcsak a hónapnevek (vö. 36), hanem a nap bizonyos nevei is 

jelentést hordoznak, ami szláv eredetű jövevényszavainkban is megfigyelhető: a szerda a 

’középső’, a csütörtök a ’negyedik’, a péntek az ’ötödik’ jelentésből ered (Melich 1910). A 

szombat déli vagy keleti szláv jövevényszó, végső forrása a héber sabbat (ESZ 803). Egyes 

napnevek is hordoznak a magyar nyelvben jelentést, például a hétfő (’a hét feje’) (ESZ 300), a 

kedd (a két számnév ket alakváltozatának -d sorszámnévképzővel ellátott alapja, ahol a 

második magánhangzó kiesett, és a t zöngésült, ’kettedik’) (ESZ 391) és a vasárnap 

(’vásárnap’) (ESZ 902) (míg a magyar vasárnapnak a vásár, a szláv neděle ‘vasárnap‘ 

főnévnek a nedělat ’tétlenekedni’ jelentés az alapja). A német napnevek főként héber, római 

és görög közvetítéssel kerültek a német nyelvbe (bővebben Duden 7: 146). 

 

az órában konténermetafora 
(40) de hogyan, kitől szerezzek ünnep előestéjén, ebben az órában háromezer frankot? 
(Márai 383) 
(40a) odkud, od koho mám ale proboha v tuto hodinu, v předvečer svátečního dne splašit 
tři tisícovky? (Gálová KÉ) 
(40b) aber wie und von wem in diesen Stunden vor dem Feiertag dreitausend Franc 
beschaffen? (Skirecki 326) 
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Csf: ‘ebben az órában‘ 
Nf: ‘ezekben az órákban‘ 

 

Az óra mindhárom nyelv példáiban konténermetaforai jellemzőkkel bír. A német 

példa egyes szám → többes szám átváltási műveletét a kontextus, illetve a német fordító 

egyéni döntése indokolhatja. Az egyetlen óra tágabb időszakra való cserélése explicitációként 

is felfogható. 

Maga az időre vonatkozó kérdés a magyar és a német nyelvben nem rendelkezik sík- 

vagy konténermetaforai jellemzőkkel: Hány órakor? Um wie viel Uhr?, a cseh nyelvben 

viszont igen: V kolik hodin? (’Hány órában?’). Az órákkal történő időmegjelölést, pl. egy 

órakor, két órakor, három órakor a magyar nyelvhasználó nem kapcsolja az idő tartály vagy 

sík jellegéhez, akárcsak a német, aki a magyar nyelvhasználóhoz hasonlóan fejezi ki az órát: 

um zwei, drei, vier Uhr. 

A cseh nyelvhasználó az órát mint az idő egységét konténerként fejezte ki. A cseh 

ember a magyar és a német nyelvhasználó gondolkodásmódjától eltérően v jednu, ve dvě, ve 

tři (’egyben, kettőben, háromban’) (CSNYK 59) szókapcsolatokkal fejezi ki az órákat, 

gyakran az óra (’hodina’) elhagyásával. 

A pontos idő meghatározása is eltérő a három nyelv esetében: a magyar és a cseh 

nyelvhasználó az elkövetkező órához, tehát a jövőhöz viszonyít, míg a német az elmúlt 

órához, tehát a múlthoz: negyed tizenegy, csehül je čtvrt na jedenáct (’negyed van a 

tizenegyen’), németül es ist viertel nach zehn (’negyed van tíz után’). A cseh nyelvben a 

negyed, a fél és a háromnegyed is konténermetaforaként viselkedik, pl. ve čtvrt na jednu, v půl 

jedné, ve tři čtvrtě na jednu (CSNYK 60). 

Nemzetközi helyszíneken, repülőtereken, pályaudvarokon az időpont pontos 

meghatározására logikus módon az óra + perc szerkezet terjedt el mindhárom nyelvben. 

 

a percben konténermetafora 
(41) magyarázatot találunk, s egyben védelmet önmagunknak a közeli számonkérés 
nehéz perceiben (Krasznahorkai DIA) 
(41a) najdeme vysvětlení a zároveň i vlastní ochranu v těžkých minutách blízkého 
vyšetřování (Kolmanová KÉ) 
(41b) eine Erklärung zu finden und zugleich Schutz in den schweren Minuten der 
Vernehmungen, die uns erwarten (Skirecki 194) 
Csf: ’nehéz perceiben’ 
Nf: ’nehéz perceiben’ 
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A perc főnevet mindhárom nyelv konténermetaforával fejezi ki. A mondatban csak 

kötelező átváltási műveleteket végeztek a fordítók, pl. grammatikai áthelyezéseket (szórendi 

változtatásokat), cs: ’nehéz perceiben a közeledő kivizsgálásnak’, n: ’nehéz perceiben a 

kihallgatásoknak, amelyek várnak ránk’.  

 

a pillanatban konténermetafora 
(42) óvatlan pillanatban, s meg akarta ölni a gyermekeket, anyámat (Márai 62) 
(42a) v nestřeženém okamžiku chtěla zavraždit nás i naši matku (Gálová KÉ) 
(42b) in einem unbewachten Augenblick die Kinder und die Mutter töten wollte 
(Skirecki 50)  

 

A pillanatban konténermetafora több attribútummal is kiegészülhet a magyar 

nyelvben, azonban konténermetaforai jellemzői nem csorbulnak. Az alábbi felsorolás is ezt 

bizonyítja: az utolsó pillanatban, óvatlan pillanatban, bizonyos pillanatokban, minden 

pillanatban, életbevágó pillanatokban, történelmi pillanatban, a következő pillanatban, 

rögtön az első pillanatban, döntő pillanatban (Márai: Egy polgár vallomásai). A cseh és a 

német nyelvben a ’pillanat’ szintén konténermetaforai jellemzőkkel bír. 

 

6.1.2.4 Potenciális metaforák, egyéb előfordulások 

Az idő tartályjellege, a térbeli viszonyok és a mozgás iránya több metaforánkban 

kifejeződött az időt, az éveket, a kort kiemelve (vö. Az emberi kor metaforái):  

az idő bemenete a huszonegyedik évébe lépett (MNYÉSZ 490),  

az idő belseje az időben ideért, benne van az időben (Hódmezővh 1135: 99 In ÚMT 

1058), egy éven belül (MNYÉSZ 489), ötvenedik évében jár, fiatal éveiben 

(MNYÉSZ: 490), az ötödik hónapban van, a hó második hetében járunk, az elmúlt öt 

napban, 

az idő kimenete a kifutott az időből, kimulik az időübül (Lónya 1708: 215, In ÚMT 

1058), 

felszíne a már hatvan éven felül van (MNYÉSZ 490) szókapcsolatokban fejeződött ki. 

 

A „ Mivel töltötted az időt?”  kérdő mondat is rámutat az idő konténermetafora 

jellegére, amely további szókapcsolatokban is előfordul, pl. az idő tartalmas eltöltése, 

tartalmas napom volt, időmbe belefér.  
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Az említett metaforák többségét a Moving Ego és a Moving Time szempontjából is 

megközelíthetjük (Evans 2005), és megállapíthatjuk, hogy a konténermetaforák esetében az 

ember a mozgó lény, az idő pedig a „passzív” tartály. 

A tölt ige a cseh nyelvben is megjelenik, pl. když se naplnil jeho č. (’amikor betelt az 

ideje’) ’meghalt’ jelentésben (SSJČ I: 239), ill. v tomto přesvědčení jsem žil, s ním i odejdu, 

až čas můj se naplní, až se přiblíží hodina smrti. Klost (PSJČ I: 294) (’ebben a 

meggyőződésben éltem, ezzel is távozom, ha időm betelik, amikor eljön halálom órája’). A 

cseh nyelvben tehát „az idő betelése” szintagma a halál eljövetelével hozható közös nevezőre 

(A BETELT IDŐ HALÁL) . Ugyanezt a jelentéstartalmat a német nyelv is mozgó idővel fejezi 

ki: ihre ~ ist gekommen (szülés/halál) meg-/eljött/itt az ideje (NMN 2242) (vö. AZ IDŐ 

MÚLÁSA ÉLŐLÉNY MOZGÁSA). A magyar metaforát úgy is értelmezhetjük, hogy az idő 

tartálya csordultig telt a földi léttel, a kicsordulás pedig a halál.  

Bańczerowski a tölt, feszít, elönt igékkel fejezte ki AZ ÉRZELEM SZUBSZTANCIA és 

A TEST TARTÁLY metaforákat az alábbi konkrét példákban: öröm töltött be, a boldogság 

betölti valakinek a szívét (Bańczerowski 2008c: 169). A naplnil ige használatos a cseh 

nyelvben elsődleges jelentésben, pl. poharat megtölt (naplní sklenici), de elvontabb 

fogalmakra is használatos, pl. öröm töltötte el (naplnila ho radost), izgatottság, elvárás töltötte 

el (naplnila ho vzrušením, očekáváním) (Gálová KÉ).  

A német nyelvben az erfüllen (’teljesíteni, teljesülni’) igével fejezik ki a vágyak 

beteljesülését, pl. Wünscherfüllung (MNN 1427). Keresztelő Szent János szájából hangzik el: 

„Már beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa” (Újszövetség), n: „Die Zeit ist 

erfüllt, das Reich Gottes ist nahe”, cs: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království“, ahol a 

beteljesedés bekövetkezés, megvalósulás jelentésben használatos (A BETELT IDŐ 

BETELJESÜLÉS). Ha tehát a cseh nyelvben az idő telik be, beteljesülést jelent, ha viszont 

valaki ideje telik be, halált jelent (A BETELT IDŐ HALÁL) . 

Potenciális metaforákat, állandósult szókapcsolatokról lévén szó, nem képezhetünk a 

naptári idő esetében, legfeljebb olyan esetekben, amikor a nyelvben egy-egy időegységnek 

több megfelelője él. Csupán a kisebb időegységek (perc, pillanat) kifejezésére terjedtek el a 

magyar nyelvben latinizmusok, pl. ebben a minutumban, ebben a szekundumban, ebben a 

momentumban. (Egyes időegységek egymással történő helyettesíthetőségére további példák A 

perc, pillanat, másodperc fordítási lehetőségei című fejezetben.) 

A metaforák egyéb szótári és kontextuális előfordulásait az egyes példákat követően 

már felsoroltam, azonban érdemes kitérni a német nyelvben az in + Dativ prepozícióval 

alkotott konténermetaforákra. A német nyelvben ugyanis az in prepozíció nem minden 
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esetben felel meg a ’-ban, -ben’ ragoknak, hanem ’belül’, ’múlva’ jelentésben is használatos. 

A jelenség az alábbi példákon szemléltethető, pl. in einer Woche (’egy héten belül’), in diesen 

Tagen (’ezekben a napokban’), in wenigen Tagen (’néhány napon belül’). A magyar és a 

német nyelvben egyébként csak számhatározói szintagmában fordul elő konténermetafora a 

napok és a hetek esetében: in den letzten fünf Tagen (’az elmúlt öt napban’), in den ersten fünf 

Wochen (’az első huszonnégy hétben’). 

Konténermetafora egy német szólásban is felbukkan: in den Tag hinein leben (’lopja 

az időt’) (MNSZ 79), tükörfordításban: ’beleél a napba’. 

 

7. ábra 

AZ IDŐ TARTÁLY  
(Időt tölt, kifutott az időből, benne van az időben) 

 
 
 

6.1.2.5 Nap- és hónapnevek fordítása 

Magyarról indoeurópai nyelvekre, illetve indoeurópai nyelvek között történő 

fordításkor a grammatikai nem olyan esetben jelenthet kihívást, amikor a szerző egy évszakot 

olyan nemű élőlényhez, tárgyhoz stb. hasonlít, amely a célnyelvben más nemmel rendelkezik. 

A német nyelvben valamennyi évszak neve hímnemű, és bizonyos esetekben gondot okozhat 

nő- és semlegesnemű hasonlítottal való azonosításuk, pl. a nyár, e csábító leány. Ugyanez a 

helyzet a cseh nyelvvel is, ahol például a tél nőnemű, azért csak nőnemű lényhez hasonlítható, 

pl. zima je šedovlasá stařenka (’a tél ősz hajú öreganyó’). Ha hímneműként, pl. ősz hajú 

öregapóként szeretnénk ábrázolni, a zima (’tél, hideg’) hímnemű szinonimáját kell alapul 

vennünk, például a mráz (’fagy, hideg’) főnevet. 

Jakobson görög példán mutatja be a nemfüggő fordítás nehézségeit: a görög nyelvben 

a folyó és a csillag hímnemű, míg a szláv nyelvekben nőnemű; ezáltal a folyóknak 
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démonokként, a csillagoknak angyalokként történő szemléltetése nehézségekbe ütközik 

(Jakobson 1959: 238). A német nyelvben a napnevek kivétel nélkül hímneműek, a cseh 

nyelvben pedig vegyes képet mutatnak12. Két IE nyelv közötti fordítás esetében (csehről 

németre, illetve németről csehre történő fordításkor) kreatív megoldáshoz kell a fordítónak 

folyamodnia, amennyiben a napnevekhez szimbolikus tartalom társul.  

A beszélő nap- és hónapnevek fordítása olyan esetben jelenthet kihívást a fordító 

számára, ha a szerző szándékosan kitér egyes jelentéskomponensek, például a sorrend vagy a 

hónap jellemzőinek nyomatékosítására, pl. péntek – pátek ’ötödik’, november – listopad 

’levélhullató’, szombat – rSonnabend ’napeste’). Ha a szerző nem tesz szótörténeti és/vagy 

jelentéstani utalást egy szépirodalmi műben, a kifejezés etimológiájából és szemantikai 

komponenseiből adódó jelentéstöbblet visszaadása a fordítás során mellékes.  

Kihívást jelenthet Csanádi Hónapsoroló című versének csehre fordítása is, mivel a 

cseh nyelvben már léteznek hétköznapi beszélő hónapnevek. Esetleges egyezések esetén 

olyan szinonimákat, eltérő jelzői szókapcsolatokat kell a fordítónak találnia, amelyek 

felhívják a figyelmet arra, hogy nem köznyelvi, hanem irodalmi szövegről van szó. 

 

6.1.2.6 Összefoglalás 

A Konténer- és síkmetaforák című fejezet példái alapján megállapítottam, hogy a 

magyar, a cseh és a német nyelvben is megjelenik AZ IDŐ TARTÁLY metafora, azonban a 

cseh és a német nyelvhasználók a magyar nyelvhasználótól részben eltérő módon fejezték ki 

az idő, időszakok és időegységek konténer jellegét. 

A fejezet tizenhárom példája közül a templomidőben (32) tekinthető olyan 

metaforának, melynek fordítása mindkét célnyelvben grammatikai-lexikai (funkcionális) 

felbontással történt. A többi példa esetében elterjedt célnyelvi megoldások behelyettesítéséhez 

folyamodtak a fordítók: a magyar főnév + rag az IE nyelvekben prepozíció + főnév formában 

jelent meg. 

Megállapítottam, hogy a magyar nyelvben konténermetaforaként viselkednek az év, 

hónap, november, óra, perc, pillanat időkifejezések (vö. 6. ábra). A felsorolt kifejezések 

konténermetaforák a cseh és a német nyelvben is: évben (v roce, im Jahr), hónapokban 

                                                 
12 A cseh nyelvben érdekes jelenséget figyelhetünk meg a napneveket illetően: a pondělí (’hétfő’) 

eredetileg hímnemű volt, mivel a den po neděli  (’vasárnap utáni nap’) szókapcsolat összeolvadásából keletkezett 

(a den főnév hímnemű). Mivel az -í végződésű főnevek a cseh nyelvben semleges neműek voltak, idővel a 

pondělí (és az úterý ’kedd’) is semleges nemű lett (Naše řeč 1931). A hét első két napja tehát semlegesnemű, a 

středa nőnemű, a čtvrtek, pátek hímnemű, a sobota és a neděle nőnemű. 
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(v těchto měsících, in diesen Monaten), novemberben (v listopadu, im November), ebben az 

órában (v tuto hodinu, in diesen Stunden), nehéz percekben (v těžkých minutách, in den 

schweren Minuten) és pillanatban (v okamihu, im Augenblick). 

A hét és a nap esetében a nyelvhasználók nem olyan egyértelműen rendszereztek, mint 

a felsorolt konténermetaforák esetében. A hét és a nap a magyar nyelvben túlnyomórészt 

síkmetaforaként viselkedik (héten, napon, szombaton), ám jelöletlenül is (szombat este) 

előfordul. A cseh nyelvben a hét konténermetaforaként (v uplnynulém týdnu) vagy jelöletlenül 

használatos (týden), a német nyelvben pedig hol jelöletlenül (diese Woche), hol tartályként (in 

der Woche) fordul elő. A nap a cseh nyelvben tartálymetafora (v ty dny, v sobotu) vagy 

jelöletlen (každou sobotu), a német nyelvben síkmetafora (an diesen Tagen, am Sonnabend), 

vagy jelöletlen (jeden Sonnabend). A cseh nyelvű időkifejezésekben síkmetaforai jellemzőket 

nem találtam. 

A Hány órakor? időre vonatkozó kérdést és választ illetően sík- és konténermetafora 

szempontjából semleges megoldások fordulnak elő a német és a magyar nyelvben (a -kor rag 

és az um prepozíció), míg a cseh nyelvben egységesen a v (’-ban, -ben’) prepozíció terjedt el. 

Az évszakokkal, hónapokkal, hetekkel stb. kapcsolatos példák igazolják, hogy 

akárcsak AZ IDŐ ÉLŐLÉNY metafora esetében, az idő egészére jellemző tulajdonságok, pl. 

tartály- és/vagy felszín jelleg, átruházódtak az idő egy-egy szeletére is, azonban nem minden 

esetben tarthatjuk következetesnek elődeink kategorizálását. 

A fejezet példái a nyelvoktatásban is felhasználhatók. A kognitív motivációkra 

(Kövecses 2005: 204) történő rámutatással tudatosíttathatjuk a tanulókban, hogyan alakultak 

ki a sík- és a konténermetaforák bizonyos nyelvekben. A tanóra keretében rávilágíthatunk, 

hogyan alkot a szótő és a rag, illetve a szótő és a prepozíció közös jelentést, és milyen 

tartalmi, logikai, grammatikai szóképzési hasonlóságok és eltérések mutatkoznak meg egyes 

nyelvek időkifejezései között. 
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5. táblázat 
A konténer- és síkmetaforák példáinak összegzése 

 MAGY. K. MAGYAR PL.  CSEH  F. CSEH PL. NÉM. F. NÉMET PL. 

30 az idő tartály töltöm időmet az idő pénz mám ztrácet čas az idő pénz 
ich meine Zeit 
verbringen sollte 

31 az idő tartály időben  
az idő 
tartály 

včas 
az idő 0 t, 0 
s 

rechtzeitig 

32 
az időszak 
tartály 

templomidőben 
az időszak 
tartály 

v době, když 
chodívám do 
kostela 

az időszak 0 
t, 0 s 

auf meinem 
Kirchgang 

33 az év tartály abban az évben az év tartály v roce az év tartály in dem Jahr 

34 
a nyár 
tartály 

ezen a nyáron 
a nyár 0 t, 0 
s 

toho léta a nyár tartály in jenem Sommer 

35 
a hónap 
tartály 

ezekben a 
hónapokban 

a hónap 
tartály 

v těchto 
měsících 

a hónap 
tartály 

in diesen Monaten 

36 
a november 
tartály 

novemberében 
a november 
tartály 

v listopadu  
a november 
tartály 

im November 

37 
a hét sík 
felület 

első héten a hét 0 t, 0 s první týden a hét tartály in der ersten Woche  

38 
a nap sík 
felület 

e napokon a nap tartály v ty dny 
a nap sík 
felület 

an diesen Tagen 

39 
a szombat 
sík felület 

minden 
szombaton 

a szombat 0 
t, 0 s 

každou sobotu 
a szombat 0 
t, 0 s 

jeden Sonnabend 

40 az óra tartály ebben az órában 
az óra 
tartály 

v tuto hodinu az óra tartály in diesen Stunden 

41 a perc tartály nehéz perceiben 
a perc 
tartály 

v těžkých 
minutách 

a perc tartály 
in den schweren 
Minuten 

42 
a pillanat 
tartály 

óvatlan 
pillanatban 

a pillanat 
tartály 

v nestřeženém 
okamžiku 

a pillanat 
tartály 

in einem 
unbewachten 
Augenblick 

 
6. táblázat 

A konténer- és síkmetaforák példáinak átváltási műveletei  

 MAGYAR PL. CSEH. Á. M. CSEH PL. NÉMET ÁTV. MŰV. NÉMET PL. 

30 töltöm időmet behelyettesítés mám ztrácet čas behelyettesítés 
ich meine Zeit 
verbringen sollte 

31 időben érkezik behelyettesítés dorazí včas behelyettesítés trifft rechtzeitig ein 

32 templomidőben 
funkcionális 
felbontás 

v době, když 
chodívám do 
kostela 

funkcionális felbontás 
auf meinem 
Kirchgang 

33 abban az évben behelyettesítés  v roce behelyettesítés in dem Jahr 
34 ezen a nyáron behelyettesítés toho léta behelyettesítés in jenem Sommer 

35 
ezekben a 
hónapokban 

behelyettesítés v těchto měsících behelyettesítés in diesen Monaten 

36 novemberében behelyettesítés v listopadu  behelyettesítés im November 
37 következő héten behelyettesítés týden nato behelyettesítés in der Woche darauf 
38 e napokon behelyettesítés v ty dny behelyettesítés an diesen Tagen 

39 
minden 
szombaton 

behelyettesítés každou sobotu behelyettesítés jeden Sonnabend 

40 ebben az órában behelyettesítés v tuto hodinu 
egyes szám → többes 
szám, explicitáció 

in diesen Stunden 

41 nehéz perceiben behelyettesítés 
v těžkých 
minutách 

behelyettesítés 
in den schweren 
Minuten 

42 
óvatlan 
pillanatban 

behelyettesítés 
v nestřeženém 
okamžiku 

behelyettesítés 
in einem 
unbewachten 
Augenblick 
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6.1.3 Az idő tárgy 

Őseink az elvont időt konkrét tárgyakhoz hasonlították. Jelen fejezetben az idő tárgyi 

leképeződéseit kutatom konkrét szépirodalmi példák és egyéb előfordulások alapján. 

 

6.1.3.1 Az idő tárgy a korpuszban 

az idő érzéstelenítő 
(43) az idő nagy érzéstelenítő, s néha már úgy tűnt, mintha teljesen begyógyult volna a 
sérülteknél ez a seb (Márai 201) 
(43a) čas je velký ranhojič a někdy se zdálo, že utrpěné rány se už úplně zacelily 
(Gálová KÉ) 
(43b) die Zeit ist ein großer Anästhesist, und zuweilen schien es schon, als wäre die 
Wunde völlig geheilt (Skirecki 167) 
Csf: ’az idő nagy sebgyógyító’ 
Nf: ’az idő nagy aneszteziológus‘ 

 

Az idézett példában az idő elvont céltartományát a magyar szerző gyógyító szerhez 

(AZ IDŐ TÁRGY), a cseh és a német fordító pedig orvos személyéhez (AZ IDŐ SZEMÉLY) 

kapcsolta. 

A három példa közös szemantikai tartománya az idő érzéstelenítő hatása: az idő 

csökkenti, gyógyítja, elmulasztja a fájdalmat. Az eltérés alapja a gyógyítás „kiváltójának” 

tárgyként, illetve személyként történő felfogása. 

A cseh célnyelvi ige jelentéstartományában a magyar ige jelentéstartományához képest 

fokozati eltérés figyelhető meg. A magyar nyelvben az idő érzéstelenít, a cseh nyelvben 

gyógyít is (vö. angol fájdalomcsillapító: painkiller ’fájdalomölő’). A ranhojič tört. felcser, 

seborvos (CSMSZ II: 265) jelentésben szerepel a cseh nyelvben, és nem anestetikum 

(’érzéstelenítő’) jelentésben. 

A német fordító, a cseh fordítóhoz hasonlóan az idő jótékony hatását nem 

gyógyszernek – ez esetben az érzéstelenítő Anästhetikum, Betäubungsmittel (MNN 394) 

lexémaként jelent volna meg a szövegben –, hanem aneszteziológusnak tulajdonította. A szó 

eredete: gör. el. érzéstelenítő szakorvos, altatóorvos (ISZKSZ 56).  

Az érzéstelenítés a magyar nyelvben is orvos személyéhez kapcsolódik, mivel az ér-

zéstelenítőt az orvos juttatja az ember szervezetébe – ellentétben a fájdalomcsillapítóval, me-

lyet az ember maga is bevehet. Szótári definíciója: Érzéstelenít ts ige (t. n. is) Orvos (Műtét 

előtt) vmely szer(rel) érzéstelenné tesz. ~és fn Az az eljárás, amellyel vkit, vmit érzésteleníte-

nek. ~ő I. mn (mn-i ign is) Érzéstelenítésre való. ~ eljárás. II. fn. Ilyen szer. (MÉK 323).  
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a halál gyógyír 
(44) A sebek begyógyulhatnak, de az igazi fájdalom nem gyógyul és nem enyhül, és 
gyógyírja csakis a halál lehet (Darvasi 55) 
(44a) Rány se mohou zacelit, ale skutečná bolest se nezahojí ani nepoleví, tu vyléčí jen 
smrt. (Novotný 50) 
(44b) Wunden können heilen, aber der wahre Schmerz verheilt nicht und klingt nicht 
ab, nur der Tod bringt Linderung (Eisterer 62) 
Csf: ‘azt csak a halál gyógyítja meg‘ 
Nf: ‘csak a halál hoz enyhülést‘ 

 

Jelen idézetben halálmetafora cáfolja meg az idő érzéstelenítő (43) metaforában tett 

állítást: a fájdalom nem múlik el, gyógyírja csakis a halál lehet. AZ IDŐ GYÓGYÍT metafora 

ezáltal az emberi élet végességével is közös nevezőre hozható: nem a gyógyszer az ellenszer, 

hanem a halál, a vég, az elmúlás (A HALÁL GYÓGYÍT).  A halál elvont céltartománya 

enyhülést hozó állapotként jelenik meg.  

A cseh példában főnév → ige szófajváltás, igésítés történt; továbbá aktív idő → 

passzív idő átváltást figyelhetünk meg (vö. 43): az idő a magyar nyelvben szer (AZ IDŐ 

TÁRGY), a cseh nyelvben személy (AZ IDŐ ÉLŐLÉNY). 

A német fordító a gyógyítást ’enyhülés’ lexémával fejezte ki, és lexikai felbontást 

végzett (meggyógyít – ’enyhülést hoz’). A két főnév jelentése között fokozati eltérés 

figyelhető meg. Ennek okát egy adekvát célnyelvi szólásban találjuk: die Zeit lindert jeden 

Schmerz (SL 693) (szó szerint: ’Az idő minden fájdalmat enyhít’). 

A lehet modális ige mindkét fordításban elmarad, és tényként közli a halál gyógyító, 

enyhítő hatását.  

 

a napok kukoricaszemek/olvasó láncszemei 
(45) hogy lakóik életük végéig ott morzsolják napjaikat a meghitt falak között (Márai 
14) 
(45a) aby jeho příští obyvatelé mezi útulnými stěnami den po dni ukrajovali tenké 
plátky ze svých životů (Gálová KÉ). 
(45b) die Bewohner sollten dort zwischen den vertrauten Wändern bis ans Lebensende 
ihre Tage zählen (Skirecki 11) 
Csf: ’vékony szeleteket vágjanak az életükből’  
Nf: ’napjaikat kellene számolniuk’  

 

A Magyar Értelmező Kéziszótár és a Magyar Nemzeti Szövegtár segítségével kaptam 

választ arra, hogy milyen jelentésben és gyakorisággal használatos a morzsol ige a napokkal 

alkotott szókapcsolatban.  
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1. Tenyerével, ujjaival szétdörzsöl vmit. | Tenyerében gyűr valamit. 2. Kukoricát ~. 3. 

nép: Olvasót v. rózsafüzért ~. 4. ritk <ételt szájában> lassan őröl | vál <Szöveget> ajkát alig 

mozgatva mond. 5. vál <Időt> kedvetlenül unatkozva tölt. ~ja a napokat (MÉK 943). 

A magyar nyelvben tehát egy régebbi időktől létező, szótárba foglalt jelentésről van 

szó, amely választékos, igényes, emelkedett stílushasználatban fordul elő. 

A morzsol lemma a MNSZ 357 példájában fordul elő, pl. kukoricamorzsolás, olvasó 

morzsolása, morzsolja ajkai közt a szavakat, szeme sarkában a könnyeket szókapcsolatokban 

(2010.10.20.). A morzsolja napjait szintagma öt szövegkörnyezetben fordul elő, két sajtó és 

két szépirodalmi alkorpuszban, négy magyarországi és egy erdélyi nyelvváltozatban. A MÉK 

és a MNSZ találatai arról árulkodnak, hogy példánkban nem széles körben elterjedt, de ismert 

metaforáról van szó, amelynek „hétköznapi” jelentése: ’tengették napjaikat’. A metaforát A 

NAPOK KUKORICASZEMEK/OLVASÓ LÁNCSZEMEI metafora alapján tárgyalom jelen 

fejezetben. 

A forrásnyelvi és a célnyelvi példákban is megjelenik az apróbb részekre történő 

osztás, illetve a monotonság: az egyhangú tevékenységekre utaló igék az élet lassú múlására 

utalnak. A három transzéma közti eltérés alapját az élet tengetésének eltérő elfoglaltságok 

alapján történő tapasztalása és nyelvben rögzülése képezi. Az idézett példákban nem 

beszélhetünk népek időfelfogásáról, hanem fordítói megoldásokkal van dolgunk – 

valószínűleg a nyelvhasználók többsége (anyanyelvtől függetlenül) más-más nyelvi 

megoldással fejezné ki az idő lassú múlását.  

A Cseh–magyar szótár a morzsol igének az alábbi jelentéseit sorolja fel: 1. mačkat, 

žmolit, žmoulat, mnout (például ujjak közt kenyérdarabot, zsebkendőt, kendőt). 2. drloit, trolit 

(kukoricát). 3. odříkávat růženec (olvasót/rózsafüzért) 4. (szájban) žmoulat (MČS II: 199).  

A kukoricamorzsolás német nyelvi megfelelője a langsam v. nach und nach 

(zer)bröckeln ’lassan v. szépen lassan (szét)törni’ (MNN 1046), a rózsafüzér morzsolása 

pedig beten (’imádkozni’) jelentésben jelenik meg a szótárban.  

A cseh és német szótárak, ill. szövegtárak nem hoznak megoldást a morzsolja napjait 

szókapcsolat tükörfordítására. Kövecses megállapítása szerint „egy adott nyelvben 

előfordulhat, hogy annak ellenére nem létezik egy metafora, hogy potenciális alapja az 

egyetemes emberi tapasztalat része” (Kövecses 2005: 87). De a fordítók nem ütköztek 

akadályba, hiszen nem a morzsol igét, hanem a szövegkörnyezetben kifejezett jelentést kellett 

a célnyelvre átvinniük, akár új metafora megalkotásával, akár egyszerűsített szókapcsolattal 

(’tengeti napjait’). 
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A három nyelv igéi arra utalnak, hogy a kukoricamorzsolásra vagy a rózsafüzér 

morzsolására visszavezethető időtöltés, a szeletelés és a számolás az emberek mindennapi 

elfoglaltságainak szerves részét képezte. Az egyes népek hétköznapi életükből szerzett 

tapasztalataik alapján az idő múlása elvont céltartomány konkrét érzékeltetéséhez a 

morzsolás, a szeletelés és a számolás forrástartományát vették alapul.  

A fordítók a célnyelvi olvasók számára érzékletes képekkel igyekeztek szemléltetni a 

magyar kifejezést. A cseh fordító a kézzel történő morzsolást az eszközzel történő vágással 

fejezte ki, melynek elszenvedője mindkét példában az „emberi élet”. A fordítás alapját a nagy 

egység kisebb részekre történő aprítása képezi: az emberi élettartamra vonatkoztatott idő 

felszeletelhető, akár egy tárgy. 

Mindkét fordító egyéni megoldáshoz folyamodott: a cseh fordító átváltási műveletét 

metaforizálásként, a német fordítóét metafora-egyszerűsítésként foghatjuk fel. A német 

fordító valószínűleg a jmds. –e sind gezählt (Duden 1558) ’valakinek meg vannak számlálva 

a napjai’ frazémából indulhatott ki a kép megalkotásakor. 

A három nép közös tapasztalata AZ IDŐ LASSÚ MÚLÁSA MONOTON HÉTKÖZNAPI 

TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE metaforában érhető tetten. Egyrészt az időt, mint tárgyat 

(kukoricaszemeket, olvasó láncszemeit) morzsolják, másrészt az emberi életet apróbb 

részekké vágják, harmadrészt a napokat számolják. 

Az eltérő tevékenységen túl az idézetben egyéb eltérések is megfigyelhetők. A cseh 

idézetben az életük végéig szókapcsolat helyébe a den po dni ’nap mint nap’ (tükörfordításban 

’nap nap után’) szókapcsolat lépett. A két szintagma szemantikailag egymás szinonimájának 

tekinthető, bár a forrásnyelvi és a német példában (bis ans Lebensende) az élet és a vég 

lexémák az élet végességére is utalnak, míg a cseh nap mint nap szintagma az élet 

folytonosságát hangsúlyozza.  

 

6.1.3.2 Potenciális metaforák, egyéb előfordulások 

AZ IDŐ GYÓGYÍT metafora kifejezésére mindhárom nyelvben számtalan közmondás 

és szólás született, ahol az időt személyként, orvosként ábrázolják (AZ IDŐ ORVOS), pl. n: die 

Zeit ist der beste Arzt (Duden 11: 829) (’az idő a legjobb orvos’), cs: čas je nejlepší lékař 

(PSJČ I: 294) (’az idő a legjobb orvos’). Petőfi Sándor Hatalmas orvos az idő (1845) című 

versében is orvosként szerepel: „Hatalmas orvos az idő; előbb-utóbb/ Minden sebet befog./ 

Bármennyit szenvedek: ez orvos által majd/ Én is meggyógyulok.“ 

Az idő gyógyító hatását az alább közmondások hangsúlyozzák, n: die Zeit heilt alle 

Wunden, die Zeit lindert jeden Schmerz (SL 693) (’az idő minden sebet begyógyít’, ’az idő 
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minden fájdalmat enyhít’), és akár ide sorolható a die Zeit tut Wunder (’az idő csodákat tesz’) 

közmondás is. Az orvos szócikk alatt szerepel a legjobb ~ az idő: časem všechno přebolí 

(MČS II: 283) (’idővel minden fájdalom elmúlik’) cseh szólás, ami azt bizonyítja, hogy az idő 

gyógyító hatása a szótáríró szerint egy nevezőre hozható az orvos személyével. A čas vše 

vyléčí (’az idő mindent meggyógyít’) cseh szólás ugyanezt a jelentéstartalmat fejezi ki. 

Magyarul az alábbi közmondások terjedtek el: Az idő minden sebet begyógyít [Az idő 

felszárítja a könnyeket] KM. {idővel minden bánat, sérelem enyhül, elmúlik} (MSZLT 148). 

Az emberi öregedés feltartóztathatatlansága és a halál kivédhetetlensége jelenik meg 

az alábbi közmondásokban: m: halál ellen nincs orvosság, cs: proti věku není léku (’életkor 

ellen nincs orvosság’), n: für/gegen Tod ist kein Kraut gewachsen (MNN 592) (’a halál ellen 

nem nőtt gyógynövény’). Az utóbbi német közmondás a gyógynövényekkel való gyógyítás 

révén az emberiség korai időszakára utal. 

AZ IDŐ MÉREG, ill. AZ IDŐ GYILKOS potencionális metaforákban az idő aktív és 

passzív mivoltában is feltűnhet (vö. AZ ESEMÉNYEK CSELEKVÉSEK). AZ IDŐ GYILKOS és 

AZ IDŐ TANÍTÓ metafora jelentéstartalmát kombinálja Berlioz francia zeneszerző alábbi 

aforizmája „Az idő – mondják – nagy tanítómester. Csak az a baj, hogy megöli a tanítványait” 

(Berlioz). AZ IDŐ GYILKOS Goya spanyol festőművész festményén is megjelenik, ahol 

Szaturnusz (a római mitológiában), avagy Kronosz (a görög mitológiában) felfalja 

gyermekeit, nehogy megfosszák trónjától. 

 

6.1.3.3 Összefoglalás 

AZ IDŐ ÉRZÉSTELENÍTŐ szépirodalmi és szótári előfordulásain nyomon követhettük, 

hogy az idő gyógyító hatása egyaránt köthető mindhárom nyelvben személyhez (orvos) és 

szerhez (gyógyszer), és átfogóan AZ IDŐ GYÓGYÍT metaforával jellemezhető. (A HALÁL 

GYÓGYÍR metafora hasonló gondolatmenettel felbontható A HALÁL MÉREG és A HALÁL 

GYILKOS metaforákra.) A felsorolt példák AZ IDŐ GYÓGYÍTÓ/PUSZTÍTÓ HATÁS 

metaforával is jellemezhetők. AZ IDŐ TENGETÉSE NAPOK MORZSOLÁSA (45) metaforában 

a fordítók kreativitásukról tettek tanúbizonyságot, amikor a célnyelvi metaforát új 

szemszögből alkották meg. 
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7. táblázat 
Az idő tárgy példáinak összegzése 

 

 MAGY. KIF. 
MAGYAR 
PL.  

CSEH 
FORD. 

CSEH PL. NÉM. FORD. NÉMET PL. 

43 
az idő 
érzéstelenítő 

az idő nagy 
érzéstelenítő 

az idő 
sebgyógyító 

čas je velký 
ranhojič 

az idő 
aneszteziológus 
 

die Zeit ist ein 
großer 
Anästhesist 

44 a halál gyógyír 
gyógyírja 
csakis a halál 
lehet 

a halál 
meggyógyít 

tu vyléčí jen 
smrt 

a halál enyhülést 
hoz 

nur der Tod 
bringt Linderung 

45 
a napok 
kukoricaszemek 

morzsolják 
napjaikat 

a napok 
életszeletek 

ukrajovali 
tenké plátky ze 
svých životů 

az időtöltés 
napok 
számlálása 

ihre Tage zählen 

 
8. táblázat 

Az idő tárgy példáinak átváltási műveletei  
 

 MAGYAR PL. CSEH. ÁTV. MŰV. CSEH PL. 
NÉMET ÁTV. 
MŰV. 

NÉMET PL. 

43 
az idő nagy érzéste-
lenítő 

behelyettesítés 
čas je velký 
ranhojič 

behelyettesítés 
die Zeit ist ein 
großer Anästhesist 

44 
gyógyírja csakis a 
halál lehet 

főnév → ige 
szófajváltás, modális 
változás 

tu vyléčí jen 
smrt 

lexikai felbontás, 
modális változás 

nur der Tod bringt 
Linderung 

45 
életük végéig mor-
zsolják napjaikat 

metaforizálás 
ukrajovali 
tenké plátky ze 
svých životů 

metafora-
egyszerűsítés 

ihre Tage zählen 
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6.2 Az idő mérete 

AZ IDŐ TERMÉSZETI KÉPZŐDMÉNY, AZ IDŐ TARTÁLY és AZ IDŐ TÁRGY 

metaforák egyaránt rendelkezhetnek térjellemzőkkel (a tartály- és a tárgyjelleg az emberi test 

kiterjedésére is utalhat). Jelen fejezetben azt kutatom, hogy a nyelvhasználók az elvont idő 

céltartományára a két- és háromdimenziós testek, formák, anyagok olyan általános jellemzőit 

is leképezték-e, mint a szélesség, a hosszúság, a magasság, illetve a súly. Kérdésem a 

következő: felruházható-e az idő elvont céltartománya testeket jellemző kiterjedésekkel és 

attribútumokkal? 

 

6.2.1 Az idő magassága 

Az alábbiakban a cseh metaforát alapul véve közelítem meg az idő magasságának 

kérdését, mivel az idő magassága a magyar nyelvhasználók gondolkodásának csupán 

közvetetten képezi részét. 

Amennyiben a magyar nyelvhasználó nyomatékosítani szeretné az idő fontosságát, 

kijelentheti, hogy itt a legfőbb idő/ideje. A cseh és a német nyelvben azonban az idő 

magassága is kifejeződik, melyet a nyelvhasználók je nejvyšší čas és es ist die höchste Zeit 

’legfőbb idő’ szintagmával fejeznek ki a magas (vysoký, hoch) melléknév fokozásával. A 

német nyelvhasználó alap-, felső- és túlzófokban is használja a ’magas’ jelzőt: es ist 

hohe/(die) höchste Zeit/allerhöchste Zeit (Duden 1845) (’magas, legmagasabb, a 

legeslegmagasabb idő’). 

 

6.2.1.1 Az idő magassága a korpuszban 

legmagasabb/legfontosabb idő (cs) 
(46) Meg aztán itt az ideje, hogy végre összeszedje magát (Krasznahorkai DIA) 
(46a) Ostatně je nejvyšší čas, aby se konečně vzpamatoval (Kolmanová KÉ) 
(46b) Es war an der Zeit, daß er sich zusammennahm (Skirecki 92) 
Csf: ’itt a legfőbb/legmagasabb idő’ 
Nf: ‘idő volt‘ 

 

Az itt az ideje szintagma a magyar nyelvben megszemélyesítésre vezethető vissza 

(ELJÖTT AZ IDŐ) (vö. Evans 2005). A német példa szintén rendelkezik aktív jellemzőkkel, 

ugyanis az es ist an der Zeit (für etwas/etwas zu tun) annyit jelent, mint der Zeitpunkt ist 

gekommen ’eljött az időpont’ (Duden 11: 830). A cseh nyelvben szintén kifejezhető az itt az 

ideje aktív mozgásként: přišel čas (’eljött az idő’). 
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Honnan eredeztethető a legmagasabb idő szókapcsolat?  

Lakoff és Johnson kidolgozta a GOOD IS UP és a POWER IS UP metaforák 

jelentéstartományait (Lakoff és Johnson 1980), ahol a tudat, az egészség és az élet felül 

találhatók, a tudatlanság, a betegség és a halál pedig alul. A magas jelző kidolgozottságát 

Taylor foglalta össze a MORE IS UP (high number, high temperature, high price, high speed, 

high blood pressure), a GOOD IS UP (high standards, high quality, high opinion) és a POWER 

IS UP (high society, high class, high born, high status) metafora részletes tárgyalásával 

(Taylor 1989: 136-139). Dirven és Taylor két szempontból közelít a kérdéshez: egyrészt 

viszonyíthatunk egy zéró ponthoz, másrészt egy átlagos magassághoz (Dirven és Taylor 

1988). A kategorizálás a magyar ’elsődleges, döntő, vezető, lényeges’ jelentésben használatos 

fő melléknévre is alkalmazható: a fő a fejre, az ember legmagasabban található, és az értelem 

szempontjából leglényegesebb testrészére utal. A három metaforát az időre vonatkoztatva A 

MAGASSÁG FONTOSSÁG metaforaként tárgyalom. 

Néhány példán szemléltetem a ’magas’ jelző, illetve A MAGASSÁG FONTOSSÁG 

metafora elterjedtségét a három nyelvben. A cseh nyelvben elterjedt a vysoká politika (’magas 

politika’) szókapcsolat, amelyet ’politikai elit’ jelentésben fordíthatunk. A többes számban 

használatos vysocí politici (’magas politikusok’) cseh szókapcsolat sem a politikusok 

magasságára utal, hanem azok vezető beosztására.  

A német nyelvben a hoch melléknév politikával alkotott szókapcsolatokban nem 

szerepel (a politische Elite az elterjedt), viszont olyan szókapcsolatokban előfordul, 

amelyekben a fontosságot, az elsődlegességet, a fejlettséget nyomatékosítja, pl. Hochdeutsch, 

Hochkultur, hochintellektuell, hochinteressant, hochindustrialisiert. 

Az általam elemzett művekben a magas jelző konkrét (magas épületek, magas ember, 

hegy magasodik) és átvitt jelentésben is előfordul: magasabb körök, magas kultúrájú polgá-

rok, magas rangú civilizáció, legmagasabb eszmények (Márai: Egy polgár vallomásai), magas 

színvonal, magasabb erő (Krasznahorkai: Sátántangó), kimagasló személyek (Szabó: Az ajtó). 

A MAGASSÁG FONTOSSÁG metafora valószínűleg nem a szláv nyelvekben 

gyökerezik, hanem a világnyelvekből kerülhetett át a szláv nyelvekbe (vagy mindkettőben 

kialakult), mivel a németen kívül az angolban is megtalálható az it is high time (vö. Az 

univerzalitás lehetséges okai). A magyar nyelvben a magasság az egy óra magasságában 

kifejezésben jelenik meg, melynek használata kifogásolható. 

Nádasdy Ádám arra hívja fel a figyelmet, hogy a magasságában kifejezés időpontokra 

vonatkoztatása „a hajózás és hadászat nyelvéből származik, eredeti értelme: valami 

közelében, neki megfelelő ponton egy vele párhuzamos egyenesen“, pl. Lelle magasságában 
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horgonyoztunk (kinn a nyílt vizen). Fehérvár magasságában robbant le a kocsi (az 

autópályán) (Nádasdy 2002: 40). A példákból következik, hogy a térjelölés terjedt el az idő 

jelölésére.  

 
magas kor (cs) 
(47) az évente megismételt „levegőváltoztatás” csakugyan jót tett neki, mert sokáig élt 
(Márai 75) 
(47a) každoroční „změna vzduchu“ jí šla očividně k duhu, protože se dožila vysokého 
věku (Gálová KÉ) 
(47b) tatsächlicht tat ihr die jährlich wiederholte »Luftveränderung« gut, denn sie 
hatte ein langes Leben (Skirecki 62) 
Csf: ’magas kort élt meg’ 
Nf: ’hosszú élete volt’ 

 

A cseh fordításban A HOSSZÚ ÉLET MAGAS KOR metafora jelenik meg, a német 

példában A SOK ÉLET HOSSZÚ ÉLET, melyek azt bizonyítják, hogy a mennyiség, a 

hosszúság és a magasság egyaránt jellemezheti az emberi kort (vö. Az érett kor és az öregkor 

metaforái, 37. táblázat). Jelen példában a cseh fordító frazémával fejezi ki a forrásnyelvi 

szókapcsolatot, és megoldását a kompenzálás sajátos eseteként, „dúsításként” is felfoghatjuk. 

A német fordításban a sok mennyiségjelző helyében a hosszú minőségjelző jelent meg, 

ami ige → főnév és határozós szerkezet → birtokos szerkezet átváltási műveletet vont maga 

után. 

A magas melléknév az emberi korral kapcsolatban mindhárom nyelvben megjelenhet, 

pl. m: magas kort ért meg, cs: dožil se vysokého věku (CSMSZ I: 136) (’magas kort ért meg’), 

n: er ist zu hohen Jahren gekommen (WW 333) (’magas éveibe jutott’).  

 

6.2.2 Az idő mennyisége és hosszúsága 

A fejezetben egyrészt a hivatalos mértékegységekkel meghatározott időt (objektív 

idő), másrészt az ember pillanatnyi állapotának függvényében alakuló belső időt (szubjektív 

idő) (vö. Bergson 1922, Proust 2009), illetve a kettő egymással való összefüggését kutatom. 

A MENNYISÉG HOSSZÚSÁG metafora bizonyítására több esetben a célnyelvi meta-

fora, illetve a forrás- és a célnyelvi metaforák kombinációja szolgál alapul (AZ IDŐ 

MENNYISÉGE HOSSZÚSÁG). 

 

6.2.2.1 Az idő mennyisége és hosszúsága a korpuszban 

sok idő  
(48) Sok idő telt el, amíg megtanultam, hogy nem a kandalló a fontos (Márai 235) 
(48a) Uplynulo hodně času, než jsem pochopil, že podstatný není krb (Gálová KÉ) 
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(48b) Es dauerte lange, bis ich lernte, daß nicht der Kamin wichtig ist (Skirecki 194) 
Csf: ‘eltelt sok idő‘ 
Nf: ‘hosszan/sokáig tartott‘ 

 

A példában az idő szubjektív valóságként fejeződik ki. A cseh példában a magyar 

transzéma egyszerű fordításával szembesülünk, és az idő mennyisége válik hangsúlyossá. A 

német fordító az idő mennyisége helyett a hosszára utal a lange ’sokáig, hosszan’ jelentésű 

időhatározószóval (A SOK IDŐ HOSSZÚ IDŐ).  

 

hosszúnak tűnő idő 
(49) csupán ma éjszakáig szóló búcsú közötti keservesen hosszúnak tűnő időben 
(Krasznahorkai DIA) 
(49a) v nesnesitelně dlouhém čase mezi dohodou a rozloučením (Kolmanová KÉ) 
(49b) in der quälend lang erchienenden Zeit zwischen der Absprache und dem nur für 
diese Nacht geltenden Abschied (Skirecki 213) 
Csf: ’elviselhetetlenül hosszú időben’ 
Nf: ’a gyötrelmesen hosszúnak tűnő időben 

 

A forrásnyelvi szövegben a tűnő jelző arra utal, hogy az idő szubjektív valóság, tehát 

az ember az időt relatív módon érzékeli: ugyanolyan kiterjedésű időszakot más-más ember 

eltérően érzékelhet hosszúnak vagy rövidnek.  

A cseh fordító elhagyta a szubjektivitásra utaló tűnő folyamatos melléknévi igenet (le-

xikai kihagyás), azonban nem lépett fel lexikai hiány; az idő mellett álló hosszú melléknév 

fejezi ki, hogy az idő lassan telt. Ezt a jelentést nyomatékosítja a keservesen (’elviselhetetle-

nül, gyötrelmesen’) módhatározószó is, amely az alanynak a hosszú időhöz fűződő viszonyára 

utal. 

 

hosszú idő 
(50) Hosszú idő múltán, hogy az utolsó puffanó hangot is felitta a csönd 
(Krasznahorkai DIA) 
(50a) Po dlouhé chvíli, když do sebe ticho nasáklo i poslední tupý zvuk (Kolmanová 
KÉ) 
(50b) Als nach langen Minuten die Stille auch die letzten Lauten aufgesogen hatte 
(Skirecki 148) 
Csf: ’hosszú idő/pillanat után’  
Nf: ’hosszú percek után’  

 

Az idő lexéma helyett a célnyelvi példákban az időnek egy szelete, a pillanat és a perc 

áll (metonímia). A cseh nyelvben a chvíle jelentése ’pillanat, röpke kis idő, perc’ (CSMSZ I: 
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239). Egy időtartamnak több időegységgel való helyettesítése a német példában egyes szám 

→ többes szám átváltási műveletet idézett elő, és konkretizálásnak tekinthetjük. 

A példában jól nyomon követhető a rövid időtartamok jelentéstartományainak össze-

mosódása (vö. A perc, pillanat, másodperc fordítási lehetőségei). Hasonló metonimikus kap-

csolatok figyelhetők meg Az emberi életkor metaforái fejezet egyes példáinál is, ahol az élet 

lexémával egyenértékű lexémaként szerepelnek a kor és az évek lexémák. 

 

hosszú víkend 
(51) A nemzeti ünnep miatt megnyúlt hosszú víkend beállóban volt (Szabó 205) 
(51a) Nastával víkend prodloužený o státní svátek (Valentová 206) 
(51b) Das zu Ehren des Nationalfeiertages verlängerte Wochenende war in Gefahr 
(Thies 220) 
Csf: ’államünneppel meghosszabbított hétvége’ 
Nf: ’a nemzeti ünnep tiszteletére meghosszabbított hétvége’ 

 

A hosszú víkend a hét hivatalosan elfogadott időtartamához való viszonyításban nyer 

értelmet: a vizsgált népek kultúráiban a hétvége két munkaszüneti napból áll, melyek állami, 

vallási stb. ünnepek miatt többnapossá bővülhetnek.  

A ’hosszú’ jelző mindkét célnyelvi példában elmarad (lexikai kihagyás), és a megnyúlt 

igenév fejeződik ki ’meghosszabbított’ jelentésben (a hosszú jelző a magyar forrásnyelvi szö-

vegben nyomatékosító funkciót tölt be, de elhagyható). 

A víkend kevésbé használatos a magyar nyelvben, mint a hétvége: a MNSZ-ban a ví-

kend lemmára 100 találat érkezett, a hétvége lemmára pedig 5411. 

 

bő óra 
(52) bizony, bizony, már csak egy bő órájuk maradt az ebédig (Krasznahorkai DIA) 
(52a) je to tak, do oběda jim zbývá něco přes hodinu (Kolmanová KÉ) 
(52b) bis zur Mittagspause hatten sie nur noch gut eine Stunde (Skirecki 295) 
Csf: ’valamivel egy órán túl’ 
Nf: ’már csak jó egy órájuk volt’ 

 

A bő óra is a hivatalosan elfogadott időbeosztáshoz való viszonyításban nyeri el je-

lentését (vö. 51). A bő melléknevet általában ’tágas, bőséges’ jelentésben használjuk; az em-

beri ruházattal kapcsolatosan a ’szűk’ ellentétpárjaként fogalmazzuk meg; étkezések esetén 

’kiadós’, időszak esetén ’hosszú’ jelentésben is elterjedt (vö. szűkre szabott idő 60, 61). A 

felsorolt jelentéstartományok vetülnek le a bő óra szintagmára, amely valamivel többet jelent 

egy kerek óránál.  
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A bő melléknév egyik célnyelvben sem alkot az óra főnévvel szintagmát. A cseh 

nyelvben az időkifejezések közül csak az esztendő lehet bő: úrodný rok (MCS I: 205) (’ter-

mékeny év’), akárcsak a német nyelvben: ein fruchtbares/reiches Jahr (MNN 169) (’termé-

keny/gazdag év’), amikor is a bőség a termésre értendő.  

A cseh fordító körülírja a bő melléknevet, és a már, csak partikulák elmaradnak. A 

német fordító a mennyiségre utaló ’jó’ jelzőt, a cseh fordító a ’túl’ névutót használta a ’több 

mint’ jelentés kifejezésére.  

 

darab idő 
(53) Egy darabig feküdtem a kanapén, aztán felpattantam (Szabó 209) 
(53a) Na chvíli jsem se natáhla, potom jsem vyskočila (Valentová 211) 
(53b) Ich legte mich ein Weilchen hin, sprang dann aber auf (Thies 224) 
Csf: ’egy kis időre/pillanatra’ 
Nf: ’egy kis időre’ 

 

Az „egy darabig” hallatán a magyar nyelvhasználók többsége egy rövid időtartamra 

gondol (A DARAB IDŐ KIS IDŐ). Az idő lexéma nem szerepel a szókapcsolatban, csak a 

szelete. A magyar példa egy kis időre, egy kevés időre, egy rövid időre szókapcsolattal is 

kifejezhető (vö. a pillanat csepp 26). 

A cseh fordító az időszak kis méretére a ’röpke idő, pillanat’ jelentésű chvíle 

lexémával, a német fordító a -chen kicsinyítő képzővel utal: a eWeile jelentése idő(tartam), 

sWeilchen ’kis idő’ (vö. A kicsinyítő képző mint grammatikai metafora). 

 

kurta hét 
(54) Egy kurta hét semmi, azalatt majd ő intézkedik (Szabó 208) 
(54a) Jeden pouhý týden nic neznamená, on zatím všechno zařídí (Valentová 210) 
(54b) Eine kurze Woche sei nichts, während dieser Zeit werde er sich um alles 
kümmern (Thies 223) 
Csf: ’csak egy hét’ 
Nf: ’egy rövid hét’ 

 

A hét szintén egy objektíven meghatározott, nemzetközileg elfogadott időtartam, 

amely a nyelvhasználó benyomása alapján nyer szubjektív jelentést.  

A cseh nyelvben a melléknévi funkcióban álló ‘csak, csupán, pusztán‘ jelentésű 

módosítószóval képzett szókapcsolat elterjedt a ’rövid’ jelentés kifejezésére. A német 

célnyelvi megoldásban egyszerű behelyettesítés történt. 

 



131 
 

jó idő 
(55) De addig még eltelt jó idő, másfél évtized is (Márai 14) 
(55a) To ovšem trvalo pěknou řádku let, celých patnáct (Gálová KÉ) 
(55b) Aber bis es soweit war, verging noch eine geraume Zeit, ganze anderthalb 
Jahrzehnte (Skirecki 11) 
Csf: ’szép sor évekig’ 
Nf: ’még jó/tágas idő’ 

 

A jó idő szubjektív időkifejezésként működik a nyelvben, és a mellette álló, objektíven 

meghatározott időtartam, a másfél évtized konkretizálja a jelentését. A jó idő szintagmában 

nem szerepel a sok mennyiségjelző, de a jó minőségjelző ’nagyon’ mértékhatározóként, 

illetve ’sok’ mennyiségjelzőként használatos (vö. 52b). A jó idő szintagmát a jó sok idő, ill. a 

jó hosszú idő szintagmák összevonásaként is értelmezhetjük, és A JÓ IDŐ SOK IDŐ, A JÓ IDŐ 

HOSSZÚ IDŐ metaforákkal jellemezhetjük. 

A cseh nyelvben a jó melléknév helyett a szép melléknév alkot szintagmát a ’sor’ 

főnévvel a mérték kifejezésére. A jó és a szép jelzők használatának „felcserélhetősége”, 

egymással való helyettesíthetősége más példáinkban is figyelemmel követhető, pl. in seinen 

besten/schönsten Jahren (’legjobb/legszebb éveiben’) (vö. 138b), illetve hezky daleko (’szép 

messze’, ’jó messze’) (vö. 58a). A cseh fordító a jó idő szókapcsolatot nem sok idő 

szintagmával helyettesítette, hanem a másfél évtized tizenöt évére utalva az év lexéma többes 

számával és a ’szép sor’ szintagmával. A művelet egyes szám → többes szám átváltást vont 

maga után. 

A hosszú és a jó jelző azonos jelentéstartománya időkifejezések esetében szótári 

példában is megfigyelhető. A Német–magyar szótárban a geraum két jelentésben szerepel: (a) 

1. = geräumig; 2. (idő) hosszú; eine ~e Zeit jó ideig (NMN 820). A geräumig jelentése 

’tágas, téres, kiterjedt’. A német kifejezésben az is szembetűnő, hogy az idő és a tér a német 

nyelvben sokkal jobban kifejeződésre jutott nyelvileg, mint a magyar vagy a cseh nyelvben. 

Például a német rZeitraum ’időtér’ összetett szóban, ahol ’időköz, időszak, korszak, 

időtartam’ (NMN 2244) jelentésben szerepel. 

 

időt rövidít (cs) 
(56) A magazinok cikkeivel a doktor nem sokat bajlódott, inkább csak a képeket 
nézegette, hogy – mint most is – elüsse valamivel az időt (Krasznahorkai DIA) 
(56a) Doktor se s články časopisů příliš netrápil, spíš si prohlížel jen obrázky, aby si – 
jako i teď – nějak zkrátil čas (Kolmanová KÉ) 
(56b) Er sah sich am liebsten die Bilder an, um – wie auch jetzt – irgendwie die Zeit 
totzuschlagen (Skirecki 83) 
Csf: ’valahogyan megrövidítse az időt’ 
Nf: ‘valahogyan agyonüsse az időt’ 
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Az időt elüt szintagma az idő hosszú voltára és lassú múlására utal, tehát közvetett 

módon az unatkozásra is: <Időt> unaloműzésből vmivel eltölt (MÉK 299). AZ IDŐ 

RÖVIDÍTÉSE UNALOMŰZÉS metafora szemléltetésére a cseh célnyelvi példa szolgál. 

A Cseh–magyar szótárban a dlouhá chvíle unalom (’hosszú pillanat’), a míti dlouhou -

li  unatkozik (’hosszú pillanata van’), a krátiti si dlouhou -li elűzi unalmát (’rövidíti a hosszú 

pillanatot’) (CSMSZ I: 239) jelentésben szerepel. A német szótárakban a die ~ ist jm lang 

geworden unatkozik (8000: 250) (’az idő hosszú lett számára’) szintagmát találjuk; antonim 

jelentése a jm die ~ verkürzen/vertreiben elszórakoztat valakit (u.o.) (’valakinek 

megrövidíteni/elűzni az idejét’). A eKurzweil kellemes időtöltés, szórakozás (NMN 1194) 

(’rövid idő’), az er hat kurze ~ (közb.) szórakozik, mulat (’rövid az ideje’), az er hat lange ~ 

(közb.) unatkozik (’hosszú az ideje’) (NMN 2242) jelentésben használatos. A lange 

Zeit/eLangweile jelentése tehát hosszú idő és unalom, a kurze Zeit/eKurzweil jelentése pedig 

rövid idő és szórakozás.  

A szótári megfelelőkből világossá válik, hogy ha az idő lehet hosszú (unalmas), akkor 

lehet rövidíteni is – ez a tény a RÖVID IDŐ SZÓRAKOZÁS, A HOSSZÚ IDŐ UNATKOZÁS 

metaforákkal jellemezhető. A hosszú-rövid ellentétpár eltérő módon jelenik meg a két 

nyelvben. A német és a cseh nyelvhasználó nyelvileg is kifejezte az unaloműzést a 

megrövidíteni (zkrátit, verkürzen) igékkel. A német unalom/kellemes időtöltés 

(eLangweile/eKurzweil) azonban nem megfelelője a cseh krátká/dlouhá chvíle ellentétpárnak, 

ahol a dlouhá chvíle az ’unalmat’, a krátká chvíle azonban a ’rövid időt’ jelöli, nem a 

’kellemes időtöltést’. 

A magyar időt agyonüt vagy időt elüt szókapcsolatok szemantikailag adekvát 

megfelelői is megtalálhatók a cseh és a német nyelvben: zabít čas v. dlouhou chvíli szól. besz. 

agyonüti az időt (CSMSZ II: 814), ~i az időt sich die Zeit totschlagen (MNN 17). 

A magyar nyelvhasználó az idő rövidségét és hosszúságát az idő lassú és gyors 

mozgásával fejezi ki (AZ IDŐ MÚLÁSA ÉLŐLÉNY MOZGÁSA). A magyar nyelvben a 

gyorsan múló időt a repül az idő (1), rohan az idő (3), az unalmas időt a vánszorog az idő (4) 

és a lassan szálló idő (2) szintagmákkal fejezhetjük ki. Ez a felfogás figyelhető meg az alábbi 

angol példában is: Time flies when you’re having fun. Time drags when you’re bored  

(Evans 2005: 61).  
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6.2.2.2 Potenciális metaforák, egyéb előfordulások  

A eLangeweile (’hosszú pillanat’, ’unalom’) német lexéma magyar fordítását az alábbi 

példán figyelhetjük meg: „Was man Langeweile nennt, ist also eigentlich vielmehr eine 

krankhafte Kurzweiligkeit der Zeit” (Mann 2002: 160). Szőllősy Klára fordításában: „Amit 

unalomnak, hosszadalmasságnak hívunk, ezek szerint inkább az idő beteges megrövidülése” 

(Mann 1988: 148). Az idézetből kitűnik, hogy a Langeweile fordítása a kurz-lang (’rövid-

hosszú’) ellentétpár megemlítése esetén magyarázatra szorul. 

Az idő hosszúságának, illetve rövidségének kiemelésével további szintagmákat 

alkothatunk, pl. nyúlfarknyi idő. De vajon mértékegységekkel is előfordulhat az idő? 

Találunk-e példákat arra, hogy egy méter idő vagy egy centiméter idő?  

A Négy hét az élet című regény főszereplője visszaemlékezik katonaidejére, amikor a 

százötven centiből naponta levágott egy centit, hogy tudja, mennyi ideje van még hátra a 

„szabadulásig” – azonban a valós életben nem ilyen egyszerű a helyzet, nem tudni, mikor 

érkezik el a vég: „Itt most nem tudhatni, hány centiméter az élet.” (Grendel 2011: 28).  

Az egy darabig szlenges változatának tekinthetjük ’egy ideig’ jelentésben az olvasás 

tapasztalatára visszavezethető időkifejezést: „hallgattunk egy sort” (MSZ 106). 

Az idő magasságán, hosszúságán, sokaságán kívül az időszakok mélységét is 

hangsúlyozhatjuk, pl. mélységes mély a múltnak kútja (Mann: József és testvérei), illetve 

mélységes éjszaka (29). 

Az egy halom idő, egy rakás idő szintagma ‘temérdek idő‘ jelentésben megjelenik a 

német ich habe eine Menge/jede Menge Zeit (’egy mennyiség/minden mennyiség időm van’) 

szintagmákban. A eMenge lexéma jelentései: 1. mennyiség. 2. sokaság, tömeg, nagy 

mennyiség/csomó (NMN 1323). Ezekben a szintagmákban egymást fedik a térbeli kiterjedés 

és a mennyiség jelentéstartományai. A Haufen (‘halom, halmaz, rakás, egy csomó, tömeg‘) 

(NMN 936) is alkothat a német nyelvben az idő főnévvel szintagmát: „Dieses ganze Online 

Marketing kostet ja einen Haufen Zeit (Google.de) (‘Ez az online marketing egy rakás időbe 

kerül‘), illetve „Du einen Haufen Zeit mit Reparaturen verbringst“ (Filmfreunde) (’egy rakás 

időt töltesz javítással‘). 

A cseh nyelvben a množství, hromada, spousta (’mennyiség, rakás, rengeteg’) alkot az 

idő főnévvel szintagmát. A magyar nyelvben a temérdek, rengeteg, halom, rakás 

mennyiségjelzői funkciót betöltő kifejezésekkel fejezünk ki adekvát jelentéseket. 
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6.2.2.3 Összefoglalás 

A fejezet példái az idő kiterjedésének valószínűsíthető eredetét támasztják alá: őseink 

az elvont idő méretét a teret jellemző dimenziókkal érzékeltették. Az idő méretét (múlásának 

gyorsaságát, ill. lassúságát) egyrészt nemzetközi mértékegységek, másrészt az ember 

ítélőképessége határozza meg. 

A példák alapján megállapítható, hogy valamennyi általam kutatott nyelvben 

felbukkan a rövid idő és a hosszú idő szókapcsolat, a magas idő azonban ’fontos’ jelentésben 

csak a két indoeurópai nyelvben terjedt el (a magyar nyelvben a ’fej’ mint magasan fekvő 

testrész nyomatékosításával alakult ki a legfőbb idő). Továbbá a rövid idő, hosszú idő (A 

HOSSZÚ SOK, A RÖVID KEVÉS) felosztás a két indoeurópai nyelvben szerteágazóbb: az 

unatkozás és a szórakozás kognitív tartományára is kiterjed. A rövidség-hosszúság felosztás 

jól szemléltet egy logikai sort, amely alapján megmutatkozik, hogy ha az ember jól 

szórakozik, az idő gyorsabban telik, tehát rövidül, ha pedig unatkozik, akkor lassabban telik, 

tehát hosszabbodik (A RÖVID IDŐ SZÓRAKOZÁS, A HOSSZÚ IDŐ UNATKOZÁS). 

Az idő főnév további jelzőket kaphat aszerint, hogy a megfigyelő/szenvedő alany 

milyen lelkiállapotban viseli az idő múlását (pl. keserves); az ember lelkiállapotát jellemző 

melléknév/határozószó áttételesen az idő múlásának jellemzőjévé válik.  

A fejezet példái bizonyítják, hogy ha az idő a rövid (kis) vagy a hosszú (sok) jelzővel 

alkot szintagmát, akkor minden esetben belső idő, az idő szubjektív megítélése a hangsúlyos, 

még ha a nyelvhasználó benyomása nyelvileg semmilyen módon nem is fejeződik ki: a 

kifejezések a tűnő, látszó melléknévi igenevek, illetve a tűnik, látszik igék nélkül is szubjektív 

időre utalnak. Amennyiben a megnyilatkozás tartalmaz objektív mércét, és a konkrét, 

nemzetközi vagy nemzeti szinten meghatározott időfelosztást, pl. a nap, hét, óra viszonyítási 

pontjait, akkor is szubjektív idővel van dolgunk (pl. hosszú nap, rövid hét, röpke óra), mivel 

az ember saját belső ideje alapján tartja őket hosszúnak vagy rövidnek. Egy közlés objektív 

időszakra abban az esetben utalhat, ha konkrétan megjelölt időtartamot, és nem személyes 

megítélést fejezi ki (pl. hosszú hétvége). 

A belső, szubjektív időre kialakult kifejezések olyan mértékben meggyökeresedtek az 

egyes nyelvekben, hogy fordításuk csak a célnyelv elfogadott kifejezéseivel történhet, ezért az 

esetek többségében (pragmatikai) behelyettesítéssel van dolgunk. 
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9. táblázat 
Az idő magassága, mennyisége és hosszúsága példáinak összegzése 

 
 MAGY. KIF. MAGY. PL.  CSEH FORD. CSEH PL. NÉM. FORD. NÉMET PL. 

46 
az idő 
megérkezik 

itt az ideje 
 

legmagasabb idő je nejvyšší čas idő volt 
es war an der 
Zeit 

47 sokáig élt sokáig élt 
magas kort élt 
meg 

se dožila 
vysokého věku 

hosszú élete volt 
sie hatte ein 
langes Leben 

48 sok idő telt 
sok idő telt 
el 

sok idő telt/folyt 
uplynulo hodně 
času 

hosszan tartott 
es dauerte 
lange 

49 
hosszúnak 
tűnő idő 

keservesen 
hosszúnak 
tűnő időben 

hosszú idő 
v nesnesitelně 
dlouhém čase 

hosszú idő 

in der quälend 
lang 
erchienenden 
Zeit 

50 hosszú idő 
hosszú idő 
múltán 

hosszú pillanat po dlouhé chvíli hosszú percek 
nach langen 
Minuten 

51 
megnyúlt 
hosszú 
víkend 

megnyúlt 
hosszú 
víkend 

meghosszabbított 
hétvége 

víkend 
prodloužený 

meghosszabbított 
hétvége 

verlängerte 
Wochenende 

52 bő óra bő óra egy órán túl něco přes hodinu jó egy óra 
nur noch gut 
eine Stunde 

53 darab idő egy darabig egy kis idő na chvíli egy kis idő ein Weilchen 

54 kurta hét 
egy kurta 
hét 

csak egy hét 
jeden pouhý 
týden 

egy rövid hét 
eine kurze 
Woche 

55 jó idő jó idő szép sor év pěknou řádku let jó/tágas idő 
eine geraume 
Zeit 

56 időt elüt 
elüsse 
valamivel az 
időt 

időt rövidít 
aby si nějak 
zkrátil čas 

időt agyonüt 
irgendwie die 
Zeit 
totzuschlagen 

 
10. táblázat 

Az idő magassága, mennyisége és hosszúsága példáinak átváltási műveletei  
 

 MAGYAR PL.  CSEH. ÁTV. MŰV. CSEH PL. NÉMET ÁTV. MŰV. NÉMET PL. 

46 
itt az ideje 
 

behelyettesítés je nejvyšší čas behelyettesítés es war an der Zeit 

47 sokáig élt 
egyszerű szintagma 
→ frazéma (dúsítás) 

se dožila 
vysokého věku 

behelyettesítés, ige → 
főnév átváltás 

sie hatte ein langes 
Leben 

48 sok idő telt el behelyettesítés 
uplynulo hodně 
času 

behelyettesítés es dauerte lange 

49 
keservesen 
hosszúnak tűnő 
időben 

lexikai kihagyás 
v nesnesitelně 
dlouhém čase 

behelyettesítés 
in der quälend lang 
erchienenden Zeit 

50 
hosszú idő 
múltán 

behelyettesítés po dlouhé chvíli 
konkretizálás, egyes 
szám → többes szám  

nach langen 
Minuten 

51 
megnyúlt hosszú 
víkend 

behelyettesítés, 
lexikai kihagyás 

víkend 
prodloužený 

behelyettesítés, 
lexikai kihagyás 

verlängerte 
Wochenende 

52 bő óra behelyettesítés 
něco přes 
hodinu 

behelyettesítés 
nur noch gut eine 
Stunde 

53 egy darabig behelyettesítés na chvíli 
behelyettesítés 
(kicsinyítő képző) 

ein Weilchen 

54 egy kurta hét behelyettesítés 
jeden pouhý 
týden 

behelyettesítés eine kurze Woche 

55 jó idő behelyettesítés 
pěknou řádku 
let 

behelyettesítés eine geraume Zeit 

56 
elüsse valamivel 
az időt 

behelyettesítés nějak zkrátil čas behelyettesítés 
irgendwie die Zeit 
totzuschlagen 
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6.2.3 Az emberi mozgással mért tér és idő 

Az idő és a tér konceptualizálására az ember számára a világban való tájékozódáshoz 

saját teste nyújtotta a legalapvetőbb viszonyítási alapot, a távolság mérésére pedig 

legkézenfekvőbben saját mozgása szolgált. A közlekedési eszközök elterjedése előtt az ember 

lábbal történő helyváltoztatással tett meg távokat, és haladása alapján volt képes időbeli és 

térbeli távolságok felmérésére. A nyelvi és kulturális relativizmus képviselői által hirdetett 

különbségek az ember eltérő állat-, illetve eszközhasználatában figyelhetők meg, melyekkel a 

távolságokat leküzdötte, pl. ló, teve, szamár. Az eltérőségek okai a különböző földrajzi 

körülmények, életmód stb. különbségében keresendők (vö. Boas 1975).  

Az alábbiakban a napi járóföld szintagmát kutatom annak kiderítésére, hogy az időnek 

és a térnek az emberi mozgással történő ábrázolása mindhárom kutatott nyelvben 

kifejeződött-e. 

 

6.2.3.1 Napi járóföld a korpuszban 

napi járóföldre 1 
(57) ahol napi járóföldre nincs a közelben mészáros vagy fűszerüzlet (Márai 40) 
(57a) kde řeznický nebo kupecký krám je vzdálený na den cesty (Gálová KÉ) 
(57b) wo es im Umkreis von einer Tagesreise keinen Fleischer oder keinen Krämer 
gibt (Skirecki 34) 
Csf: ’napi út távolságra’ 
Nf: ’egy napi utazás körzetben’ 
 
jó messzire, napi járóföldre 2 
(58) jó messzire, napi járóföldre lehettem már akkor nagybátyám birtokától (Márai 
198) 
(58a) tou dobou už jsem mohl být hezky daleko, tak den chůze od sídla svého strýce 
(Gálová KÉ) 
(58b) da mochte ich vom Gut meines Onkels schon recht weit eintfernt sein (Skirecki 
168) 
Csf: ’szép messze, úgy napi járásra’ 
Nf: ’már tényleg messzire eltávolodva’ 

 

A napi járóföld szintagma két forrásnyelvi példában jelenik meg. A második példa 

forrásnyelvi szintagmája annyiban tér el az elsőtől, hogy kiegészítéses formában jelenik meg 

(jó messzire). 

A magyar szókapcsolat azt a tényt emeli ki, hogy az idő az ember mozgásával, 

méghozzá járással mérhető. A mozgást kifejező jár igéből képzett járó folyamatos melléknévi 

igenév mindkét magyar példában térbeli jellemzőkkel, a föld utótaggal egészül ki, a lexéma 

előtt pedig az idő egységéből (nap) képzett jelző áll. A napi járóföld arra utal, hogy a 
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távolságot időben és térben mérték, és csak később alakultak ki és terjedtek el a távolság 

mérésére szolgáló nemzetközi mértékegységek (méter, kilométer/mérföld stb.) 

A célnyelvi példák egyrészt a járást (cs: chůze), tehát a lábbal történő helyváltoztatást, 

másrészt az utazást (n: eReise), azaz a járművel történő helyváltoztatást emelik ki. A 

szövegösszefüggésből azonban egyértelműen kiderül, hogy a főszereplő szökésekor 

gyalogosan teszi meg az utat. 

A szótárban a járás szócikk alatt népnyelvi, régies formaként az egynapi ~ jednodenní 

chůze, den chůze (MČS I: 816) alakban jelenik meg az időszakot (den) jelölő lexéma az 

emberi járással (chůze) alkotott szintagmában – az a megoldás az (58a) példában köszön 

vissza. Az (57a) példában történik utalás az időre (den), a térre (cesta) és a távolságra is 

(vzdálený), a járás azonban explicit módon nem fejeződik ki. Eltérés figyelhető meg továbbá 

a forrásnyelvi jó és a cseh hezky ’szép’ jelentés közt. A magyar szerző a ’nagyon’ jelentésben 

használatos jó, a cseh fordító a hezky ’szép’ jelentéssel nyomatékosít, tehát a jó és a szép jelző 

egyaránt nyomatékosító elemként funkcionál (vö. 55a). A cseh példában a tak (’úgy’, ’kb.’) 

módosítószó betoldásával szemantikai enyhítés történt. 

A német szótári alakokban egyrészt az utazás, másrészt a távolság hangsúlyos. A járás 

szócikknél a három napi járás drei Tagereise (’három nap utazás’), egy óra járásra innen eine 

Stunde entfernt von hier (’egy óra távolságra innen’), egy órányi járás eine Wegstunde (’egy 

órányi út’) (MNN 698) szintagmák szerepelnek.  

A (57b) példa, valamint a szótár az utazást emeli ki (eTagereise), tehát már állattal, 

eszközzel (lóháton, lovaskocsival stb.) megtett távolságra utal. A fordító a rUmkreis (’körzet’) 

lexéma használatával kört rajzol az alany köré. A (57b) példában sem jelenik meg nyelvileg a 

járás, azonban az idő (rTag), a távolság (rUmkreis) és az utazás (eReise) igen. A szerző és a 

fordítók tehát más és más jelentésegységet nyomatékosítottak a szókapcsolatban.  

A második német példában (58b) kihagyás történt, és csak a jó messzire szintagmát 

fordította a fordító, a napi járóföld szókapcsolatot nem. Kérdés, hogy a nyomatékosítás 

elhagyásával történt-e jelentések kihagyása. 

Eltérés figyelhető meg a tagadó mondat fordítása esetében is, ami azt bizonyítja, hogy 

a különböző népek eltérő logikai utat jártak be a tagadás nyelvi kifejezése során. A cseh 

fordító állító mondattal fejezi ki, hogy ’üzlet van’ (57a), míg a magyar eredetiben és a német 

célnyelviben az ’üzlet nincs’ (57b) szintagma szerepel. 
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6.2.3.2 Potenciális metaforák, egyéb előfordulások 

Időbeli és térbeli távolságokat az ember az idő és a tér mértékegységeivel is kifejezhet, 

pl. egy kilométer távolságra, egy nap távolságra, amelyek közt a szövegkörnyezet vagy a 

szituáció függvényében akár egyenlőségjel is húzható, pl. kb. ötszáz kilométerre = kb. 4-5 

órányira. A modern kor vívmányait is segítségül hívhatjuk az idő és/vagy a távolság 

méréséhez, pl. egy metrómegállónyira, egy buszmegállónyira. 

 

6.2.3.3 Összefoglalás 

A cseh példák a nap, az út, a járás, illetve a távolság, a német példák a nap, az utazás 

és a körzet nyomatékosításával fejezik ki a napi járóföld és a jó messzire szókapcsolatot; a 

járás/gyaloglás kutatásaim alapján a német nyelvben nem kerül kifejezésre.  

Az eltérő jelentéskomponensek nyomatékosításával megjelenő célnyelvi megoldások 

egyrészt a kognitív szemantika képviselőinek azon állítását bizonyítják, miszerint az ember 

testfelépítéséből és helyváltoztatásából adódóan hasonló kifejezések alakultak ki az egyes 

nyelvekben (az ember a távolságot az idő, a mozgás és a tér fogalmi tartományán keresztül 

értelmezte), másrészt kitűnő példák annak bizonyítására, hogy az egyes népek/fordítók 

eltérően tagolták a tér és az idő tapasztalatát, más jelentésegységeket nyomatékosítottak (vö. 

Az univerzalitás lehetséges okai). 

 

11. táblázat 
Az emberi mozgással mért tér és idő példáinak összegzése 

 

 MAGY. KIF. 
MAGYAR 
PL.  

CSEH FORD. CSEH PL. NÉM. FORD. NÉMET PL. 

57 napi járóföldre 
napi 
járóföldre 

napi út 
távolságra 

vzdálený na 
den cesty 

napi utazás 
körzetben 

im Umkreis von 
einer Tagesreise 

58 
jó messzire, 
napi járóföldre 

jó messzire, 
napi 
járóföldre 

szép messze, 
úgy napi járásra 

hezky 
daleko, tak 
den chůze 

már tényleg 
messzire 
eltávolodva 

schon recht weit 
eintfernt 

 
12. táblázat 

Az emberi mozgással mért tér és idő példáinak átváltási műveletei  
 

 MAGYAR PL. CSEH. ÁTV. MŰV. CSEH PL. 
NÉMET ÁTV. 
MŰV. 

NÉMET PL. 

57 napi járóföldre funkc. felbontás 
vzdálený na den 
cesty 

funkc. felbontás 
im Umkreis von einer 
Tagesreise 

58 
jó messzire, 
napi járóföldre 

lexikai betoldás, 
szemantikai enyhítés 

hezky daleko, tak 
den chůze 

funkc. felbontás, 
lexikai kihagyás 

schon recht weit 
eintfernt 
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6.2.4 Kiszabott idő 

A fejezet példáiban a mérés, szabás, aprítás művelete által feldarabolt időtartamok 

nyelvi kifejeződéseit elemzem, amelyekben a nyelvhasználó/szerző az idő kimérhető voltára 

fektette a hangsúlyt. Ezt a felaprózódást okozhatják külső események (külső/objektív idő), 

illetve egyéni megítéléstől függhet (belső/szubjektív idő). A feldarabolt, kimért idő kiterjedhet 

egy esemény idejére, de akár az emberélet egésze is felfogható kimért, kiszabott időként; az 

idő egésze, az emberi élet időtartamának vagy egy időszaknak a kiterjedése kiszabható akár 

egy vászon, ill. kiparcellázható akár egy telek. 

 

6.2.4.1 Kiszabott idő a korpuszban 

megszabott idő 
(59) a könyörtelenül megszabott időben aztán egymás után roppannak meg a falak, az 
ablakok, ajtók kibillennek a helyükből (Krasznahorkai DIA)  
(59a) v nemilosrdně vymezeném čase začnou praskat zdi jedna po druhé, uvolní se 
okna a dveře (Kolmanová KÉ) 
(59b) in der unbarmherzig vorgegebenen Zeit bersten dann eine nach der anderen die 
Mauern, die Fenster und Türen kippen heraus (Skirecki 138) 
Csf: ’könyörtelenül megszabott időben’  
Nf: ’könyörtelenül megszabott időben’ 

 

A könyörtelenül megszabott idő szókapcsolat ebben a kontextusban az élőlények és az 

emberi alkotások véges időtartamára utal: egyszer minden elpusztul, tönkremegy, 

megsemmisül (A KISZABOTT IDŐ VÉGES IDŐ).  

A vymezit ige ’elhatárol, körülhatárol, meghatároz’ (CSMSZ II: 745), a német 

vorgegeben jelentése ’adott, megszabott’ (NMN 2123) jelentésben használatos. A cseh 

nemilosrdně jelentése ’könyörtelenül, irgalmatlanul’, akárcsak az unbarmherzig lexémáé, 

amely a német nyelvben jelzői és határozói mondatrészi szerepben is állhat. Egyszerű 

behelyettesítés történt.  

 

szűkre szabott idő 1 
(60) A rendelkezésre álló érthetetlenül szűkre szabott idő (Krasznahorkai DIA) 
(60a) Nepochopitelně krátký čas, který měli k dispozici (Kolmanová KÉ) 
(60b) Die unverständlich knappe Zeit, die ihnen zur Verfügung stand (Skirecki 239) 
Csf: ’felfoghatatlanul rövid idő’  
Nf: ’felfoghatatlanul szűk/rövid idő’ 
 

szűkre szabott idő 2 
(61) Használják hát ki a még előttünk álló, igen szűkre szabott időt  
(Krasznahorkai DIA) 
(61a) Využijte tedy ještě zbývajícího, omezeného času (Kolmanová KÉ) 
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(61b) Nutzen Sie also die sehr knapp bemessene Zeit, die wir noch vor uns haben 
(Skirecki 194) 
Csf: ’a még fennmaradt, behatárolt időben’ 
Nf: ’a nagyon szűken mért időt, amely még előttünk áll’ 

 

Az idézett két példa nem az emberi élet, hanem egy bizonyos élethelyzet időszakának 

végességét szemlélteti. A könyörtelenül megszabott és szűkre szabott idő olyan időtartamot 

jelöl, amelyet egy közelgő esemény határol be.  

A cseh fordító a két példában két különböző megoldáshoz nyúl: az elsőben a szűkre 

szabott kollokációt a ’rövid’ melléknévvel helyettesíti, ezáltal a szabott igenév elmarad 

(lexikai összevonás), a második példában a ’behatárolt’ melléknevet illeszti a helyébe: az 

omezen jelentése ’elhatárol, korlátoz, csökkent, akadályoz, körülhatárol’ (CSMSZ I: 658). Az 

előttünk álló a cseh nyelvben monolexémás formában (’fennmaradt’), a német nyelvben 

mellékmondatban fejeződik ki (’amely még előttünk áll’). Az első példában a cseh fordító 

összevont, a német fordító pedig felbontott és a mondat szintjére emelt mondatrészeket. A 

második cseh példában az igen (’igencsak’, ’nagyon’) mértékhatározóval történő 

nyomatékosítás elmarad (kihagyás), a németben megmarad. 

A két megoldás bizonyítja, hogy a fordítók a regény egyes részein más-más megoldást 

találhatnak adekvátnak – a szövegkörnyezet, a szöveg stílusa vagy éppen pillanatnyi 

hangulatuk függvényében, és a kontextuális-szituatív jelentés szem előtt tartásával 

pragmatikai, funkcionális ekvivalenciához folyamodnak. 

 

időparcella kimérése 
(62) szabálytalanul lüktető jeleivel mérte ki az idő parcelláit, könyörtelenül 
megszabva azokat a tereket (Krasznahorkai DIA) 
(62a) svými nepravidelně tepajícími znameními vyměřovalo úseky času a vymezovalo 
tak nemilosrdně prostor (Kolmanová KÉ) 
(62b) das mit unregelmäßig pulsierenden Signalen die Parzellen der Zeit vermaß, 
unbarmherzig die Räume bestimmend (Skirecki 109) 
Csf: ’mérte ki az idő szakaszait’ 
Nf: ’mérte ki az idő parcelláit’ 

 

A magyar olvasó szokatlan szerkezettel találkozik az idő parcellái szintagma 

olvasásakor, de a kreatív metafora mindennapi tapasztalataink alapján megfejthető: az idő 

egésze, akár egy földterület, kimérhető, és az idő egy darabja a parcella (AZ IDŐPARCELLA 

IDŐSZAK).  

A kimért időszelet méretére nem történik utalás, azonban a műből kiderül, hogy az 

éjszaka időszakát zajok parcellázzák ki, pl. „bögölyök zúgása”, „ömlő eső”, „szú percegése”. 
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Disszertációm (47a) példája utal rá, hogy az idő nemcsak kiparcellázható, hanem akár fel is 

szeletelhető, akár egy étel (’vékony szeleteket vágnak életükből’).  

Jelen példában szubjektív időparcellákról ír a szerző, azonban objektív időparcellák is 

léteznek életünkben: amikor elődeink az időt mérni kezdték, ők is az idő felszeletése révén 

jutottak el a nemzetközi mértékegységekhez, az órához, a perchez, a másodperchez. 

A cseh fordító az idő parcellái szintagma helyett a hétköznapibb megoldás, az idő 

szakaszai (časový úsek ’időszak’) szókapcsolat mellett döntött, holott a parcella lexéma 

megfelelője a cseh nyelvben is megtalálható (parcela). A fordító megfosztotta metaforikus 

jelentésétől a szintagmát, metafora-egyszerűsítést végzett. 

A német fordító a kötelező és automatikus grammatikai átváltási műveleteken túl 

tükörfordításban közvetítette a potenciális olvasó felé a magyar szókapcsolat célnyelvi 

megfelelőjét, megtartva ezáltal a szintagma metaforikus voltát. A műveletet metaforizálásnak 

is tekinthetjük; a fordító gazdagította a célnyelv metafora-regiszterét. 

 

fölaprozódó idő 
(63) sőt pontosan érzékelte a konyhaajtó különféle állapotait is a rendkívüli módon 
fölaprózódó időben, ahogy pillanatról pillanatra a veszély és lehetőség más-más 
fokáról tudósítják (Krasznahorkai DIA) 
(63a) přesně cítila i různé stavy dveří v čase rozdrobeném mimořádným způsobem, jak 
ji každým okamžikem informují o různém stupni nebezpečí a možností (Kolmanová 
KÉ) 
(63b) in der in Stücke zerfallenden Zeit nahm sie auch die verschiedenen Zustände der 
Küchentür wahr, die jeweils von einem anderen Grad der Gefahren und Möglichkeiten 
kündeten (Skirecki 131) 
Csf: ’a rendkívüli módon felaprózódott időben’  
Nf: ’a darabjaira hulló időben’ 

 

A két IE nyelvben létezik a felaprít, felapróz ige, azonban a célnyelvi nyelvhasználók 

folyamatos melléknévi igenevet a célnyelvektől idegen módon képezhetnének belőle. A cseh 

nyelvben a felaprozódó folyamatos melléknévi igenév helyett befejezett melléknévi igenév 

jelent meg (’felaprozódott’). 

Németül a felapróz 1. → felaprít 2. [szétforgácsol] verzetteln, felaprít verkleinern, 

klein machen (MNN 433) szótári jelentésben fordul elő. A német fordító a felaprozódó 

melléknevet ’darabjaira hulló’ szintagmára bontja (jelentések felbontása átváltási művelet), és 

a rendkívüli módon nyomatékosító elemet elhagyja (lexikai kihagyás).  
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6.2.4.2 Potenciális metaforák, egyéb előfordulások 

Potenciális metaforákat a szab, mér, aprít igék szinonimáival képezhetünk, pl. 

felszeletelt, kimért idő, illetve meghatározott, kijelölt, kiszabott vagy kirótt idő.  

A szűkre szabott idő ellenkező előjellel, bőre szabott idő jelentésben nem használatos, 

viszont az idő egységeivel kapcsolatos időtartam kifejezhető vele, pl. bő óra (52). 

 

6.2.4.3 Összefoglalás 

Az idézetekben megnyilvánuló szubjektív reflexiókban erőteljesen megmutatkozik a 

létezés és a jelenségek felfedezésére fókuszáló megismerő tudat működése, a fenomenológiai 

és az egzisztenciális gondolkodásmód (vö. Heidegger 2004), amely leginkább Krasznahorkai 

műveiben érhető tetten, az időkifejezések vonatkozásában is. 

A példákban nem az objektíven mért idő (hónap, nap, óra stb.) jut kifejeződésre, 

hanem a szubjektív idő. A szubjektív időszeletek, időparcellák mérete e fejezet példáiban 

meghatározhatatlan, kiterjedésük a megfigyelő tudatállapotának függvényében változik. 

Egyedüli konkrétabb időszakként felfogható időszakasz az emberi élet végességére utaló 

könyörtelenül megszabott idő. A többi metafora az események sürgető jellegét, illetve egyes 

időszakoknak zajokkal és a pillanatról-pillanatra változó apró állapotváltozásokkal történő 

feldarabolását emeli ki. Mivel a feldarabolás és a kimérés tapasztalata minden kutatott 

nyelvben megtalálható, a példák lefordítása többek közt a nyelvek szerkezeti kötöttségein és a 

fordítók preferenciáin túl „csak” a célnyelvekben elterjedt megfelelő formák kiválasztását 

követelik meg a fordítótól. A fordítóknak mérlegelniük kell, mennyit bír meg a célnyelv, pl. 

az idő parcellái közvetíthető-e a célnyelvbe kreatív metaforaként, vagy kilóg a célnyelv 

szövegtestéből, esetleg feleslegesen megnöveli a befogadó feldolgozási energiáját (Sperber és 

Wilson 1986, Heltai 2009).  
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13. táblázat 
A kiszabott idő példáinak összegzése 

 

 MAGY. KIF. MAGYAR PL.  CSEH FORD. CSEH PL. 
NÉM. 
FORD. 

NÉMET PL. 

59 
megszabott 
idő 

könyörtelenül 
megszabott 
időben 

megszabott idő 
v nemilosrdně 
vymezeném čase 

megszabott 
idő 

in der 
unbarmherzig 
vorgegebenen Zeit 

60 
szűkre 
szabott idő 

érthetetlenül 
szűkre szabott 
idő 

rövid idő 
nepochopitelně 
krátký čas 

szűk idő 
die unverständlich 
knappe Zeit 

61 
szűkre 
szabott idő 

még előttünk 
álló, igen szűkre 
szabott időt 

behatárolt idő 
ještě 
zbývajícího, 
omezeného času 

nagyon 
szűken 
mért idő 

die sehr knapp 
bemessene Zeit, die 
wir noch vor uns 
haben 

62 
időparcella 
kimérése 

mérte ki az idő 
parcelláit 

időszak(asz)ok 
vyměřovalo 
úseky času 

idő 
parcellák 

die Parzellen der 
Zeit vermaß 

63 
fölaprozódó 
idő 

a rendkívüli 
módon 
fölaprózódó 
időben 

fölaprozódott  
idő 

v čase 
rozdrobeném 
mimořádným 
způsobem  

darabjaira 
hulló idő 

in Stücke 
zerfallenden Zeit 

 
14. táblázat 

A kiszabott idő példáinak átváltási műveletei  
 

 MAGYAR PL.  
CSEH. ÁTV. 
MŰV. 

CSEH PL. 
NÉMET ÁTV. 
MŰV. 

NÉMET PL. 

59 
könyörtelenül 
megszabott 
időben 

behelyettesítés 
v nemilosrdně 
vymezeném čase 

behelyettesítés 
in der unbarmherzig 
vorgegebenen Zeit 

60 
érthetetlenül 
szűkre szabott idő 

összevonás, 
kihagyás 

nepochopitelně krátký 
čas 

összevonás, 
kihagyás 

die unverständlich 
knappe Zeit 

61 
még előttünk álló, 
igen szűkre 
szabott időt 

kihagyás 
ještě zbývajícího, 
omezeného času 

felbontás, 
mondat szintjére 
emelés 

die sehr knapp 
bemessene Zeit, die 
wir noch vor uns 
haben 

62 
mérte ki az idő 
parcelláit 

metafora-
egyszerűsítés 

vyměřovalo úseky času 
behelyettesítés, 
metaforizálás 

die Parzellen der Zeit 
vermaß 

63 

a rendkívüli 
módon 
fölaprózódó 
időben 

behelyettesítés 
v čase rozdrobeném 
mimořádným způsobem  

felbontás, 
kihagyás 

in Stücke 
zerfallenden Zeit 
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6.2.5 Felmérhetetlen idő 

Az idő kezdete és vége egyrészt az emberi emlékezet behatároltságát (emberemlékezet 

óta), másrészt az idő végtelenségét, a kozmikus időt (időtlen idők, az idők végezetéig) kifejező 

szókapcsolatokban verbalizálódott (A MÚLT KEZDETE AZ EMLÉKEZET VÉGESSÉGE, A 

JÖVŐ BELÁTHATATLANSÁGA AZ ID Ő VÉGEZETE). Az emberi faj által feljegyzett vagy 

szóhagyomány útján terjedő emlékezet behatároltsága, illetve az emberi történelem előtti és 

utáni korok végtelensége egyrészt monolexémás formákban, másrészt frazeologizmusokban 

öröklődött át. 

 

6.2.5.1 Felmérhetetlen idő a korpuszban 

időtlen idők óta 
(64) amit már időtlen idők óta nem használt senki sem (Krasznahorkai DIA) 
(64a) kterou už léta letoucí nikdo nepoužíval (Kolmanová KÉ) 
(64b) der seit Menschengedenken nicht mehr benutzt wurde (Skirecki 105) 
Csf: ’évek óta’ 
Nf: ’emberemlékezet óta’ 

 

Az időtlen idők óta azonos tövű szavak ismétlésén alapuló, fosztóképzővel ellátott 

állandósult szókapcsolat – az irodalomtudomány szóhasználatával élve figura etymologica. 

Hasonló szóalakzatok egyrészt a hétköznapokban, pl. folyton-folyvást, másrészt szépirodalmi 

művekben pl. szépek szépe (Heltai 1955), halálnak halálával halsz (Halotti Beszéd és 

könyörgés 1192–1195) is előfordulnak. 

A lét- és a let- kezdetű szavak alkotta cseh frazeológiai szóösszetétel nem azonos tövű 

szavak ismétlésén alapuló szóalakzat, tehát nem figura etymologica, hanem alliteráció 

(szókezdő hangzók ismétlődése). A léta letoucí hátravetett jelzős szókapcsolat jelentése 

’hosszú éveken át’, szótári példán szemléltetve: léta letoucí jsem tě neviděl ’évek óta nem 

láttalak’ (CSMSZ I: 388). 

Ha megvizsgáljuk a szókapcsolatot, a léto lexéma első jelentése ’nyár’, a második ’év, 

esztendő’ (CSMSZ I: 388) (vö. Kolik je ti let? ’Hány nyarat éltél meg?’, azaz ’Hány éves 

vagy?’), tehát a ’szálló nyarakon át’ jelentést is magában foglalja (AZ IDŐ MADÁR), bár a 

léto lexéma poliszémiájából adódó jelentéstöbblet már elhomályosult. A metafora aktuális 

jelentése ’hosszú éveken át’, elhomályosult jelentése ’repülő nyarakon át’ (vö. AZ ÉVEK 

SZÁMA ÉVSZAKOK SZÁMA), tehát metonímiaként is felfogható. 

Míg a magyar időtlen idők frazéma olyan időkre utal, amikor még nem volt idő, tehát 

túlzó kifejezést használ, a cseh fordító konkretizál, és az emberi élethez köti az idő 

végtelenségét. Bár létezik a cseh nyelvben od věků ’öröktől fogva, időtlen időktől fogva’ 



145 
 

(CSMSZ II: 648) jelentésű szókapcsolat, a fordító a szövegkontextust figyelembe véve az 

elhagyatott, gazzal benőtt út jellemzésére egy azonos jelentésű, tartalmilag-hangulatilag 

adekvát szintagmához folyamodott. A német seit Menschengedenken emberemlékezet óta 

(MNN 364) frazéma az emberi (nemzedéki) emlékezet által felfogható időtartamot ölel fel.  

 

réges-rég 1 
(65) a tornyot réges-rég lesodorta egy vihar vagy egy bomba (Krasznahorkai DIA) 
(65a) věž už kdysi dávno smetla nějaká bouře nebo bomba (Kolmanová KÉ) 
(65b) den Turm selbst hatte ein Sturm oder eine Granate hinweggefegt (Skirecki 315) 
Csf: ’már valamikor régen’ 
Nf: ’0’ 

 

Az időtlen idők (64) frazémához hasonlóan azonos tövű szavak ismétlésén alapuló 

figura etymologicával fejezi ki a magyar nyelvhasználó a réges-rég szókapcsolatot.  

A cseh fordító a (64a) példához képest hétköznapibb szókapcsolatot választott: a ’már 

valamikor régen’ (’már jó régen’, ’jó ideje’) köznyelvi megoldás mellett döntött. 

A német nyelvben a réges-régen, réges-rég szócikknél [régóta] schon lange/längst 

[egykor] vor langer, langer Zeit, vor uralten Zeiten (MNN 1238) (’már régen/régen’, régi, régi 

idő előtt’, ’ ősrégi idők előtt’) időhatározószókat találunk, illetve a réges-régóta szócikknél 

seit uralten Zeiten, seit Ewigkeiten, tréf seit Olims Zeiten (’ősrégi idők óta’, ’örök idők óta’, 

’Olim ideje óta’) – az utóbbi a latin olim (’egykor’) időhatározószó perszonifikációja révén 

jött létre. 

A német fordító azonban nem választ a szótárban felsorolt lehetőségek közül, hanem 

elhagyja az időhatározószót. Lexikai kihagyás történt, azonban az időhatározószó elhagyása a 

mondat értelmén nem csorbít, mivel a szövegkörnyezet impliciten magában rejti az ’egykor’ 

jelentést. 

 

réges-rég 2 
(66) egy réges-rég megszenvedett felszabadulás lelkes kiválasztottjai (Krasznahorkai 
DIA) 
(66a) že mohou s nadšením očekávat zasloužené vysvobození (Kolmanová KÉ) 
(66b) als enthusiastische Auserwählte einer nach langem Leid erwartbaren Befreiung 
zurückblieben (Skirecki 213) 
Csf: ’0’ 
Nf: ‘hosszú‘ 
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Jelen példánkban a mondatok átszervezését, szórendcseréket és szófajváltásokat 

figyelhetünk meg; a fordítók a mondategység szintaktikai állományát érintő logikai, 

pragmatikai műveleteket végeztek. 

A cseh mondat második felének visszafordítása: ‘hogy lelkesen várhatják a 

megérdemelt kiszabadulást‘. A példában lexikai kihagyás történt, elmaradt a réges-rég 

szókapcsolat, de a megszenvedett (’megérdemelt’) melléknévi igenév és a ’várakozni’ ige 

jelentése impliciten magában foglalja az eltelt időt. 

A német példa visszafordítása: ‘egy hosszú szenvedés után elvárható felszabadulás 

lelkes kiválasztottaiként‘. A lang (’hosszú’) AZ IDŐ TÁVOLSÁG metaforát nyomatékosítja 

(vö. A MENNYISÉG HOSSZÚSÁG). A fordítás során időhatározószó → melléknév átváltás 

történt. 

 

réges-rég 3 
(67) aki réges-régen, ifjúkorában, még az alapító Leopold Sonnemann idejében (Márai 
273) 
(67a) který kdysi dávno jako mladík, ještě za dob zakladatele Leopolda Sonnemanna 
(Gálová KÉ) 
(67b) war vor langer Zeit, als junger Mann, noch zu Zeiten Leopold Sonnemanns 
(Skirecki 227) 
Csf: ’valaha régen’ 
Nf: ’hosszú idő előtt’ 

 

A cseh fordító ismét a kdysi dávno ’egykor régen, jó ideje’ (vö. 65a), a német a vor 

langer Zeit ’hosszú idővel ezelőtt’ hétköznapi állandósult szókapcsolat mellett döntött. A 

német példában ismét AZ IDŐ TÁVOLSÁG metafora jelenik meg. 

 

emberemlékezet óta, soha 
(68) a szalonban, ahol, mint odahaza, emberemlékezet óta nem tartózkodott soha senki 
(Márai 192) 
(68a) v salonu, v němž kam paměť lidstva sahá stejně jako u nás doma nikdy nikdo 
nepobýval (Gálová KÉ) 
(68b) die Salons, (…) wo sich, wie zu Hause, nie jemand aufhielt (Skirecki 160) 
Csf: ‘ahová az emberiség emlékezete elér, soha‘ 
Nf: ‘soha‘ 

 
Az emberemlékezet óta forrásnyelvi transzéma cseh nyelvi kifejezése a kognitív 

nyelvészek egyetemes emberi gondolkodásról alkotott elképzelését támasztja alá (vö. Az 

univerzalitás lehetséges okai). Eltérés csak a cseh nyelv szerkezeti felépítéséből adódik: a 

magyar frazémához képest funkcionálisan felbontott formában jelent meg és terjedt el a 

nyelvben: kam paměť lidstva sahá, ill. pokud sahá lidská paměť ~ emberemlékezet óta 
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(CSMSZ II: 7) (’ahova/ameddig elér az emberi emlékezet’). Az egyetemes emberi 

gondolkodást, ill. a szókölcsönzést támasztja alá a német seit Menschengedenken 

’emberemlékezet óta’ frazéma is (vö. 64b). 

A német fordító a szókapcsolat egyszerű elhagyása mellett döntött, mégsem történt 

jelentések kihagyása, csupán a nyomatékosítás maradt el az egyszeri tagadás révén (’soha’). 

Kötelező, automatikus átváltási művelet a magyar és a cseh nyelvben a kettős tagadás 

kifejezése: soha senki (’nikdy nikdo’), a németben viszont csak egyszeri tagadás alakult ki: 

soha valaki (’nie jemand’). 

 

az idők végezetéig 1 
(69) nekem, aki élni tudnék akár az idők végezetéig, egyszer csak – valamiért – el kell 
takarodni innen, le, a férgekhez, a büdös, sötét iszapba (Krasznahorkai DIA) 
(69a) já, kterej bych moh‘ žít třeba do skonání věků, se najednou musím — kvůli 
něčemu — vodsud klidit, dolu, k červům, do smradlavýho, černýho bahna 
(Kolmanová KÉ) 
(69b) ich, der ich bis ans Ende der Zeiten leben könnte, mich eines Tages aus 
irgendeinem Grund davonscheren muß, weg, zu Würmern, ins stinkende, dunkle 
Erdreich (Skirecki 172) 
Csf: ’az idők végezetéig’ 
Nf: ’az idők végezetéig’ 

 

Az idők végezetéig állandósult szókapcsolat mindhárom nyelvben azonos jelentés-

összetevőkből áll, és a konkrét megoldások is egyeznek a komponensek lexikai összetétele 

szempontjából, csupán grammatikai különbségek figyelhetők meg köztük. 

A cseh fordításban a čas helyett a věk lexéma áll, melynek jelentése: ’kor, korszak, 

század, életkor, emberöltő, aggkor, örökkévalóság’ (CSMSZ II: 648). A szótári példák 

bizonyítják, hogy számos frazémában használatos: na věky věků ’örökre, örök időkre, 

mindörökké, időtlen időkig’, po věky ’évszázadokon át’, věčně věků ’örökkön-örökké’. 

 

az idők végezetéig 2 
(70) Mintha az idők végezetéig állhatna ott (Darvasi 148) 
(70a) Jako by tam mohl stát až do konce časů (Novotný 128) 
(70b) Als dürfte er bis ans Ende aller Zeiten dort stehen (Eisterer 163) 
Csf: ’egészen az idők végéig’ 
Nf: ’minden idők végezetéig’ 

 
Az idők végezetéig frazéma két konkrét célnyelvi megjelenését (69, 70) vizsgálva azt a 

megállapítást tehetjük, hogy a cseh és a német nyelvben a szókapcsolat két különböző 

szintagmában fejeződik ki, melyek jelentése teljes mértékben fedi egymást.  
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Az až do konce časů (’egészen az idők végezetéig’) cseh szintagma szintaktikailag-

szemantikailag egyezik a do skonání věků (69a) (’a korok bevégzéséig’) jelentésével. A két 

német megoldást vizsgálva is hasonló jelenséggel szembesülünk; az idők végezetéig frazéma 

németül bis ans Ende aller Zeiten (’az összes/minden idők végezetéig’), illetve bis ans Ende 

der Zeiten (az idők végezetéig’) (MNN 1562). 

 

6.2.5.2 Potenciális metaforák, egyéb előfordulások  

A német nyelvben a seit Menschengedenken ’emberemlékezet óta’ mellett létezik a 

seit undenklichen Zeiten (’elgondolhatatlan idők óta’) (MNN 667) frazéma, ahol az emberi 

emlékezet az elgondolhatatlanság akadályába ütközik (A MÚLT KEZDETE AZ EMLÉKEZET 

VÉGESSÉGE). Ez a jelentéstartalom fejeződik ki a cseh od nepaměti (MČS II: 416) 

frazémában, ahol a paměť (’emlékezet’) ellentétpárjaként jelenik meg a nepaměť (’nem-

emlékezet’, ill. ’emlékezettelenség’). (A ne- előtag jelentéséről lásd továbbá az Időjárás 

fejezet čas-nečas példáját). További cseh példák az emberemlékezet óta frazéma kifejezésére: 

odjakživa, jakživ, jaktěživ (kb. ’amióta élet van’). 

A nagyon régi időszak a német nyelvben a seit Adams Tagen/Zeiten ’Ádám apánk 

napjai/ideje óta’ frazémában is kifejezésre jut (NMN 66), visszanyúlva a teremtés idejéhez. 

 

6.2.5.3 Összefoglalás 

A távoli időszakokat kifejező transzémák azt támasztják alá, hogy a különböző 

nyelvekben sokféleképpen kifejezhető az idő felmérhető/felmérhetetlen végessége, ill. 

végtelensége, és az idő folyamának az emberi emlékezet (sem) szab határt. Ezt az időélményt 

a nyelvek számos formában konzerválták. A metaforák színessége abban rejlik, hogy az idők 

kezdete, vége, a régmúlt és a közelmúlt olyan jelentőséggel bírt valamennyi nép számára, 

hogy számos kifejezésben verbalizálódott.  

A fejezetben felsorolt univerzális és kultúraspecifikus metaforák az emberi 

gondolkodás egyetemességét és kreativitását bizonyítják (további lehetséges okok Az 

univerzalitás lehetséges okai fejezetben). Fordításuk során a fordítók frazémát frazémával, 

illetve hétköznapi kifejezéssel fordítottak, azonban a fordításokban monolexémás megoldások 

nem fordultak elő. A felsorolt metaforák egyike sem szépirodalmi metafora: valamennyi 

hétköznapi frazeologizmus. 

A fordítók néhány esetben kihagyáshoz folyamodtak, azonban az időkifejezés 

elmaradása nem idézett elő a mondat értelmében szemantikai változást, mivel a kontextusban 

benne foglaltatott a múltra történő utalás.  
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Egyazon forrásnyelvi példa különböző célnyelvi megoldásainak fő oka egyrészt az 

eltérő kontextusban, másrészt a hasonló forrásnyelvi és célnyelvi frazémák nagy számában, 

harmadrészt a fordítók preferenciáiban, illetve pillanatnyi döntésükben keresendő. Már maga 

a szerző számos lehetőség közül választhat, és ugyanez érvényes a fordítóra is. Az egymással 

adekvát frazémák a kutatott nyelvek mindegyikében azonos logikai folyamatokat képeztek le 

szinte azonos jelentésegységekből álló szókapcsolatokba, és a fordító döntésén múlik, hogy a 

forrásnyelvi frazémához való hűséget, vagy a szövegkörnyezetet tartja szem előtt.  

A fejezet egy példája (67b) és disszertációm egyéb példái igazolják (pl. 25b, 48b, 78b, 

124b), hogy a német nyelvhasználatban a lang (’hosszú, hosszan’) lexéma ’régen, hosszú 

ideje’ jelentésben is használatos (vö. A MENNYISÉG HOSSZÚSÁG). Ez támasztja alá az 

alábbi kérdés is: Wie lange? (’Milyen hosszan’?), azaz ’Milyen régen?/Mióta?’. 

A felsorolt példákon túl további vizsgálat tárgyát képezhetné, hogy a valaha, régen, 

egykor stb. időhatározószók milyen arányban jelennek meg a fordításokban monolexémás 

kifejezések, frazémák vagy körülírások formájában. 

 

15. táblázat 
A felmérhetetlen idő példáinak összegzése 

 

 MAGY. KIF. MAGYAR PL.  
CSEH 
FORD. 

CSEH PL. NÉM. FORD. NÉMET PL. 

64 időtlen idők óta időtlen idők óta évek óta léta letoucí 
emberemlékezet 
óta 

seit 
Menschengedenken 

65 réges-rég 1 réges-rég 
már 
valamikor 
régen 

už kdysi 
dávno 

0 0 

66 réges-rég 2 
életük végéig 
morzsolják 
napjaikat 

0 0 hosszú hosszú 

67 réges-régen 3 
keservesen 
hosszúnak tűnő 
időben 

valaha régen kdysi dávno hosszú idő előtt vor langer Zeit 

68 
emberemlékezet 
óta, soha 

hosszú idő 
múltán 

ahova az 
ember 
emlékezete 
elér, soha 

kam paměť 
lidstva 
sahá, nikdy 

0, soha 0, nie 

69 
az idők 
végezetéig 

az idők 
végezetéig 

az idők 
végezetéig 

do skonání 
věků 

az idők 
végezetéig 

bis ans Ende der 
Zeiten 

70 
az idők 
végezetéig 

az idők 
végezetéig 

egészen az 
idők végéig 

až do konce 
časů 

minden idők 
végezetéig 

bis ans Ende aller 
Zeiten 
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16. táblázat 
A felmérhetetlen idő példáinak átváltási műveletei  

 

 MAGYAR PL. 
CSEH. ÁTV. 
MŰV. 

CSEH PL. NÉMET ÁTV. MŰV. NÉMET PL. 

6
4 

időtlen idők óta 
frazéma 
behelyettesítése 

léta letoucí 
frazéma 
behelyettesítése 

seit 
Menschengedenken 

6
5 

réges-rég behelyettesítés už kdysi dávno lexikai kihagyás 0 

6
6 

réges-rég lexikai kihagyás 0 
időhatározószó → 
melléknév átváltás 

lang 

6
7 

réges-régen behelyettesítés kdysi dávno behelyettesítés vor langer Zeit 

6
8 

emberemlékezet 
óta 

frazéma 
behelyettesítése 

kam paměť 
lidstva sahá, 
nikdy 

nyomatékosítás 
kihagyása 

0, nie 

6
9 

az idők 
végezetéig 

frazéma 
behelyettesítése 

do skonání 
věků 

frazéma 
behelyettesítése 

bis ans Ende der 
Zeiten 

7
0 

az idők 
végezetéig 

frazéma 
behelyettesítése 

až do konce 
časů 

frazéma 
behelyettesítése 

bis ans Ende aller 
Zeiten 
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6.2.6 Az idő súlya  

Jelen fejezetben az idő és egységei súlyra utaló attribútumait kutatom. 

A súlyos, nehéz jelzők széles körben elterjedtek nemcsak konkrét tárgyak, hanem 

légnemű anyagok súlyának jelölésére is, pl. nehéz levegő, nehéz illat, valamint elvontabb 

jelenségekre is, pl. nehéz helyzet, nehéz vágy, súlyos szavak, súlyos éjszakai homály 

(Krasznahorkai: Sátántangó). Az idő súlya alatt szókapcsolat továbbá Nagy Zoltán Mihály 

(2001) novellagyűjteményének címében is feltűnik. 

A súlyos, nehéz jelzőkkel alkotott szókapcsolatok küzdelmes, válságos, többnyire 

anyagi nehézségekkel járó, gazdasági válságok, háborúk, forradalmak, zavargások sújtotta 

időszakok jellemzésére használatosak, és magyarul általában az idő főnév többes számával, 

ill. az időszak, korszak főnévvel állnak. A MÉK (554) az idő szócikk 6. pontja is a felsorolt 

jelentéseket emeli ki: „6. (gyak. tbsz-ú) A történelem, a társadalmi, politikai élet folyama, ill. 

ennek egy szakasza.” A cseh és a német értelmező szótárak is feltüntetik az idő időszak 

jelentését (vö. Az idő lexéma szótári definíciói és szóképzési sajátosságai). 

A többes számban álló idők főnév, akár az idő főnév egyes száma, kifejezhető 

megszemélyesítéssel, pl. nehéz idők járnak, jönnek, köszöntenek be (vö. 2. ábra). 

 

6.2.6.1 Az idő súlya a korpuszban 

súlyos idők 
(71) miképp lesz képes mostohaanyám megbirkózni a reá háruló nagy gondokkal, 
ilyen súlyos idők közepette (Kertész 20) 
(71a) jak bude macecha vůbec schopná sama, bez něho, zvládat všechny starosti v těch 
zlých časech (Pošová 13) 
(71b) wie meine Stiefmutter mit den großen Sorgen fertig werden soll, die ihr 
aufgebürdet sind, in so schweren Zeiten, ohne ihn, allein (Viragh 20) 
Csf: ’rossz időkben’ 
Nf: ’nehéz időkben’ 

 

A súlyos idők közepette szókapcsolat a korszak nehézsége mellett az idő térjellemzőit 

is kiemeli. A közepette névutóval, valamint a v (-ban,-ben) és az in (-ban, -ben) prepozíciók-

kal alkotott idő főnév többes száma konténermetafora tulajdonságokkal rendelkezik. A nega-

tív előjelű súlyos, nehéz, rossz jelzők egymás adekvát megfelelőinek tekinthetők. 

nehéz idők 
(72) Nehéz időket élünk (Krasznahorkai DIA) 
(72a) Doba je těžká (Kolmanová KÉ) 
(72b) Wir haben schwere Zeiten (Skirecki 209) 
Csf: ’a korszak nehéz’ 
Nf: ’nehéz időink vannak’ 
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A nehéz idő szintagmában az időnek szintén az ’időszak’, ’korszak’ jelentése a 

hangsúlyos – a cseh célnyelvi megoldásban az időszak (doba) expliciten is megjelenik, bár a 

těžké časy (’nehéz idők’)  szintagma is széles körben elterjedt a cseh mindennapi 

szóhasználatban. Az egyes számú alany automatikusan egyes számban álló állítmányt vonz 

(egyes szám → többes szám átváltási művelet). A cseh fordító az alany elhagyásával indirekt 

módon utal az alanyok és a korszak között fennálló kapcsolatra, míg a magyar és a német 

példában az alanyok konkrétan is kifejezésre kerülnek az igerag és a személyes névmás 

segítségével (m: élünk, n: wir). 

 

nehéz évek 
(73) Az ő apja józanul mérlegelt, az még emlékezett a hajdani nehéz évekre (Szabó 
113) 
(73a) Jeho otec uvažoval střízlivě, ten se ještě dobře pamatoval na dávné těžké časy 
(Valentová 115) 
(73b) Sein Vater habe nüchtern überlegt, er erinnerte sich noch gut an die schweren 
vergangenen Jahren (Thies 122) 
Csf: ’a régi nehéz időkre’ 
Nf: ’nehéz egykori időkre’ 

 

Az évek és az idők metonimikus kapcsolatban állnak, ezáltal szövegkörnyezettől 

függően helyettesíthetik egymást. A német példában változott a jelzők sorrendje: a ’nehéz’ 

jelzőt követi az ’egykori’ jelző. A szórendcsere azonban nem idézett elő tartalmi változásokat, 

csak a célnyelv preferált szórendjére utal. 

 

6.2.6.2 Potenciális metaforák, egyéb előfordulások 

A súlyos idők és a nehéz idők szintagmák mellett a terhes idők is elterjedt a magyar 

nyelvben, azonban önállóan nem állhat, csak ’vmtől terhes’ jelentésben. 

A tonna, (méter)mázsa, kilogramm, deka(gramm), gramm mértékegységeknek az 

idővel és időszakokkal alkotott szintagmáira csak a világhálón, a pillanatról pillanatra születő, 

idiolektusoktól hemzsegő blogok és chatek anyagában találtam példákat.  

A mértékegységek közül a tonnányi idő szókapcsolat jelent meg egy fórumon (A 

TONNA IDŐ TEMÉRDEK IDŐ): „Tonnányi idő viszont szerintem nem kell hozzá“, illetve „Ha 

lenne kormányom, tonnányi időm és türelmem, akkor én is nyomnám“ (PC Dome). A Lonely 

Planet tévécsatorna Running with wolfes (2010.10.24.) című adásában is felhangzott az „I 

have tons of time” (’tonnányi időm van’), illetve egy angol nyelvű blogban is előfordul: 

(Fodors) (’hacsak nincs temérdek időd, mozgástered korlátozott’). Cseh példa: „musí mu 

věnovat tuny času a energie“ (Forum Katana) (‘tonnányi időt és energiát kell rááldoznia‘), 
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illetve „tuny času a spousta peněz se věnuje bezduchým oblohám“ (CafeImperial) (‘tonnányi 

időt és pénzt áldoznak a lélektelen köretekre‘). 

Feltehetőleg a szókapcsolat az angol nyelvből terjedt át a szláv és a magyar nyelvbe 

különféle csatornákon, és anglicizmussal állunk szemben, de lehetséges, hogy az egyetemes 

emberi gondolkodás folytán jutott erre a megoldásra a magyar és a cseh nyelvhasználó a 

temérdek, tenger, végtelen idő szintagmák továbbgondolásával oly módon, hogy súlyra 

vonatkozó mértékegységgel fejezte ki az idő mennyiségét.  

 

6.2.6.3 Összefoglalás 

Egy nehéz időszak kifejezésére mindhárom nyelv használói ugyanazokat a jelzőket 

(súlyos, terhes, nyomasztó, nehéz), illetve a többes számú idők főnév alkotta szintagmát hasz-

nálják. Az idők, időszak, korszak, évek lexémák egymással metonimikus viszonyban állnak, és 

kontextus függvényében egymással felcserélhetők (vö. Az emberi életkor metaforái). 

 
17. táblázat 

Az idő súlya példáinak összegzése 
 

 MAGY. KIF. MAGYAR PL. CSEH FORD. CSEH PL. 
NÉM. 
FORD. 

NÉMET PL 

71 súlyos idők 
súlyos idők 
közepette 

rossz idők 
v zlých 
časech  

nehéz idők in schweren Zeiten 

72 nehéz idők 
nehéz időket 
élünk 

nehéz korszak  
 

doba je 
těžká 

nehéz idők 
wir haben schwere 
Zeiten 

73 nehéz évek 
hajdani nehéz 
évek 

nehéz idők 
na dávné 
těžké časy 

nehéz idők 
an die schweren 
vergangenen 
Jahren 

 
18. táblázat 

Az idő súlya példáinak átváltási műveletei  
 

 MAGYAR PL. CSEH. ÁTV. MŰV. CSEH PL. 
NÉMET ÁTV. 
MŰV. 

NÉMET PL. 

71 
súlyos idők 
közepette 

behelyettesítés 
v zlých 
časech  

behelyettesítés in schweren Zeiten 

72 nehéz időket élünk 
behelyettesítés, többes 
szám → egyes szám, 
aktív → passzív 

doba je 
těžká 

behelyettesítés 
wir haben schwere 
Zeiten 

73 hajdani nehéz évek behelyettesítés 
na dávné 
těžké časy 

behelyettesítés, 
szórendcsere 

an die schweren 
vergangenen Jahren 
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7. Egyéb időmetaforák feltérképezése 

Az alábbi fejezetekben nem az aktív-passzív meghatározottság az elsődleges szempont 

az idő céltartományának vizsgálatában. Az időtöltés tranzakció és Az idő birtokai fejezetekben 

a birtokviszonyok, A délelőtt és a délután szóképzési sajátosságai fejezetben a szóképzések 

kognitív szempontú feltárása a hangsúlyos, más fejezetekben pedig a fordítástudományi 

megközelítés a meghatározó, pl. A perc, pillanat, másodperc fordítási lehetőségei, Napszakok 

általánosító fordítása? Fordítástudományi-pragmatikai megközelítésben tárgyalom A 

kicsinyítő képző mint grammatikai metafora fejezet példáit (a további fejezetek tartalmáról 

bővebben az egyes fejezetek bevezetőjében). 

 

7.1 Az időtöltés tranzakció 

„Már az emberi társadalom legkezdetlegesebb formáiban is jelen voltak különféle 

árucserék, melyek a mai gazdasági tranzakciók "őseinek" tekinthetők” (Kövecses 2005: 34). 

A gazdasági tranzakciók különböző szókapcsolatokban is megjelennek, pl. adott neki egy kis 

időt, próbált spórolni az energiájával, sokat fektetett ebbe a kapcsolatba (i.m. 34). 

 Az egyik legelterjedtebb sematizált keret Fillmore KERESKEDELMI TRANZAKCIÓ 

(commercial transaction) kerete (Fillmore 1976), amely a disszertációmban tárgyalt, AZ 

IDŐTÖLTÉS TRANZAKCIÓ metafora alapjául szolgált. 

Elődeink az idő mint elvont céltartomány jelentőségének kifejezésére az időt értékes 

tárgyhoz hasonlították, ami konkrétan lehetett arany, textil és egyéb értéktárgy. A nyestbőr 

például a középkorban olyan jelentős fizetőeszközzé vált, hogy a mai horvát pénznem, a kuna 

(’nyest’) máig a nevét viseli. 

Az emberi tapasztalatok az időt értékjelleggel ruházták fel, és ezáltal időkifejezéseink 

is arra utalnak, hogy az idő értékes, drága, nagy becsben álló holmi; az idővel, akár a pénzzel 

vagy más értéktárggyal, gazdálkodni lehet, illetve az idő, akár a pénz nyerhető és 

elpazarolható, pl. beosztja, sajnálja, időt nyer, szakít, lop, csen, vesztegeti, fecsérli, pocsékolja 

(MSZ 267). 

(Jelen fejezet példái AZ IDŐTÖLTÉS TRANZAKCIÓ, AZ IDŐ ÉRTÉK és AZ IDŐ 

BIRTOKOLHATÓ TÁRGY metaforákkal egyaránt jellemezhetők, melyek alapján AZ IDŐ 

TÁRGY metafora alá is tartozhatna, azonban az érték- és a tranzakciójelleg kidomborítása 

miatt külön fejezetben tárgyalom.) 
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7.1.2 Az időtöltés tranzakció a korpuszban 

időt nyer 1 
(74) Hogy némi időt nyerjen (Krasznahorkai DIA) 
(74a) Aby získala čas (Kolmanová KÉ) 
(74b) Um ein wenig Zeit zu gewinnen (Skirecki 108) 
Csf: ‘időt szerezzen/nyerjen‘ 
Nf: ‘egy kevés időt nyerjen‘ 
 
időt nyer 2   
(75) hát legfőbb megvertek, s ezzel se árthattak igen, így is csak időt nyertem (Kertész 
218) 
(75a) nanejvýš mě zbili a ani tím mi nemohli moc ublížit, i tak jsem jen získával čas 
(Pošová 132) 
(75b) dann verprügelten sie mich höchstens, doch auch damit konnten sie mir nichts 
weiter antun, auch so gewann ich nur Zeit (Viragh 189) 
Csf: ‘időt szereztem/nyertem‘ 
Nf: ‘időt nyertem‘ 

 

Mivel az időt nyer állandósult szókapcsolat mindkét célnyelvben él, az idézett két 

példában a két-két fordítónak az időkifejezés célnyelvi megfelelőjét kellett ragozott formában 

a célnyelvi szövegkörnyezetbe illesztenie.  

Az első példában a némi mennyiségjelzőt a cseh fordító elhagyta. A nyomatékosító 

elem elhagyásával a fordító minimális szemantikai különbséggel járó átváltási műveletet 

hajtott végre.  

 

időt csen 
(76) s szerencsés esetben még sorakoznak is előtte, tehát újabb időt csenhet (Kertész 
213) 
(76a) a má-li štěstí, je tam dokonce fronta, takže vyzíská další čas (Pošová 130) 
(76b) im Glücksfall stehen vor einem sogar noch welche an, so daß man noch mehr 
Zeit herausschinden kann (Viragh 187) 
Csf: ‘időt szerez‘ 
Nf: ‘időt csikarhat ki‘ 

 

A széles körben elterjedt időt nyer szintagma és a valamivel ritkább előfordulású időt 

csen szókapcsolat szemantikailag szorosan összefügg. A cseh fordító a modális igét elhagyta, 

és tényként közölte a lehetőséget, de a mondat szemantikája tartalmazza a modális jelentést 

(má-li štěstí ’ha szerencséje van’). 

A német fordító a herausschinden ’kierőszakol/-nyúz/-csikar’ (NMN 968) igével és 

modális igével fejezte ki a csen ige adekvát jelentéstartalmát. 
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időt elpocsékol 
(77) dühösen, káromkodva forgatta ide-oda a fejét, mert bosszantotta az elpocsékolt 
idő (Krasznahorkai DIA) 
(77a) vztekle nadával a kroutil hlavou sem a tam ze vzteku, že promrhal tolik času 
(Kolmanová KÉ) 
(77b) schüttelte er ärgerlich und fluchend den Kopf darüber, daß er die Zeit so 
schlecht genutzt habe (Skirecki 309) 
Csf: ‘elpazarolt annyi időt ‘ 
Nf: ’az időt olyan rosszul használta’ 

 

A pomrhati cseh ige jelentése ’eltékozol, elpazarol, elfecsérel’ (CSMSZ II: 152), tehát 

az elpocsékol ige adekvát célnyelvi szinonimája. A német példában azonban nem ilyen 

egyértelmű „szótári” behelyettesítést követhetünk nyomon, bár az elpocsékol igének számos 

német célnyelvi megfelelője akad, pl. vergeuden, vertun, vermachen, verplempern, 

verpläppern (MNN 344). A német fordító a nutzen (’használ’) ige és a schlecht (’rosszul’) 

negatív előjelű módhatározószóval fejezte ki a forrásnyelvivel adekvát jelentést. Az 

előjelváltással antonim fordítást végzett. 

Továbbá mindkét fordító felemelte a melléknévi szerkezetet a mondat szintjére (cs: 

‘mérgesen káromkodott és forgatta ide-oda a fejét bosszúsan, hogy elpazarolt annyi időt’), (n: 

’mérgesen és káromkodva rázta a fejét amiatt, hogy olyan rosszul használta az időt’), tehát 

grammatikai felemelés átváltási művelete történt. A létrejött mellékmondatokban is 

okhatározói mellékmondattal van dolgunk, csak a fordítók eltérő lexémák után húzták meg a 

mondathatárt, és a tagmondatok transzémáit szemantikai-szintaktikai szempontból eltérően 

csoportosították. Továbbá szófajváltás történt: a két célnyelvi példában a befejezett 

melléknévi igenév helyébe múlt idejű igék kerültek. 

 

időt veszteget 1 
(78) nem érek rá az időm vesztegetni (Kertész 52) 
(78a) bych tady neměl ztrácet čas (Pošová 33) 
(78b) keine Zeit hatte, mich lange aufhalten zu lassen (Viragh 48) 
Csf: ’nem kellene itt az időt vesztegetnem’ 
Nf: ’nincs időm, sokáig/hosszan feltartatnom magam’ 
 
időt veszteget 2 
(79) végtére is, nem a magunk idejét vesztegettük (Kertész 58) 
(79a) koneckonců jsme tady nemarnili svůj soukromý čas (Pošová 37) 
(79b) schließlich verschwendeten wir ja nicht unsere eigene Zeit (Viragh 54) 
Csf: ’nem vesztegettük az időnket’ 
Nf: ’nem vesztegetük az időnket’ 
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időt veszteget 3 
(80) ne kelljen az időt vesztegetnem (Kertész 211) 
(80a) abych nemusel ztrácet čas (Pošová 129) 
(80b) um keine Zeit zu verlieren (Viragh 185) 
Csf: ’időt veszteget’ 
Nf: ’időt veszteget’ 
 
időt veszteget 4 
(81) szóra nem vesztegetve az időt (Kertész 285) 
(81a) neztrácel čas, neprohodil ani slůvko (Pošová 173) 
(81b) nach wie vor vergeudete er keine Zeit mit Worten (Viragh 247) 
Csf: ’nem veszteget időt’ 
Nf: ’nem veszteget időt’ 

 
A negatív előjel valamennyi példában jelen van: a nyelvek eltérő rendszerbeli 

felépítéséből adódó jellegzetesség, hogy a magyar nyelvhasználó önálló tagadószóval (nem, 

ne), a cseh az ige (modális segédige) tagadásával (neměl, nemarnili, nemusel), a német pedig 

a főnév tagadásával (keine Zeit), illetve a nicht tagadószóval fejezi ki a tagadást.  

A (78) példában az egész kijelentés lefordítása szükségesnek bizonyult, mivel a német 

fordító átrendezte a mondatot. A (78b) példában nyomatékossá válik, hogy nem az alany 

(elbeszélő/szereplő) vesztegeti az időt, hanem mások tartják fel őt, tehát a szövegben a 

veszteglés kiváltója, a másik személy is felbukkan indirekt módon. Továbbá A SOK IDŐ 

HOSSZÚ IDŐ metafora is megjelenik (lange ’hosszan/sokáig’). 

A cseh fordító a ztrátet igével háromszor, a marnit igével egyszer fejezte ki az 

időveszteséget; a német fordító pedig a verschwenden, a verlieren és a vergeuden igéket 

alkalmazta. A felsorolt igék egymás teljes értékű szinonim megfelelői. 

 

drága perceket tölt 
(82) nincs időnk ilyen piszlicsáré dolgokkal tölteni a drága perceket (Krasznahorkai 
DIA) 
(82a) nemáme čas na to, abychom vzácné minuty trávili takovými prkotinami 
(Kolmanová KÉ) 
(82b) wir können unsere kostbare Zeit nicht mit solchen Kleinkram verschwenden 
(Skirecki 276) 
Csf: ‘nincs időnk értékes perceket tölteni‘ 
Nf: ’nem tékozolhatjuk értékes időnket’  

 

A cseh fordító az idő egységével, a perccel adta vissza a magyar eredetiben is perccel 

kifejezett jelentéstartalmat, a német fordító azonban összevont, és tömörebb célnyelvi 

megoldással szolgált. Ezáltal az idő lexéma és egysége csak egyszer jelenik meg az idézetben 

eZeit lexémaként, és a ’perc’ lexéma elmarad. 
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A tölt igét a cseh fordító semleges igével, a német pedig stilisztikai shifttel, negatív 

jelentésben (’pazarol’) fordította, nyomatékosítva a mondat összjelentése által sugallt 

jelentéstartalmat. 

 

Isten drága idejét tölti 
(83) Londonban tölti az Isten drága idejét (Darvasi 125) 
(83a) tráví Bohu libý čas v Londýně (Novotný 107) 
(83b) in London dem lieben Gott die Zeit stehle (Eisterer 135) 
Csf: ’tölti az Istennek tetsző/kedves időt’ 
Nf: ’lopja a szeretett Isten idejét’ 
 
Isten drága idejét mulatja 
(84) Ők azt a gyermeket követik, aki most született, s aki egyelőre bőgéssel mulatja 
Isten drága idejét (Darvasi 55) 
(84a) Jedou za dítětem, které se právě narodilo a prozatím tráví milý čas Boží brekem 
(Novotný 49) 
(84b) Sie folgen dem Kind, das gerade zur Welt gekommen ist und einstweilen mit 
seinem Gebrüll dem lieben Gott die kostbare Zeit stiehlt (Eisterer 61) 
Csf: ’Isten kedves idejét tölti’ 
Nf: ’a szeretett Isten értékes idejét lopja’ 

 

A (83) és a (84) példában Isten ideje képviseli az értéket. A német nyelvhasználó a 

pozitív szeretett attribútummal látta el Isten személyét: mindkét német példában megjelenik 

Isten mellett a lieb ’szeretett, kedves’ jelző; a magyar és a cseh nyelvhasználó viszont nem 

látta el jelzővel Isten személyét. A cseh nyelvben az Istennek az időhöz fűződő viszonya kerül 

kifejezésre, és az ’Istennek tetsző idő/Istennek kedves idő’ szintagma nyomatékosítja az idő 

értékjellegét, míg a magyar nyelvben a drága attribútum utal az értékjellegre (ISTEN IDEJE 

ÉRTÉK). 

A cseh példákban az idő a tráví (’tölt’) semleges előjelű igével alkot szókapcsolatot, a 

német példákban viszont a negatív előjelű stehlen (’lop’) igével.  

A mulatja Isten drága idejét szókapcsolatban az idő múlik szintagma -at, -et, -tat, -tet 

műveltető igeképzővel ellátott szókapcsolata szerepel. A mulat (múlat) és a múlik igék 

jelentéstani összevonásával a kellemes időtöltést fejezzük ki: mulat 6. ts rég <Időt> (kelleme-

sen) tölt [← múlik] (MÉK 947) (vö. AZ IDŐ RÖVIDÍTÉSE UNALOMŰZÉS, időt elüt 56). 

A szintagmát megközelíthetjük abból a szempontból is, hogy ki idejét lopja az ember, 

azaz ki az értékes idő birtokosa. A magyar nyelvben két szókapcsolat terjedt el az időlopásra: 

lopja az időt, lopja valaki idejét – tehát az ember tétlenkedhet önmagában (saját idejét lopja), 

de lophatja egy másik ember idejét is. Az utóbbi rabolja az időmet szókapcsolatként is 

elterjedt a magyar nyelvben. 
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De hogyan került a magyar metaforába Isten személye? A válasz a cseh és a német 

frazeologizmusban keresendő. A lop  szócikknél ~ja az időt szintagma csehül mařit čas, krást 

pánubohu čas (ČMS II: 74) (’időt lopni, Isten idejét lopni’), ~ ja valakinek az idejét okrádat 

někoho o čas, ukrádat někomu čas (’ellopni valakinek az idejét, valakitől az időt’), ~ ja a 

napot prozahálet den, (celý den) nic nedělat, ukrádat pánubohu čas (lustálkodni, egész nap 

tétlenkedni, Isten idejét rabolni’). A felsorolt szintagmák német megfelelői a jmdm. die Zeit 

stehlen (geh.) rauben (Duden 11: 829) ’feleslegesen feltartani valakit’ jelentésű szókapcsolat 

– szó szerint ’valakinek az idejét lopni (emelk.) rabolni’, illetve dem lieben Gott die Zeit 

stehlen (Duden 11: 829) (’ellopni a szeretett Istentől az időt’), ami ’lustálkodni’ jelentésben 

használatos. 

A cseh és a német nyelvben tehát az időt lop jelentése kiegészül Isten személyével. De 

hogyan került a magyar transzémába Isten, amikor a magyar nyelvű kifejezésekben nem 

szerepel? A MÉK-ben nem jelenik meg a lop szócikknél: <Időt> semmittevéssel, 

haszontalanul tölt. ~ja a napot; ~ja valakinek az idejét: hosszabb ideig fölöslegesen 

feltartóztat valakit (MÉK 843), és a MNSZ-ban sem érkezett az Isten, az idő, ill. a lop lemma 

közös megjelenésére adekvát találat, valamint az internetes találatok sem hoztak eredményt. 

Valószínűleg germanizmusról van szó (vö. Az univerzalitás lehetséges okai fejezet 6. pontja: 

A szerzők műveltsége). Német szóhasználattal a regény több pontján is találkozunk, és kis 

túlzással állíthatjuk, hogy az Isten idejét lopja szintagma a regény széles körű olvasottsága 

révén akár el is terjedhet a magyar nyelvben.  

 

napot vagy éjszakát lop 
(85) hogy semmi dolgom itt, lopom a napot vagy az éjszakát, a végzet leselkedik itt 
reám (Márai 414)  
(85a) že tu nemám co pohledávat, jen utloukám den nebo noc, že tu na mě číhá „osud 
jménem Montparnasse“ (Gálová KÉ) 
(85b) daß ich hier nichts zu suchen habe, daß ich dem lieben Gott den Tag stehle oder 
die Nacht (Skirecki 350) 
Csf: ’csak agyonütöm a napot vagy az éjszakát’ 
Nf: ’a szeretett Istentől ellopom a napot vagy az éjszakát’ 

 

A fejezet példái és egyéb források bizonyították, hogy az időt lop szintagma 

mindhárom nyelvben megtalálható (cs: ukrádá/maří čas, n: eZeit stehlen). A szerző azonban 

módosít a szintagmán (napot lop), és kiterjeszti az éjszaka időszakára is, vagyis a tétlenség 

nappalra és éjszakára bontva jelenik meg a szövegben.  

A cseh fordító az utloukat (’agyonüt’) igével fejezte ki a naplopást (vö. 58a), a német 

fordító pedig a (83b) és (84b) példából ismert szókapcsolat használatához folyamodott. 
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A napot lop és időt lop frazéma között metonimikus kapcsolat figyelhető meg. Bár 

logikailag nyomon követhető a két frazéma kialakulása (ha az egész idő lopható, bizonyára az 

idő egyik egysége, a nap is lopható), a kifejezés eltérően jelenik meg a három nyelvben. 

Magyarul a lopja a napot ige + tárgy szerkezet a naplopó összetett szóban is 

megjelenik, csehül azonban a ’nap’ és a ’lop’ összetétel nem fordul elő melléknévi 

kifejezésekben. A német nyelvben sem jelenik meg a ’nap’ és a ’lop’ összetétel 

melléknévként, viszont főnévi jelentésben igen: rTagedieb (’naplopó’) (MNN 958). 

A német nyelvű szótári példák közt kultúraspecifikus frazéma is megjelenik, az auf 

der faulen Haut liegen (MNN 958) (’lusta bőrön feküdni’) metonímiában, melyből 

kikövetkeztethető a német ember verbalizálódott gondolkodásmódja: nem(csak) az ember a 

lusta, hanem a bőre is ellustul, ha túl sokat lustálkodik. 

 

7.1.3 Potenciális metaforák, egyéb előfordulások  

Az időt mint értéket valamennyi nép kifejezte szólásokban és közmondásokban. AZ 

IDŐ PÉNZ metafora csehül čas jsou peníze (PSJČ I: 294), németül die Zeit ist Geld (MNSZ 

666) szólásokban jelenik meg (angolul Time is money). Néhány szólás, pl. Zeit vertan, Geld 

vertan (’az időpocsékolás pénzpocsékolás’), Wer Zeit gewinnt, gewinnt viel (’aki időt nyer, 

sokat nyer’) (SL: 694), valamint híres emberek mondásai is tanúskodnak az idő 

értékjellegéről: Ist die Zeit das Kostbarste unter allem, so ist Zeitverschwendung die 

allergrößte Verschwendung (Benjamin Franklin, Duden 12: 785) (’ha az idő mindenek felett a 

legértékesebb, akkor az időpazarlás a legnagyobb pazarlás’), Man verliert die meiste Zeit 

damit, daß man Zeit gewinnen will (John Steinbeck, Duden 12: 785) (’a legtöbb időt azzal 

veszítjük, hogy időt akarunk nyerni’). 

AZ IDŐ ÉRTÉK metafora számtalan megközelítésével találkozunk szépirodalmi 

művekben is, pl. annyi ideje volt, akár egy grófnak (Esterházy DIA), er hatte Zeit wie ein 

Graf (Mora KÉ). 

A magyar időmilliomos kifejezésben a nyelvhasználók szintén a sok pénze van, dúskál 

a pénzben tapasztalatot képezték le az idő elvont céltartományára, amely valószínűleg a német 

rZeitmillionär összetett szó tükörfordításával került a magyar nyelvbe (vö. rTagedieb). A cseh 

nyelvben viszont nem alakult ki rá adekvát szóösszetétel, ill. szintagma. A Cseh–magyar 

szótárban olyan szintaktikai-szemantikai felbontással találkozunk, mintha a kifejezés 

egynyelvű értelmező szótárban szerepelne: člověk oplývající volným časem (’szabad időben 

dúskáló ember’) (MČS I: 776). 
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Az időmilliomos kifejezést alapul véve képezhetnénk a pénzeszsák mintájára az 

időzsák potenciális szóösszetételt. 

Az időlopás megjelenik dalcímként, pl. Időrabló (Omega 1977), illetve frazémában: 

Azt hiszed, (hogy) lopom az idő(me)t? HM. {szemrehányás, elutasítás kifejezése: nincs olyan 

sok időm, hogy ráérnék hiábavalóságokkal foglalkozni} (MSZLT 148). 

Számos szófordulat és mondás született arról is, ha valaki idő bőségében van, pl. Ideje 

van, teje van, miért ne szoptasson? HM., BIZ., TRÉF. {biztatás kifejezése: van rá ideje, 

igazán megtehet valamit}(MSZLT 148).  

Az időt elpocsékol szlengesebb formában is előfordul, pl. elszöszmötöli, 

eltarisznyázza, húzza (…), elheveri, elcsellengi, elsóhajtozza, elveri, léccel veri el, elbassza a 

drága időt (MSZ 267). 

Ha az időtöltést adás-vételként fogjuk fel, a tranzakció az alábbi elemekből áll: eladó, 

vevő, pénz, áru, és maga a tranzakció (Kövecses és Benczes 2010: 58). AZ IDŐTÖLTÉS 

TRANZAKCIÓ metafora konkrét példákban is megjelenik (időt ad), de számos potenciális 

metafora táptalaja is lehet, pl. időt vásárol, árul, kínál, elad, azonban a felsorolt szintagmák 

nem vertek gyökeret a kutatott nyelvekben.  

A drága idő kifejezést fokozhatnánk (méregdrága idő), illetve ellentétpárjait is 

kifejezhetnénk, pl. olcsó, értéktelen idő, de elterjedhetne akár az ajándékidő vagy 

meglepetésidő, amely ajándékként/meglepetésként hull az ember ölébe. 

 

7.1.4 Összefoglalás 

Az idő érték- és árujellege, az idővel való bánásmód, annak megszerzése (nyer, lop, 

csen) és eltöltése/elköltése (elpazarol, fecsérel, pocsékol) az általam kutatott nyelvek 

mindegyikében a szókincs részét képezi, ami egyetemes emberi tapasztalatról tanúskodik (vö. 

Az univerzalitás lehetséges okai). 

A cseh és a német nyelvhasználók Isten személyét is bevonták a kereskedelmi 

tranzakció résztvevői közé, ami az alábbi képlettel írható le: a vevő az ember, a birtokos az 

Isten, az idő pedig maga az áru. 

Az idő eltöltését kifejező igék színes palettája (m: tölteni, elütni, agyonütni, pazarolni, 

fecsérelni, lopni, cs: pomrhat, ztrácet, marnit, ukrádat, n: verschwenden, vergeuden, 

vermachen, verplempern) arra enged következtetni, hogy az időhöz mint értékjelleggel 

felruházott fogalomhoz/tárgyhoz való viszony fontos szerepet töltött be a kutatott népek 

mindennapjaiban.  
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19. táblázat 
Az időtöltés tranzakció példáinak összegzése 

 

 MAGY. KIF. 
MAGYAR 
PL.  

CSEH FORD. CSEH PL. NÉM. FORD. NÉMET PL. 

74 időt nyer 1 
némi időt 
nyerjen 

időt nyer/szerez získala čas időt nyer 
ein wenig Zeit zu 
gewinnen 

75 időt nyer 2 időt nyertem  időt nyer/szerez 
jsem 
získával 
čas 

időt nyer 
gewann ich  
Zeit 

76 időt csen  időt csenhet időt szerez 
vyzíská 
čas 

időt kicsikar 
Zeit 
herausschinden 
kann 

77 időt elpocsékol  elpocsékolt idő időt elpocsékol 
promrhal 
tolik času 

időt rosszul 
használ 

er die Zeit so 
schlecht genutzt 
habe 

78 időt veszteget 1 
nem érek rá az 
időm 
vesztegetni 

időt veszteget 

bych 
neměl 
ztrácet čas 
 

sokáig 
feltartatott 
 

keine Zeit hatte, 
mich lange 
aufhalten zu lassen 

79 időt veszteget 2 
idejét 
vesztegettük 

időt veszteget 
nemarnili 
čas 

időt veszteget 
verschwendeten 
Zeit 

80 időt veszteget 3 
az időt 
vesztegetnem 

időt veszteget 
 

ztrácet čas 
időt veszteget 
 

Zeit verlieren 

81 időt veszteget 4 
nem 
vesztegetve az 
időt 

időt veszteget  
neztrácel 
čas 

időt veszteget  
vergeudete er keine 
Zeit 

82 
drága perceket 
tölt 

tölteni a drága 
perceket 

értékes perceket 
tölt 

vzácné 
minuty 
trávili  

értékes időt 
pazarol 

kostbare Zeit 
verschwenden 

83 
az Isten drága 
idejét tölti 

tölti az Isten 
drága idejét 

Istennek tetsző 
időt tölt 

tráví Bohu 
libý čas 

a kedves Isten 
idejét lopja 

dem lieben Gott die 
Zeit stehle 

84 
Isten drága 
idejét mulatja 

mulatja Isten 
drága idejét 

Isten kedves 
idejét tölti 

tráví milý 
čas Boží 

a kedves Isten 
értékes idejét 
lopja 

dem lieben Gott die 
kostbare Zeit 
stiehlt 

85 
napot vagy 
éjszakát lop 

lopom a napot 
vagy az 
éjszakát 

napot vagy 
éjszakát 
agyonüt 

jen 
utloukám 
den nebo 
noc 

kedves Isten 
napját vagy 
éjszakáját lopja 

ich dem lieben Gott 
den Tag stehle oder 
die Nacht 
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20. táblázat 
Az időtöltés tranzakció példáinak átváltási műveletei  

 

 
MAGYAR 
PL. 

CSEH. ÁTV. MŰV. CSEH PL. NÉMET ÁTV. MŰV. NÉMET PL. 

74 
némi időt 
nyerjen 

behelyettesítés, 
kihagyás 

získala čas behelyettesítés 
ein wenig Zeit zu 
gewinnen 

75 időt nyertem  behelyettesítés 
jsem získával 
čas 

behelyettesítés 
gewann ich  
Zeit 
 

76 időt csenhet 
behelyettesítés, 
modális kihagyás 

vyzíská čas behelyettesítés 
Zeit herausschinden 
kann 

77 
elpocsékolt 
idő 

melléknévi sz. → 
mondat szintjére 
emelés, melléknévi 
igenév → múlt idejű 
ige szófajváltás 

promrhal tolik 
času 

antonim fordítás, 
előjelváltás, melléknévi 
sz. → mondat szintjére 
emelés 

er die Zeit so schlecht 
genutzt habe 

78 
nem érek rá 
az időm 
vesztegetni 

behelyettesítés 
bych tady 
neměl ztrácet 
čas 

nézőpontváltás 
keine Zeit hatte, mich 
lange aufhalten zu 
lassen 

79 
idejét 
vesztegettük 

behelyettesítés nemarnili čas behelyettesítés verschwendeten Zeit 

80 
az időt 
vesztegetnem 

behelyettesítés ztrácet čas behelyettesítés Zeit verlieren 

81 
nem 
vesztegetve 
az időt 

behelyettesítés neztrácel čas behelyettesítés 
vergeudete er keine 
Zeit 

82 

(nincs időnk) 
tölteni a 
drága 
perceket 

grammatikai 
felemelés 

(nemáme čas) 
vzácné minuty 
trávili 

összevonás, egyes szám 
→ többes szám  

kostbare Zeit nicht 
verschwenden 

83 
tölti az Isten 
drága idejét 

behelyettesítés 
tráví Bohu libý 
čas 

behelyettesítés 
dem lieben Gott die 
Zeit stehle 

84 
mulatja Isten 
drága idejét 

behelyettesítés 
tráví milý čas 
Boží 

behelyettesítés 
dem lieben Gott die 
kostbare Zeit stiehlt 

85 
lopom a 
napot vagy 
az éjszakát 

behelyettesítés 
jen utloukám 
den nebo noc 

behelyettesítés 
ich dem lieben Gott 
den Tag stehle oder 
die Nacht 
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7.2 Az idő birtokai 

AZ IDŐTÖLTÉS TRANZAKCIÓ metaforában az idő birtokolhatóságát tárgyaltam, 

azonban maga az idő, az időegységek és az időszakok is felbukkanhatnak birtokosként, pl. az 

időnek lehet kereke, vasfoga stb. 

 

7.2.1 Az idő birtokai a korpuszban 

az idő országútja 
(86) Kizörög aztán Budáról is, és ráfordul az idő országútjára (Darvasi 25) 
(86a) A pak se vykodrcá i z Budína a zahne na silnici časů (Novotný 22) 
(86b) Dann rumpelt es zur Stadt hinaus und biegt in die Landstraße der Zeiten an 
(Eisterer 27) 
Csf: ’az idők országútjára’ 
Nf: ’az idők országútjára’ 

 

Az idő országútja szintagma a regény több pontján előfordul: a főszereplők az idő 

országútján sétálnak képletesen a múltból a jövő felé. A szerző AZ ÉLET EGY UTAZÁS 

(Kövecses 2005: 47) konvencionális fogalmi metaforát fogalmazta meg kreatív formában. Az 

emberi élet számos ponton kapcsolódik az út fogalmához, pl. jó úton halad, letér a helyes 

útról, rossz útra tér, elválnak útjaik, keresztezi az útját, útjába áll, útnak indít stb. Mivel az 

idő és az út jelentéstartományának összekapcsolása és konkrét nyelvi kifejeződése a kutatott 

nyelvek egyikétől sem idegen, a szintagma lefordítása nem ütközik akadályba. 

A célnyelvi példákban egyes szám → többes szám átváltás történt. 

 

az idő színpada 
(87) ha jajkiáltás helyett is csak az összeszorított fogak csikorgását hallanánk az idő 
színpadáról (Darvasi 14) 
(87a) i kdybychom z jeviště času slyšeli místo úpění pouze skřípání zaťatých zubů 
(Novotný 13) 
(87b) wenn von der Bühne der Zeit statt Wehgeschrei nur das Knirschen 
zusammengebissener Zähne zu uns gedrungen wäre (Eisterer 15) 
Csf: ’az idő színpadáról’ 
Nf: ’az idő színpadáról’ 

 

Az idő elvont céltartományát a szerző a színpad forrástartományával egészítette ki, 

amelyen színészek – a kötet főszereplői – produkálják magukat. A nézőtéren az olvasók, az 

előadás befogadói ülnek, akik figyelemmel követik a színpadi előadást, vagyis a kötet 

tartalmát. 
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A színpad fogalma jól ismert az európai kultúrákban, és átvitt értelemben számos 

szókapcsolatban megjelenik, pl. a történelem, a közélet, a politika színpadán, ezáltal a műben 

szereplő metafora mindennapi tudásunk révén megfejthető és közvetíthető. 

 

az éj leple 
(88) Budai német polgárok keresik fel az éj leple alatt (Darvasi 18) 
(88a) Vyhledávají v těchto dnech pod rouškou noci budínští němečtí měšťané 
(Novotný 17) 
(88b) In diesen Tagen begeben sich deutsche Bürger der Stadt im Schutze der 
Dunkelheit (Eisterer 20) 
Csf: ’az éj leple alatt’ 
Nf: ’a sötétség védelmében’ 

 

Az éj leple alatt szintagma magában hordozza a látás képességének a gyöngülését, 

ezáltal a sötétséget, a védettséget és egyben a titokzatosságot: valamennyi idézett példa AZ ÉJ 

LEPLE A SÖTÉTSÉG VÉDELME metaforával fejezhető ki. 

A cseh rouška ‘kendő, lepel, fátyol‘ jelentésben szerepel a szótárban (CSMSZ II: 283), 

de az éj leple alatt szintagmát nem tünteti fel. A Magyar–német nagyszótár több megoldást 

kínál az éj leple alatt szintagmára: unter dem/Schlei׀er der Nacht, im/unterm Schutze der 

Nacht, unter der schützenden Hülle der Nacht, bei Nacht und Nebel (MNN 941) ‘az éj leple 

alatt, az éj védelme alatt/védelmében, az éj védőburkában v. leplében, éjjel és ködben‘.  A 

fordító azonban saját megoldást részesített előnyben: a német példában az éjjel legjellemzőbb 

tulajdonsága, a ‘sötétség‘ és a ‘védelem‘ jelentés válik meghatározóvá (vö. A napszakok 

fényviszonyok).  

 

7.2.2 Potenciális metaforák, egyéb előfordulások  

AZ IDŐ ÚR metaforából kiindulva az időnek lehet trónusa is: „az idő nem válogat, az 

idő trónusa előtt egyenlők vagyunk” (Esterházy DIA), „die Zeit macht keine Ausnahme, vor 

dem Thron der Zeit sind wir alle gleich” (Mora KÉ). 

Az időnek otthona is lehet: „A Greenwichi csillagvizsgáló az idő otthona” (Discovery 

Science, 2011.04.01). 

 

7.2.3 Összefoglalás 

A tárgyalt metaforák közül az éj leple alatt hétköznapi, az idő országútja és az idő 

színpada pedig kreatív metafora, melyek eredete a kutatott népek mindennapi 

nyelvhasználatában gyökerezik. 
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21. táblázat 

Az idő birtokai példáinak összegzése 
 

 MAGY. KIF. 
MAGYAR 
PL.  

CSEH FORD. CSEH PL. NÉM. FORD. NÉMET PL. 

86 az idő országútja 
az idő 
országútjára 

az idők 
országútjai 

na silnici 
časů 

az idők 
országútjai 

in die 
Landstraße der 
Zeiten 

87 az idő színpada 
az idő 
színpadáról 

az idő színpada 
z jeviště 
času 

az idő színpada 
von der Bühne 
der Zeit 

88 az éj leple 
az éj leple 
alatt 

az éj leple 
pod 
rouškou 
noci 

a sötétség 
védelme 

im Schutze der 
Dunkelheit 

 
22. táblázat 

Az idő birtokai példáinak átváltási műveletei  
 

 
MAGYAR 
PL. 

CSEH. ÁTV. 
MŰV. 

CSEH PL. 
NÉMET ÁTV. 
MŰV. 

NÉMET PL. 

86 
az idő 
országútjára 

behelyettesítés, 
egyes szám → 
többes szám 

na silnici časů 
behelyettesítés, 
egyes szám → 
többes szám 

in die Landstraße der 
Zeiten 

87 
az idő 
színpadáról 

behelyettesítés z jeviště času behelyettesítés von der Bühne der Zeit 

88 
az éj leple 
alatt 

behelyettesítés pod rouškou noci behelyettesítés 
im Schutze der 
Dunkelheit 
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7.3 Napszakok 

Értekezésem számos példájában előfordulnak napszakok – jelen fejezetben újabb 

példákat vizsgálok, és kifejtek eddig utalásszerűen érintett jelenségeket. 

A Napszakok fejezet hat részből áll: egyrészt azt kutatom, hogy a hajnal és az alkonyat 

lexémákat hajnalként és alkonyatként, vagy reggelként és esteként fordítják célnyelvre a 

fordítók. Másrészt kognitív és kontrasztív nyelvészeti szempontból vizsgálom a délelőtt és a 

délután időhatározószók szóképzési sajátosságait. Ezt követően az éjjel-nappal állandósult 

szókapcsolatot, a kezdő igék fordítási lehetőségeit, a napszakoknak fényviszonyokkal történő 

kifejezését és a napszakok színeit kutatom.  

 

7.3.1 Napszakok általánosító fordítása? 

Mi az oka a reggel lexéma többnyire általánosító fordításának a német nyelvben, és 

konkretizáló fordításának a cseh nyelvben? 

A hajnal és az alkonyat lexémák ’reggel’ és ’este’ napszakként történő németre 

fordítása elterjedt és elfogadott fordítói gyakorlat. A német általánosító fordítás oka a mai 

német nyelvhasználók elődeinél keresendő, akik a hajnal időszakát a reggeli időszak 

részeként konceptualizálták, és így rögzült a mindennapi nyelvhasználatban. „A nap első 

felében a magyarok jobban differenciálnak, részletezőbbek, következetesen alkalmazzák a 

hajnal/reggel/délelőtt megkülönböztetést, míg a németben – annak ellenére, hogy a hajnalra 

és a délelőttre van saját szavuk (Tagesanbruch, Vormittag) – gyakran mindhárom esetben a 

reggel (Morgen) szóval találkozunk.” (Klaudy 2007a: 57).  

A hajnal lexéma a német nyelvben valóban számos formában létezik; a 

szinonimaszótár az alábbiakat sorolja fel: Tagesanbruch, Morgenfrühe, Frühe, der frühe 

Morgen/(dichter.) Tag, der junge Tag (dichter.), Tagesbeginn, Morgengrauen, Tagesgrauen 

(Duden 8: 649), azonban a felsorolt kifejezések használata más stilisztikai konnotációkat hív 

elő, mint a rMorgen lexémáé, mivel szépirodalmi szövegkörnyezetet feltételez. Továbbá 

példák sokaságán bizonyítható, hogy a magyar délelőtt és hajnal fordítási ekvivalense a német 

rMorgen, amit szótári jelentései is alátámasztanak: 1. ’reggel, hajnal’, 2. ’délelőtt’ (NMN 

1361). Klaudy példákkal támasztja alá, hogy indoeurópai nyelvekre történő fordításkor 

napszakok általánosító fordítása átváltási művelet történik, amely révén a hajnal és a délelőtt 

szavak helyébe a reggel lexéma lép, pl. hajnalig = bis zum Morgen, nyári hajnal = der 

sommerliche Morgen, délelőtt = in den Morgenstunden (Klaudy 2007a: 57). Angol fordítások 

esetében is ez a jelenség figyelhető meg, pl. délelőtti ülés morning session ’reggeli ülés’.  
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A felsorolt példák bizonyítják, hogy a célnyelvben széles körben elterjedt reggel-

kifejezések képezik az alapját az elfogadott fordítási normáknak (Chesterman 1993), tehát a 

fordítási normák érvényesülése a célnyelv mindennapi szóhasználatából eredeztethető. 

Fordítástudományi megközelítésben jelentések bővítése történik, mivel a 

nyelvhasználó/fordító szűkebb időszakot cserél tágabbra.  

Disszertációm példái azonban részben cáfolják a fenti állításokat. A hajnal és az 

alkonyat a német célnyelvi szövegekben is megjelenik hajnalként és alkonyatként, általában 

rMorgen előtagú összetett szavakban, pl. eMorgendämmerung (’reggeli derengés’) 

vagy sMorgengrau/en (‘reggeli szürkület‘). 

A jelenség oka abban keresendő, hogy szépirodalmi szövegekben a szerzők és a 

fordítók általában líraibb, árnyaltabb kifejezéseket használnak, ezáltal a hétköznapokban 

kevésbé differenciált szójelentések az irodalmi művekben differenciáltabbakká válnak, mivel 

hatványozottabb a nüánszok nyomatékosítására irányuló igyekezet. A hajnalkifejezések 

elterjedtségét a nemzeti szövegtárakban való előfordulásuk alapján igyekeztem felmérni. 

A MNSZ-ban a pitymallat lemmára 40, a pirkadat lemmára 247, a hajnal lemmára 

16.961 megoldás érkezett (2011.02.22.). A Cseh Nemzeti Szövegtárban (ČNK) a rozednění 

lemmára 218, a rozbřesk lemmára a 373, a svítání lemmára 1240 találat érkezett 

(2011.02.22.). A Német Nemzeti Szövegtárban (DeReKo) sMorgengrauen lemmára 5.607, 

sMorgengrau 17, eMorgendämmerung 1.284, rTagesanbruch 807, eMorgenfrühe 98 találat 

érkezett (2011.10.20.).  

A találatok azt hivatottak bizonyítani, hogy a magyar nyelvben feltűnően magas a 

hajnal lexéma elterjedtsége, de a cseh és a német nyelvben is előfodul a hajnal célnyelvi 

megfelelőinek használata – bár ha a reggel lexéma gyakorisági mutatóihoz hasonlítjuk, 

arányaiban jóval alacsonyabb előfordulást mutatnak: reggel lemma 31.763 (hajnal 16.961!), 

ráno lemma 25.806, rMorgen lemma 565.451 találat (A három szövegtár méretét illetően vö. 

5.2 Szövegtárak). A nemzeti szövegtári előfordulások a hajnal lexéma széles elterjedtségét 

bizonyítják a magyar nyelvben, és alacsony elterjedtségét a célnyelvekben – a számok egyben 

a magyarról németre történő általánosító fordítás okát is alátámaszthatják.  

A vizsgált korpusz és a szövegtárak eredményei alapján elképzelhető, hogy az eredeti 

német szövegekben ritkább a hajnal lexémáknak megfelelő szavak használata, mint 

fordításokban, ahol a fordító például a forrásnyelvi szöveghez való hűség végett gyakrabban 

folyamodhat stilisztikailag árnyalt hajnalmetaforák használatához.  

Más a helyzet a cseh hajnal és alkonyat lexéma esetében. A magyar hajnal cseh 

fordítási megfelelője ritkán a ráno (’reggel’) – a ráno a szótárban is csak ’reggel’ jelentésben 
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szerepel (CSMSZ II: 265). A cseh nyelvhasználó általában a hajnal lexéma célnyelvi 

megfelelőjét részesíti előnyben, melynek több szinonimája él párhuzamosan a cseh nyelvben, 

pl. úsvit, svítání, de a német példákhoz hasonlóan összetett formákban is szerepel, pl. ranní 

rozbřesk, ranní červánky. Az ok valószínűleg abban keresendő, hogy a napszakokat a csehek 

is jobban differenciálták, tehát élesebb határt húztak meg a reggel és a hajnal időszaka között, 

és nem mosódott össze a két napszak határa, mint a német köznyelvben. A magyar nyelvben 

rögződött világfelfogás e tekintetben a cseh nyelvhasználó világfelfogásához áll közelebb.  

Továbbá a hajnal lexéma célnyelvi megfelelői is más és más jelentéskomponenst 

nyomatékosítanak; egyikben-másikban a nap, fény és/vagy a kezdet a nyomatékos 

jelentésegység: a cseh rozednění a roz- (’szét-’) prepozícióból és a den (’nap) lexémából áll, 

együttes jelentésük a nap szétbomlása (’szétnaposodás’). A rozbřesk (’szét’ + ’villanás’) 

szótári jelentése: ‘derengés, hajnalodás, virrad, pirkadat‘ (CSMSZ II: 286). A svítání 

’hajnalhasadás, pirkadás, hajnalodás’ (CSMSZ II 476) jelentése a svit főnév ’fény, fénysugár’ 

és a svítati ige ’dereng, hajnalodik, pirkad’ jelentésekben keresendő. A német sMorgengrau 

szóösszetétel a ’reggel’ és a ’szürke’, a eMorgendämmerung a ’reggel’ és a ’derengés’, a 

rTagesanbruch a ’nap’ és a ’kezdet, kibontakozás’ jelentésekből tevődik össze.13  

A differenciáló és általánosító napszakfordítások jelensége azzal is magyarázható, 

hogy „a nyelvi gyakorlat hosszú története folyamán azokat a formákat részesítette előnyben, 

amelyek a világ viszonyainak kifejezésére alkalmasabbnak bizonyultak” (Szilágyi 2000: 91). 

                                                 
13 A magyarok, a csehek és a németek eltérőképpen differenciálnak az évszakokhoz kötődő egyetemi 

szemesztereket illetően is. A magyar nyelvben az őszi és a tavaszi félév az elfogadott, míg a németben a 

sSommersemester (’nyári szemeszter’) és a sWintersemester (’téli szemeszter’). A cseh nyelvben is főként a 

német típusú felosztás terjedt el: zimní (’téli’) és letní (’tavaszi’) semestr (google.cz 213.000 találat, 

2010.03.16.), de használatos a podzimní (’őszi’) és jarní (’tavaszi’) semestr is (43.000 találat). A Cseh Nemzeti 

Szövegtár találatai is a vegyes megjelenéseket támasztják alá: letní semestr 42 találat, jarní semestr 12 találat, 

zimní semestr 27 találat, podzimní semestr 13 találat (ČNK) (2010.03.16.). 
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7.3.2 A délelőtt és a délután szóképzési sajátosságai 

A magyar délelőtt, a cseh dopoledne és a német rVormittag morfológiai szempontból 

eltérő formában jut kifejezésre, azonban mindháromban időkifejezésben feltűnik egy 

viszonyítási pont, a dél (cs: ’poledne’, n: ’sMittag’). A dél főnév szemantikailag átfogóan 

jellemezhető, megvan a komplex mátrixa, definíciója, jellemzői: egy pontosan meghatározott 

időpont (nappali 12 óra), rész-egész viszonnyal kifejezve a nap egészének a „közepe”, világos 

nappali órák előzik meg és követik. A délhez viszonyítva a délelőttnek és a délutánnak már 

időtartama, kiterjedése van (reggeltől délig, ill. déltől estig tartó időszak).  

A magyar példában a délig tartó napszak névutós főnévként (dél előtt) jut kifejezésre, 

míg a cseh és a német nyelvben prepozíciós megoldással találkozunk: do poledne 

(dopoledne), vor dem Mittag (vormittag). A cseh do- prepozíció magyar megfelelője többek 

közt az -ig toldalék, a német vor elöljárószó jelentése, esettől függően ’előtt’, ’elé’, akárcsak a 

magyar kifejezésben, csupán a lexémában elfoglalt morfológiai helye eltérő. Ellentétpárjuk 

logikusan odpoledne és Nachmittag (az od- jelentése ‘-tól, -től‘, a nach- jelentése ‘után‘). A 

cseh dopoledne és az odpoledne szó szerinti fordítása ‘délig‘ és ‘déltől‘, a német Vormittag és 

Nachmittag lexémáké ‘előttdél‘ és ‘utándél‘. 

Szintaktikai szempontból azonban mindhárom esetben monolexémás formákkal állunk 

szemben annak ellenére, hogy névutós névszóval, illetve prepozíció + névszó alakkal fejezzük 

ki őket. A válasz abban rejlik, hogy az IE prepozíciók és a magyar szuffixum a gyakori 

használatból kifolyólag összenőtt az alapszóval. 

A példák bizonyítják, hogy a magyar, a cseh és a német nyelvhasználó hasonló módon 

tükrözte a nyelvben mindennapi tapasztalatát, a délig és a déltől tartó időszakot. A két 

indoeurópai időkifejezés a magyartól csak a morfológiai sorrendet illetően különbözik: a 

magyar nyelvben a dél mint viszonyítási alap az összetett lexéma elején jelenik meg, a cseh és 

német nyelvben pedig a lexéma végén. Ezáltal a két IE nyelv esetében a befogadó a 

viszonyszókról jut először információhoz. 

Hasonló szóalkotási logikát, a szótő, az affixumok (igekötők, ragok, jelek, képzők) és 

a prepozíciók azonos elhelyezkedését figyelhetjük meg más időhatározószók esetében is, pl. a 

magyar tegnapelőtt, holnapután, a cseh předevčírem (’előtt-tegnap’) és a pozítří 

(’utánholnap’), illetve a német vorgestern (’előtt-tegnap’) és übermorgen (’utánholnap’) 

időkifejezésekben. Eltérés csupán abban figyelhető meg, hogy a cseh nyelvhasználók az 
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odpoledne és a dopoledne szóképzésétől eltérő prepozíciókat használnak: nem az od (’-tól, -

től’) és a do (’-ig’), hanem a před (’előtt’) és a po (’után’) prepozíciókat.14 

Az éjfél német és cseh megfelelőjénél is a magyarhoz hasonló szóképzést figyelhetünk 

meg: půlnoc (’féléj’), eMitternacht (felbontva: die Mitte der Nacht – ’középéj’). 

Az elemzésből nyilvánvaló, hogy a kognitív szemantika elemzési elve alapján a 

főneveknek kidolgozott szemantikai struktúrájuk van; a prefixumok, a prepozíciók és a 

szuffixumok sematikus struktúrával rendelkeznek. A dél főnév specifikál, és a szintén 

jelentéssel bíró -tól, -ig ragok és az előtt, után névutók sematizálnak. Ezek a struktúrák 

kölcsönösen kidolgozzák egymás profilját, magát a közös jelentést (vö. Konténer- és 

síkmetaforák). 

 

8. ábra 

Délelőtt, délután  

 

 

 

7.3.2.1 Lehetséges kutatási terület 

Lehetséges kutatási területet kínál a hajnal, reggel, délelőtt napszakok kiterjedésének 

feltérképezése, hiszen a felsorolt időszakok népenként eltérő időtartamot ölelhetnek fel. A 

prototipikus délelőtt alatt valószínűleg a nyelvhasználók többsége többé-kevésbé ugyanazt az 

                                                 
14 Az adekvát angol ekvivalensnél a jelentésegységekre bontás műveletét követhetjük nyomon: az angol 
nyelvhasználó az általam felsorolt példákhoz képest szintaktikailag felbontott formát alkalmaz, és határozott 
névelőt told be, így lesz a holnapután the day after tomorrow (’a holnap utáni nap’), a tegnapelőtt the day before 
yesterday (’a tegnap előtti nap’). 
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időszakot érti, bár az egyes napszakok határai sok esetben összeolvadnak, illetve máshol 

húzhatók meg, például a német nyelvben a rMorgen lexémával „lefedhető” a hajnali és a 

délelőtti időszak is. Továbbá egyénileg is eltérő lehet a hajnal, a reggel és a délelőtt 

időszakának felfogása. Kijelenthetjük például, hogy hajnali tizenegykor keltem.  

Bańczerowski arra hívja fel a figyelmet, hogy a lengyel nyelvben nem használatos a Jó 

reggelt! üdvözlési forma.  

„A napközben használt egyszerű köszönési formulák a különböző nyelvekben azt 

mutatják, hogy másképpen történik az idő kulturális szegmentálása. A lengyel dzień dobry (jó 

napot) és a dobry wieczór (jó estét) formuláknak az angolban good morning, good afternoon 

és good evening, a németben a Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend felel meg” 

(Bańczerowski 2008b: 146).  

Érdemes lenne megvizsgálni, hogy egyes nyelvek hány napszakot különböztetnek 

meg, és milyen napszakokban (hány órától hány óráig) használnak egyes köszönéseket, pl. Jó 

reggelt!, Jó napot! és Jó estét! 

9. ábra 

Hajnal, reggel, délelőtt, délután, este, alkonyat 
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7.3.3 Az éjjel-nappal fordítási lehetőségei 

Az alábbiakban az éjjel-nappal mellérendelő szókapcsolat fordítási lehetőségeit 

vizsgálom meg. Az éjjel-nappal megfelelői a cseh és a német nyelvben is állandósult 

szókapcsolatok, azonban a szintagmát alkotó főnevek eltérő sorrendben szerepelnek bennük, 

cs: ve dne v noci (’napban éjszakában’), n: (bei) Tag und Nacht (’nappal és éjszaka’). Hasonló 

kontextusokban használatosak továbbá az éjt nappallá tesz, cs: dnem i nocí (’nappal és éjjel’), 

n: die Nacht zum Tage machen (’éjt nappallá tenni’) szintagmák. 

Az alábbi kérdésekre keresem a választ: a konkrét fordításokban a fentebb felsorolt, 

szótárakban is feltüntetett megoldásokhoz nyúlnak a fordítók, vagy egyéni megoldásokhoz 

folyamodnak? Ha a forrásnyelvi szöveg szerzője módosít a szókapcsolaton, a fordítók a 

célnyelvi megoldásokban követik a szerző változtatásait? 

(Az éjjel-nappal szókapcsolat tagjainak célnyelvi fordítási sorrendje a példákat követő 

visszafordításokban a szó szerint fordított sorrendet tükrözi, hogy jobban követhetők legyenek 

az esetleges szórendi változások.) 

 

7.3.3.1 Az éjjel-nappal a korpuszban 

éjjel-nappal 
(89) Mert engem éjjel-nappal képeztek (Szabó 148) 
(89a) Protože mne poučovali dnem i nocí (Valentová 150) 
(89b) Da er mich Tag und Nacht gebildet hat (Thies 159) 
Csf: ’nappal éjjel/éjt nappallá téve’ 
Nf: ’nappal és éjjel’ 
 
éjjel-nappal 
(90) A parkot éjjel-nappal fegyveres őrök állták körül (Márai 291) 
(90a) Park ve dne v noci hlídali ozbrojení strážci (Gálová KÉ) 
(90b) Elmaradt mondat (Skirecki 242) 
Csf: ’nappal éjjel’ 
Nf: ’0’ 
 
éjjel-nappal 
(91) Az utca, a teaszobák, a vendéglők éjjel-nappal visszhangoztak az angol beszédtől 
(Márai 399) 
(91a) Na ulici, v čajovnách i restauracích bylo ve dne v noci slyšet angličtinu (Gálová 
KÉ) 
(91b) Straße, Teestuben und Restaurants hallten wider von englischen Worten 
(Skirecki 338) 
Csf: ’nappal éjjel’ 
Nf: ’0’ 
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éjjel-nappal 
(92) amely éjjel-nappal áthatja a várost (Márai 403) 
(92a) které jím ve dne v noci prostupovalo (Gálová KÉ) 
(92b) das Paris Tag und Nacht durchdrang (Skirecki 342) 
Csf: ’nappal éjjel’ 
Nf: ’nappal és éjjel’ 
 
éjjel-nappal 
(93) éjjel-nappal ég a villany, neki aztán mindegy (Krasznahorkai DIA) 
(93a) svítí ve dne v noci, jemu je to putna (Kolmanová KÉ) 
(93b) ständig brennt das Licht, ihm ist das egal (Skirecki 60) 
Csf: ’nappal éjjel’ 
Nf: ‘állandóan’ 
 
éjjel és nappal 
(94) amelyek aszott szívéből megeredve éjjel és nappal szüntelen mosták védtelen 
szerveit (Kraszhanorkai DIA) 
(94a) které vytékaly z jeho vyprahlého srdce, aby ve dne v noci nepřetržitě omývaly 
bezbranné orgány (Kolmanová KÉ) 
(94b) denn er strömte Tag und Nacht ohne Unterlaß aus seinem müden Herzen und 
wusch seine schutzlosen Organe (Skirecki 95) 
Csf: ’nappal éjjel’ 
Nf: ’nappal és éjjel’ 
 
éjjel és nappal 
(95) Főzi tehát a kávét, főzi éjjel és nappal (Darvasi 417) 
(95a) Vaří tedy kávu, vaří je ve dne v noci (Novotný 369) 
(95b) Elmaradt mondat (Eisterer 467) 
Csf: ’nappal éjjel’ 
Nf: ’0’ 
 
éjszaka is, nappal is 
(96) Patkányok surrannak a szobába, aztán maradnak, éjszaka is, nappal is cincognak 
(Darvasi 168) 
(96a) Do pokoje vkloznou rysy, zůstanou v něm a piští ve dne v noci (Novotný 146) 
(96b) Ratten huschen ins Zimmer, sie bleiben und piepsen bei Tag und Nacht  
(Eisterer 187) 
Csf: ’nappal éjjel’ 
Nf: ’nappal és éjjel’ 

 

Az éjjel-nappal állandósult szókapcsolat a kutatott szépirodalmi szövegekben nem 

minden esetben viselkedik „állandósult” szintagmaként: és kötőszavas és is partikulás 

megoldások is szerepelnek köztük. A cseh példákban egy kivétellel (dnem i nocí) a ve dne v 

noci szintagma szerepel. A német példákban szintén egy kivétellel (bei Tag und Nacht) a Tag 

und Nacht szintagmát találjuk. 

A (90b) és a (95b) példában elmaradt a német mondat, a (91b) példában elmaradt a 

szókapcsolat, a (93b) példában pedig időhatározószó (’állandóan’) helyettesíti a frazémát. 
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Milyen módon befolyásolják az elmaradt mondatok és kihagyások a mondatok szintaktikai-

szemantikai struktúráját?  

Az elmaradt szókapcsolat esetében a szövegösszefüggés hordozza a jelentéseket, tehát 

az elmaradt szókapcsolat nem jelentkezik jelentésbeli hiányként. A (90b) példában a kastélyt 

őrző fegyveres katonákról szóló információ maradt el (A kihagyás okát nem kutattam. Bár az 

elbeszélés kibontakozása szempontjából lényegtelen információról van szó, mégiscsak plusz 

információt hordozott volna.). A kávéfőzés (95b) több mondatban kifejtésre került, és csak a 

tömör, egymondatos nyomatékosítás maradt el, azonban az ismétlésnek és a nyomatékosítás-

nak is meglett volna a szövegszervező szerepe. A (93b) példában az állandósult szókapcsolat-

nak az időhatározószóval történő helyettesítése teljesen adekvátnak tekinthető. 

Az apróbb forrásnyelvi változtatások (kötőjel helyett és kötőszó, illetve is partikula 

használata) semmilyen módon nem jelentek meg a célnyelvi megoldásokban.  

 

7.3.3.2 Az éjjel-nappal egyéb változatai a korpuszban 

Az éjjel-nappal mellérendelő szintagma teljesebb körű feltérképezéséhez bevontam 

időhatározószóval kiegészített, illetve fordított sorrendű szókapcsolatokat is. Célom annak 

felkutatása, hogy az időhatározószó révén történő nyomatékosítás, a sorrendi változtatások, 

illetve az állandósult szókapcsolattól eltérő megoldások megjelennek-e, ill. milyen formában 

jelennek meg a célnyelvi megoldásokban. 

állandóan, éjjel és nappal 
(97) Németországban például állandóan, éjjel és nappal, töltött revolver volt a kezem 
ügyében (Márai 361) 
(97a) v Německu jsem měl například ve dne v noci po ruce nabitý revolver (Gálová 
KÉ) 
(97b) so hatte ich beispielsweise in Deutschland immer einen geladenen Revolver zur 
Hand, Tag und Nacht (Skirecki 305) 
Csf: ’0, nappal éjjel’ 
Nf: ’mindig, nappal és éjjel’ 
 
mindig, nappal és éjszaka 
(98) mindig rendelkezésemre állott, nappal és éjszaka (Márai 338) 
(98a) vždycky, ve dne v noci mi byla k dispozici (Gálová KÉ) 
(98b) immer stand sie mir (...) zur Verfügung, Tag und Nacht (Skirecki 285) 
Csf: ’mindig, nappal éjjel’ 
Nf: ’mindig, nappal és éjjel’ 
 
éjt nappallá téve 
(99) éjt nappallá téve dolgozik (Darvasi 50) 
(99a) pracuje dnem i nocí (Novotný 45) 
(99b) er macht die Nacht zum Tage und arbeitet (Eisterer 56) 
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Csf: ’nappal éjjel/éjt nappallá téve’ 
Nf: ’az éjszakát nappallá teszi’ 
 
a nap és az éjszaka minden percében 
(100) a nap és az éjszaka minden percében ellenőriz, betör, fegyelmez, büntet, idomít 
(Márai 217) 
(100a) ve dne v noci kontrolováno, zaučováno, umravňováno, trestáno a kroceno 
(Gálová KÉ) 
(100b) zu jede Minute des Tages und der Nacht von einem höheren und mächtigeren 
Wollen kontrolliert, gebrochen (Skirecki 180) 
Csf: ’nappal éjjel’ 
Nf: ’a nap és az éjszaka minden percében’ 
 
a nappal és az éjjel minden órájában 
(101) A nappal és az éjjel minden órájában rendelkezésünkre állt Berci válogatott 
ínyencségeivel (Márai 226)  
(101a) Berci nám byl k dispozici se svými vybranými lahůdkami ve dne v noci 
(Gálová KÉ) 
(101b) Berci mit seinen ausgesuchten Leckerbissen stand uns zu allen Tag- und 
Nachtstunden zur Verfügung (Skirecki 185) 
Csf: ’nappal éjjel’ 
Nf: ’minden nappali és éjjeli órában’ 

 

A 97. és a 98. példában a duplán nyomatékos időkifejezést (állandóan/mindig, éjjel-

nappal) a német fordító mindkét esetben duplán fordította, a cseh fordító csak a (98a) 

példában. A kihagyás különösképpen nem érinti a mondat szemantikai állományát, nem jár 

tartalmi szegényedéssel, viszont elmarad a nyomatékosítás.  

A (99a) példában az éjt nappallá téve célnyelvi megfelelői, a dnem i nocí (vö. 89a) és 

a die Nacht zum -e machen (Duden 8: 649) jelennek meg. A (99b) példában módhatározószó 

→ ige átváltás történik, és felbontott összetett mondatot kapunk. 

A (100a, 101a) példákban a cseh fordító nem követte fordításában a forrásnyelvi 

szintagma kifejtettségét, ezzel szemben a (100b, 101b) példában a német fordító a 

forrásnyelvi szintagma minden egyes jelentéskomponensét átvitte a célnyelvbe.  

A forrásnyelvi példákban megfigyelhető szórendváltás (98) egyik célnyelvi példa 

esetében sem jelenik meg. 

 

7.3.3.3 Potenciális metaforák, egyéb előfordulások 

A látástól vakulásig szintagma is eltérőképpen jelenik meg a két célnyelvben. Csehül 

od tmy, do tmy, od slnka do slunka (MČS I: 17) (’sötéttől sötétig, naptól napig’), illetve az od 

nevidím do nevidím (’nemlátástól nemlátásig’), németül vom frühen Morgen bis in die tiefe 

Nacht (MNN 1538) (’kora reggeltől a mély éjszakáig’) formában. A cseh nyelvben az od 
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časného rána až dlouho do noci (’kora reggeltől egészen hosszan az éjszakába’) kifejezés 

feleltethető meg a német frazémának, vagyis kora reggeltől késő éjszakáig/éjszakába nyúlóan. 

A vakság, a sötétség és a mélység ugyanarra a valóságrészletre vonatkozik, az éjszaka eltérő 

jellemzőit, például az éjszaka okozta látási viszonyokat kiemelve. (A cseh časné ráno 

szintagmában a čas származékszava szerepel ’korai’ jelentésben.) 

’Folyamatosan, megállás nélkül’ jelentésben használatos a német rund um die Uhr (’az 

óra körül körbe’) (Duden 8: 649) kultúraspecifikus szintagma, amely a magyar és a cseh 

nyelvben nem jelenik meg.  

 

7.3.3.4 Összefoglalás 

A példák ízelítőt adtak az éjjel-nappal szókapcsolat kötőjeles, kötőszavas és 

sorrendcserés megoldásaiból, valamint rámutattak, milyen célnyelvi ekvivalens mellett 

dönthet a fordító: 

 

1. egy megoldást alkalmaz következetesen az egész mű folyamán: az éjjel-nappal 

legelterjedtebb célnyelvi megfelelőjét, 

2. követi az író variánsait, és azokat adekvát formában továbbítja a célnyelvi olvasó 

felé, 

3. monolexémás megoldásokhoz folyamodik, pl. mindig, örökké, folytonosan, 

állandóan, szüntelenül, szakadatlan (MSZKT 612) stb. lexémák felhasználásával, 

4. a kontextus függvényében, a szóismétlések elkerülése végett vagy pillanatnyi 

döntéstől vezérelve vegyes megoldásokhoz folyamodik. 

 

A felsorolt példákból kitűnik, hogy a cseh fordítók szinte következetesen 

behelyettesítéshez folyamodtak, és kizárólag a ve dne v noci állandósult szókapcsolatot 

alkalmazták; például az óra ill. a perc lexéma egyik cseh fordításban sem szerepel 

(implicitáció). A frazéma következetes használata, a forrásnyelvi mű stilisztikai 

változatosságának figyelmen kívül hagyása valószínűleg abból fakad, hogy a frazéma a 

fordító számára nem töltött be szövegszervező vagy tartalmi szempontból olyan lényeges 

funkciót, hogy változatosságában tüntesse fel. Továbbá előfordulhat, hogy a cseh fordító azt a 

feltételezést követte, hogy a magyar átlagolvasó figyelme is elsiklik az eltérő sorrend, a 

kifejtett és a kiegészítéses megoldások felett.  
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A csekély eltérést mutató variációk visszaadását mellőző cseh fordítók, illetve a 

forrásnyelvi kifejezések színességét minden ízében követő német fordítók döntése egyaránt 

lehet tudatos vagy tudattalan. 

 

23. táblázat 
Az éjjel-nappal példáinak átváltási műveletei  

 

 MAGYAR PL. 
CSEH. ÁTV. 
MŰV. 

CSEH PL. NÉMET ÁTV. MŰV. NÉMET PL. 

89 éjjel-nappal behelyettesítés dnem i nocí behelyettesítés Tag und Nacht 

90 éjjel-nappal behelyettesítés 
ve dne 
v noci 

lexikai kihagyás 0 mondat 

91 éjjel-nappal behelyettesítés 
ve dne 
v noci 

lexikai kihagyás 0 

92 éjjel-nappal behelyettesítés 
ve dne 
v noci 

behelyettesítés Tag und Nacht 

93 éjjel-nappal behelyettesítés 
ve dne 
v noci 

frazéma → határozószó ständig 

94 éjjel-nappal behelyettesítés 
ve dne 
v noci 

behelyettesítés Tag und Nacht 

95 éjjel-nappal behelyettesítés 
ve dne 
v noci 

lexikai kihagyás 0 mondat 

96 
éjszaka is, nappal 
is 

modif. mellőzése 
ve dne 
v noci 

modif. mellőzése bei Tag und Nacht 

97 
állandóan, éjjel és 
nappal 

lexikai kihagyás 
ve dne 
v noci 

behelyettesítés 
immer, Tag und 
Nacht 

98 
mindig, nappal és 
éjszaka 

szórendi változás 
mellőzése 

vždycky, ve 
dne v noci 

behelyettesítés, 
szórendi változás 
mellőzése 

immer, Tag und 
Nacht 

99 éjt nappallá téve behelyettesítés dnem i nocí behelyettesítés 
er macht die Nacht 
zum Tage 

100 
a nap és az 
éjszaka minden 
percében 

implicitáció 
ve dne 
v noci 

behelyettesítés 
zu jede Minute des 
Tages und der Nacht 

101 
a nappal és az éj-
jel minden órájá-
ban 

implicitáció 
ve dne 
v noci 

behelyettesítés 
zu allen Tag- und 
Nachtstunden 
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7.3.4 Napszakok beállta – monolexémás kifejezésekben 

Az alábbiakban a hajnalodás és az alkonyodás nyelvben történő kifejeződését 

vizsgálom magyar monolexémás kifejezésekben. Az Aktív idő fejezet példái közt már 

tárgyaltam kéttagú időkifejezéseket (pl. leszáll az éjszaka, ereszkedik az alkony), jelen 

fejezetben azonban nem alany-állítmány szintagmákat kutatok, hanem a magyar nyelvben egy 

szóval kifejezett történéseket, pl. hajnalodik, alkonyododik, beesteledik. Azt az állítást 

vizsgálom, miszerint a nyelvi rendszerek különbségéből adódóan az IE nyelvek összetett 

igealakkal fejezik ki a kezdést kifejező eseményeket (Klaudy 2007a: 50), és M → IE fordítás 

esetén az állapotváltozásokat kifejező igék felbontásra kerülnek (Klaudy 2007c: 82). 

 

7.3.4.1 Napszakok beállta a korpuszban 

pirkad  
(102) Alig pirkadt (Darvasi 435) 
(102a) Sotva se rozbřeskne (Novotný 386) 
(102b) Kaum daß der Morgen graut (Eisterer 487) 
Csf: ’pirkad’ 
Nf: ’a reggel pirkad/hajnalodik’ 

 

A pirkadni ige a magyar forrásnyelvi példában múlt idejű igeként, a cseh példában 

jelen idejű visszaható igeként, a német példában jelen idejű igét tartalmazó szintagmaként 

szerepel, a „pirkadás” éppen zajló folyamatára utalva, amelyet az alig (sotva, kaum) 

mértékhatározószó nyomatékosít. 

 

alkonyodik 1 
(103) már négy óra felé alkonyodott (Márai 232) 
(103a) stmívalo se už kolem čtvrté odpoledne (Gálová KÉ) 
(103b) gegen vier Uhr wurde es bereits dunkel (Skirecki 191) 
Csf: ’sötétedett’ 
Nf: ’már sötét lett’ 
 
alkonyodik 2 
(104)  Alkonyodik lassan (Darvasi 69) 
(104a) Pomalu se šeří (Novotný 62) 
(104b) Langsam wird es dunkel (Eisterer 77) 
Csf: ’sötétedik’ 
Nf: ’sötét lesz’ 

 

A (103, 104) példa esetében ugyanazt a jelenséget figyelhetjük meg, mint a (102) 

példánál: a cseh fordításban visszaható ige szerepel, a német fordításban pedig alany-



180 
 

állítmányi szintagma. Míg viszont a (102b) példában főnév + ige kapcsolattal fejezte ki a 

német fordító a jelentést, a (103b) példában a szintagma három tagból áll: a dunkel ’sötétség’ 

melléknévből, a werden ’lesz, válik’ igéből és az es expletívumból (vö. 11b). 

A (103) forrásnyelvi példában múlt időben, a (104) példában jelen időben áll az ige – a 

célnyelvi megoldások a forrásnyelvi igék idejéhez igazodtak. A cseh fordításban két külön-

böző, azonban egymással szinonim megoldás szerepel: a (103a) példában a stmívat se ’sötéte-

dik, alkonyodik’ (CSMSZ II: 449), a (104) példában a šeřit se 1. irod. szürkéllik, sötétlik; 2. a) 

szürkül, sötétedik, alkonyodik; b) pirkad, hajnalodik (CSMSZ II: 486) jelentésű ige áll. A 

stmívalo se magában foglalja a tma ’sötét’, a šeří se pedig a šero ’félhomály, szürkület, söté-

tedés, homály’ jelentést (vö. német eDämmerung, sGrau), ami arra enged következtetni, hogy 

a hajnal és az alkonyat ’szürkület, homály’ jelentésben ugyanazzal a lexémával is kifejezhető, 

és jelentésüket csak az előtag pontosítja. Mindkét célnyelvi példában a fényviszonyokra tör-

tént utalás (cs: ’sötétedik’, n: ’sötét lesz’) (vö. A napszakok fényviszonyok). 

A német nyelvre érvényes az a megállapítás, miszerint „az IE nyelvek az 

állapotváltozásokat rendszerint analitikusan fejezik ki pusztán az állapotváltozást jelentő 

általános jelentésű igével és az állapotot kifejező konkrét jelentésű melléknévvel” (Klaudy 

2007c: 86), azonban bizonyos esetekben a két IE nyelv szerkezeti felépítése között is 

megfigyelhetők különbségek: egy napszak beálltát a német nyelvben melléknév + jövőre 

utaló ige, míg a cseh nyelvben a fényviszonyt kifejező ige + visszaható névmás 

megoldásokkal fejezik ki. 

 

7.3.4.2 Összefoglalás 

Bizonyos napszakok bekövetkezése a magyar nyelvben is kifejezhető alany-állítmányi 

szerkezettel (pl. este lesz, közeleg az este), azonban a magyar nyelv sajátossága, hogy egy 

igén belül is kifejezhet állapotváltozást, kezdésre utaló folyamatot, pl. alkonyodik, hajnalodik, 

esteledik. A magyar igére szintetikus szerkesztésmód jellemző: képzők és jelek segítségével 

egy szóban ki tudja fejezni azt a jelentést, amelyet az IE nyelvek csak névmások, segédigék 

stb. segítségével képesek. 

Jelen fejezet szemléltető példái azt támasztják alá, hogy a cseh nyelvben leggyakrab-

ban visszaható ige (a se visszaható névmás) segítségével történik egy napszak beálltának ki-

fejezése, pl. šeří se, rozbřeskne se, stmívá se (alany-állítmányi szerkezetre példák az Aktív idő 

fejezetben). A német nyelvben a sich visszaható névmással képzett visszaható ige ritkán jele-

nik meg a napszakok kezdetének kifejezésére (vö. 111b) – a németek az esetek többségében 

szintaktikailag összetett szerkezettel fejezi ki egy napszak beálltát: napszak/fényviszony 
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(rMorgen/rAbend főnév v. hell/dunkel melléknév) + werden ige (’lesz, válik valamivé’ v. 

tartalmas ige, pl. graut), illetve szükség esetén az es expletívum segítségével. 

A cseh nyelv szóképzését illetően az igésítés jelenségét is figyelemmel követhetjük 

kezdő, ill. állapotváltozást kifejező igék esetében, pl. tma – stmívá se (’sötét – sötétedik’), 

šero – šeří se (’szürke – szürkül/alkonyodik’), míg a német nyelvben az összetett főnév fel-

bontását figyelhetjük meg: sMorgengrauen – rMorgen graut (’reggeli szürkület/hajnal – szür-

kül a reggel/hajnalodik’). A szürkül a magyar nyelvben nem használatos igeként ’estéllik’ 

jelentésben, csak szürkület főnévként (vö. A napszakok színei). 

 

24. táblázat 
Napszakok beállta – monolexémás kifejezésekben példáinak összegzése 

 

 MAGY. KIF. 
MAGYAR 
PL.  

CSEH 
FORD. 

CSEH PL. NÉM. FORD. NÉMET PL. 

102 pirkad pirkadt pirkad se rozbřeskne 
a reggel 
szürkéllik/ 
hajnalodik 

der Morgen graut 

103 alkonyodik 1 alkonyodott sötétedett stmívalo se már sötét lett 
wurde es bereits 
dunkel 

104 alkonyodik 2 alkonyodik sötétedik se šeří sötét lesz wird es dunkel 
 

25. táblázat 
Napszakok beállta – monolexémás kifejezésekben példáinak átváltási műveletei  

 

 
MAGYAR 
PL. 

CSEH. ÁTV. MŰV. CSEH PL. NÉMET ÁTV. MŰV. NÉMET PL. 

102 pirkadt 
monolexéma → 
visszaható ige, múlt 
idő → jelen idő 

se rozbřeskne 
monolexéma → alany-
állítmányi szerkezet, múlt 
idő → jelen idő 

der Morgen graut 

103 alkonyodott 
monolexéma → 
visszaható ige 

stmívalo se 
monolexéma → alany-
állítmányi szerkezet, es 
expletívum betoldása 

wurde es bereits 
dunkel 

104 alkonyodik 
monolexéma → 
visszaható ige 

se šeří 
monolexéma → alany-
állítmányi szerkezet, es 
expletívum betoldása 

wird es dunkel 
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7.3.5 A napszakok fényviszonyok 

Disszertációm számos példáján nyomon követő a napszakok és a fényviszonyok 

összefüggése (vö. Napszakok általánosító fordítása?, Napszakok beállta – monolexémás 

kifejezésekben). Jelen fejezetben arra keresek választ, hogy a kutatott nyelvekben mennyire 

fedik egymást a napszakok és a fényviszonyok, és ha a napszakokat fényviszonyokkal is 

jellemzi a szerző, a fordító kifejezi-e egyaránt a napszakot és a fényviszonyt.  

 

7.3.5.1 A napszakok fényviszonyok a korpuszban 

hajnali szürkület 
(105) a „Berlin West” legjobb családjainak leányai henteregtek a hajnali szürkületben 
a lépcsőkön (Márai 348) 
(105a) dcery z nejlepších rodin „Berlin Westu“ se za ranního rozbřesku válely po 
schodech (Gálová KÉ) 
(105b) Töchter aus den besten Familien des Berliner Westens wälzten sich im 
Morgengrau auf den Stufen (Skirecki 294) 
Csf: ’reggeli pirkadatban/hajnalban’ 
Nf: ’reggeli szürkületben/hajnalban’ 

 

Az olvasó a szürkület olvasásakor a szövegkörnyezetből vagy pontosító jelző segítsé-

gével szerez tudomást arról, hogy pirkadatról vagy alkonyatról van szó, ugyanis a szürkület 

„az a napszak, amikor már v. még nincs teljes éjszakai sötétség. Hajnali, esti ~” (MÉK 1293).  

Mindkét célnyelvi megoldásban azt figyelhetjük meg, hogy a hajnali jelző helyében a 

’reggeli’ (ranní, Morgen) melléknév és főnév áll jelzői szerepben (vö. Napszakok általánosító 

fordítása?). A ranní rozbřesk és a sMorgengrau azonban egyaránt jelent ’reggeli szürkületet’, 

’derengést’ és ’hajnalt’ (vö. Napszakok általánosító fordítása?), tehát a napszak és a 

fényviszonyok erőteljesen összeolvadnak. 

 

hajnalban, szürkületkor 
(106) hajnalban indulnak, szürkületben (Darvasi 25) 
(106a) vyrazí za úsvitu, za rozbřesku (Novotný 23) 
(106b) zeitig brechen sie auf (Eisterer 27) 
Csf: ’hajnalban, pirkadatkor’ 
Nf: ’időben’ 

 

A forrásnyelvi példában szintagma (hajnali szürkületben) helyett felsorolás 

(hajnalban, szürkületben) szerepel, amely felbontásként is értelmezhető: a szerző egyrészt a 

napszakot, másrészt a fényviszonyokat fejezte ki nyelvileg.  

A cseh fordító szemantikailag-stilisztikailag adekvát megoldással szolgált: két, 

fényviszonyokra utaló hajnallexémát helyezett a kontextusba, a német fordító azonban lexikai 
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összevonás műveletéhez folyamodott, és kihagyott jelentéseket (hajnal, szürkület), és az 

átfogóbb jelentésű ’időben’ időhatározószóval fejezte ki a kontextuális jelentést, a napszakra 

és a fényviszonyokra való utalás nélkül (implicitáció).  

Valójában mindhárom nyelv potenciális olvasója a ’korán’ jelentéssel szembesül, csak 

a magyar és a cseh kibontottabb, stilisztikailag árnyaltabb formában.  

 

7.3.5.2 Potenciális metaforák, egyéb előfordulások 

A ’derengés’ nemcsak a napszakokkal kapcsolatban jelenik meg a magyar és a német 

nyelvben, hanem ’felidéződik’ jelentésben is: 

„Ezekből a hetekből halványan dereng felém egy gyermekszerelem emléke és illata” 
(Márai 194) 
Csf: „z oněch týdnů ke mně slabě doléhá i vzpomínka a vůně jedné dětské lásky” 
(doléhá = ’hatol’) (Gálová KÉ) 
Nf: „aus jenen Wochen dämmern mir die Erinnerung und der Duft einer Kinderliebe 
herauf” (Skirecki 161). 

 

7.3.5.3 Összefoglalás 

Jelen fejezet két példájából és disszertációm egyéb példáiból, pl. (12), (17), (23) arra 

következtettem, hogy a fényviszonyok (világosodás, sötétedés) és a napszakok (hajnal, 

alkonyat) explicitebb vagy implicitebb formában egymás helyett is állhatnak, ill. 

szintagmákat/szóösszetételeket alkothatnak, pl. hajnalban = hajnali szürkületben = hajnali 

derengésben, cs: za úsvitu = za (ranního) rozbřesku, n: im Morgengrau = in der 

(Morgen)Dämmerung. Azonban a reggeli és az esti napszakok, valamint a fényviszonyok 

határai az IE nyelvekben erőteljesebben összemosódnak, mint a magyar nyelvben. A 

napszakok az IE nyelvekben szorosabban összefüggnek a fényviszonyokkal, és a szűkebb 

napszak (pl. hajnal) kifejezése a kutatott példákban csak a fényjelenség (’szürkület’, 

’derengés’) és a tágabb napszak (pl. reggel) együttes jelentésével kerül kifejezésre. (További 

lehetőségek a hajnal kifejezésére a Napszakok általánosító fordítása? fejezetben.) 

A német példák összetett szavas megoldásai bizonyítják ezt a jelenséget a 

legmarkánsabban, miszerint a nyelvhasználó a rMorgen, rAbend előtaggal pontosítja a 

fényviszonyokat. A sGrau, akár a eDämmerung lehet szürkület, félhomály és derengés is 

(NMN 451), ezáltal köthető mind az esti, mind a reggeli napszakhoz; jelentését az határozza 

meg, hogy a rMorgen vagy az rAbend lexéma áll előtte: a napszakra utaló előtag szűkíti a 

reggel/este kiterjedtebb időszakát a kisebb időszakra (hajnalra vagy alkonyatra).  
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A cseh nyelvben egyaránt előfordulnak szintagmák (ranní rozbřesk) és monolexémás 

kifejezések (úsvit, soumrak, stmívání), amelyek szintén magukban foglalnak fényjelenségeket.  

Mindebből az következik, hogy a fényviszonyok elrejtése vagy kiemelése sok esetben 

nem a fordító szándékán múlik, hiszen ő is „hozott anyagból” dolgozik: legfeljebb az őseitől 

örökölt szójelentések egyes komponenseit nyomatékosíthatja vagy semlegesítheti. 

 

26. táblázat 
A napszakok fényviszonyok példáinak összegzése 

 

 MAGY. KIF. 
MAGYAR 
PL. 

CSEH FORD. CSEH PL. NÉM. FORD. NÉMET PL. 

105 
hajnali 
szürkület 

hajnali 
szürkületben 

reggeli pirkadat/ 
hajnal 

za ranního 
rozbřesku 

hajnali 
szürkület/ 
hajnal 

im Morgengrau 

106 
hajnalban, 
szürkületkor 

hajnalban, 
szürkületben 

hajnalban, 
pirkadatkor 

za úsvitu, 
za 
rozbřesku 

időben zeitig 

 
 

27. táblázat 
A napszakok fényviszonyok példáinak átváltási műveletei  

 

 MAGYAR PL. 
CSEH. ÁTV. 
MŰV. 

CSEH PL. NÉMET ÁTV. MŰV. NÉMET PL. 

105 
hajnali 
szürkületben 

behelyettesítés 
za ranního 
rozbřesku 

behelyettesítés im Morgengrau 

106 
hajnalban, 
szürkületben 

behelyettesítés 
za úsvitu, za 
rozbřesku 

kihagyás, implicitáció zeitig 
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7.3.6 A napszakok színei 

Az alábbiakban két napszak, a hajnal és az alkonyat színeit elemzem. A célnyelvi 

megoldások természetesen nem tükrözik a cseh és a német nyelvhasználó/fordító 

színfelfogását, hiszen elképzelésük nem jelenhet meg a fordításban, azonban a célnyelvi 

színnevek széles skálájából választhatnak, és választásuk az adott nép színfelfogásáról is 

hordozhat információkat.  

A Sapir–Whorf hipotézis szerint a világot a különböző nyelvek eltérően 

konceptualizálták és kategorizálták. Ebből következik, hogy egyes népek az alapszínneveket 

és árnyalataikat is más „skála“ alapján sorolhatták be, és nyelvenként eltérően fejezhették ki. 

Brown és Lenneberg (1954) kutatásai alapján az emberi szem 7,5 millió szín 

megkülönböztetésére képes, azonban ezeknek csupán elenyésző része verbalizálódott. A 

Sapir–Whorf hipotézisből kiindulva egyes színek különböző tartományokat ölelhetnek fel, 

ezért egyes népek színei több vagy kevesebb alapszínből vagy árnyalatból állhatnak. Leach 

(1964) kutatásaiból kiindulva Taylor is állítja, hogy egyes színnevek nem minden esetben 

feleltethetők meg egymásnak, ezért fordításuk is nehézségekbe ütközik, pl. az orosz nyelvben 

nincs kifejezés a kék színre, csak a világos- és sötétkékre (Taylor 1989: 3)15.  

Az idő elvont céltartománya elméletileg valamennyi színnévvel kifejezhető, mivel az 

időnek nincsen színe. Az idő, az időszakok és az időegységek „beszínezésének” csak az 

emberi képzelet szab határt. 

A mindennapi életben általában a fényviszonyoktól függően látjuk el színnel a 

napszakokat, pl. fekete éjszaka, szürkület (vö. A napszakok fényviszonyok), illetve a 

monotonság kifejezésére kialakult színszimbolika alapján, pl. szürke hétköznapok. 

Az emberek, fölrajzi-történelmi és szociokulturális beágyazottságtól függetlenül, 

általában a világos-sötét (’fehér-fekete’) ellentétpárt asszociálják a nappalhoz és az 

éjszakához. A magyar nyelvben él a világos nappal szintagma, azonban a fehér reggel, fehér 

nappal már nem; a cseh nyelvben viszont elterjedt a do bílého rána ’fehér reggelig’ (CSMSZ 

II: 265) jelzős szintagma ’kivilágos kivirradtig’ jelentésben, németül: bis zum hellichten Tag 

ill.  bis an den hellen Morgen (MNN 832) (’világos fényű napig’, ’világos reggelig’).   

                                                 
15 Továbbá feltehetjük a kérdést, hogy ugyanazt a színt látjuk-e, mint elődeink, vagy csak átvettük 

elődeink színszemléletét. Erre két válasz lehetséges: a nyelv ránk hagyományozódik, a kategóriákat tehát 

örököljük, tanulással sajátítjuk el, másrészt új színkategóriákat alkothatunk pl. szóösszetétellel, illetve 

színkategóriáink továbbá bővülhetnek pl. átvétellel. Napjainkban például a globalizációval, ill. a lakberendezési 

szokások és a divat terjedésével „új“ színek kerülnek a köztudatba, mint pl. a rózsaszín mellett a pink, a 

világoszöld és a sötétzöld mellett a kivizöld vagy a khaki stb. 
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A fehér éjszaka kifejezés a sarkvidékek állandó világosságra utal, ill. Szentpétervár 

egyik turisztikai vonzerejére. A kifejezés Dosztojevszkij Fehér éjszakák (Белые ночи) (1848) 

című regényében is megjelenik. A magyar nyelvben a (korom)sötét éjszaka (ritkábban fekete 

éjszaka), a németben a finstere Nacht (’sötét éjszaka’) (MNN 1292), a csehben a černá noc 

(’fekete éjszaka’) szintagma az elterjedt. 

A hajnal és az alkonyat színe A NAPSZAK SZÍNE AZ ÉG SZÍNE metafora alapján 

jellemezhető.  

 

7.3.6.1 A napszakok színei a korpuszban 

vasszürke hajnal 
(107) A következő nap vasszürke hajnalán éktelen vonításra ébred (Darvasi 111) 
(107a) Příštího dne ho za úsvitu šedivého jako železo probudí bohapusté vytí (Novotný 
95) 
(107b) In der stahlgrauen Morgendämmerung des nächsten Tages wird er von 
gräßlichem Heulen geweckt (Eisterer 119) 
Csf: ’szürke mint a vas hajnalon’ 
Nf: ’acélszürke reggeli derengésben/hajnalban’ 

 

A eDämmerung ’szürkület, derengés, homály’, illetve ’hajnal/alkonyat’ jelentésben 

előfordul disszertációm példáiban, azonban maga a szürke szín csak jelen példában jelenik 

meg expliciten. A vasszürke a szürke színnek egy konkrét fémhez történő hasonlításon 

alapuló sötét árnyalata.  

A cseh fordító megmaradt a hajnal vashoz történő hasonlításánál, csak lexikai 

(funkcionális) felbontáshoz folyamodott, mivel a cseh nyelvben nem található meg ilyen 

tömörségben a szóban forgó színnév.  

A német fordító, akár a magyar szöveg szerzője, szóösszetétellel fejezte ki a színnevet, 

azonban nem vashoz, hanem acélhoz hasonlította, ami szemantikai modifikációnak tekinthető. 

A színnév a német nyelvben elterjedt; a strahlgrau ’acélszürke’ jelentésben a szótárban is 

szerepel (NMN 1824). 

A Magyar Nemzeti Szövegtárban a vasszürke az összes nyelvváltozat valamennyi 

alkorpuszában 13x, az acélszürke 14x, az ólomszürke 32 x, az ónszürke 7x, a fémszürke 5x 

jelent meg (2011.03.08.). A találatok azt bizonyítják, hogy a szürke szín árnyalatai magához a 

fémhez, ill. különböző fémekhez hasonlíthatók, és a vasszürke színnél a szövegtár találatai 

alapján elterjedtebb az acélszürke és az ólomszürke.  

A szürke szín további lehetséges árnyalatai például a hamuszürke, egérszürke, 

galambszürke, ólomszürke (MSZKT 815).  
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kék délelőtt 
(108) felhőtlen kék délelőtt ragyog a szemükben (Darvasi 179) 
(108a) v očích jim září bezmračné modré odpoledne (Novotný 156) 
(108b) ein wolkenloser, blauer Vormittag strahlt in ihren Augen (Eisterer 199). 
Csf: ’felhőtlen kék délelőtt’ 
Nf: ’felhőtlen kék délelőtt’ 

 

Jelen példában a délelőtt fénye, a délelőtti ég színe fejeződik ki, amelyet A NAPSZAK 

SZÍNE AZ ÉG SZÍNE, ill. A NAPSZAK SZÍNE A FÉNY SZÍNE metaforákkal jellemezhetünk.  

 

hideg, kékes pirkadati fény 
(109) hideg, kékes, pirkadati fényben (Krasznahorkai DIA) 
(109a) v chladném, modravém, jitřním světle (Kolmanová KÉ) 
(109b) im kalten, blauen Morgengrauen (Skirecki 270) 
Csf: ’hűvös, kékes, hajnali fényben’ 
Nf: ’hideg, kék reggeli szürkületben/hajnalban‘ 

 

A forrásnyelvi példában a fény jelzői a hideg, a kékes és a pirkadati, akár a cseh 

célnyelvi megfelelőjében. A német fordító azonban a fény lexéma elhagyásával fejezte ki a 

pirkadatot. Mivel a napszakok magukban foglalnak fényjelenségeket, nem beszélhetünk 

kihagyásról. 

A cseh jitro ’ reggel’ és ’hajnal’ jelentésben is szerepel a szótárban (CSMSZ I: 270), 

ami arra utal, hogy szűkebb és tágabb időszakra is használatos. 

A kékes jelző a cseh példában ’kékes’, a németben ’kék’ jelentésben jelenik meg, 

amely nem a kék árnyalatát, hanem magát a kék színt fejezi ki – a fordító kisebb szemantikai 

shiftet hajtott végre. 

 

a pirkadat kékje 
(110) s mire a pirkadat kékje megfestette az ablak üvegét (Krasznahorkai DIA) 
(110a) a než modř svítání zabarvila okenní sklo (Kolmanová KÉ) 
(110b) als die Morgendämmerung die Fensterscheibe blau färbte (Skirecki 309) 
Csf: ’a hajnal kékje beszínezte’ 
Nf: ‘a reggeli derengés/hajnal kékre színezte‘ 

 

A német fordító explicitált: nem a kék szín festi az eget, hanem maga a pirkadat, 

melynek színe nem jut expliciten kifejezésre, de mivel kékre fest, valószínűsíthető, hogy kék 

a színe. Ez a fordítói eljárás kisebb szemantikai modifikációnak tekinthető. 
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A magyar forrásnyelvi példában a pirkadat kék, a németben a pirkadatnak nem kifeje-

zett a színe, de kékre fest. A színez ige konkrétan a zabarvit és a färben igékben jelenik meg, 

amely alapján a pirkadat jellemezhető a NAPSZAKOK ÉLŐLÉNYEK metaforával (vö. 16, 17). 

 

vörös-hajnalkék ég 
(111) keleten egy emlék sebességével kivilágosodik az ég, vörösen-hajnalkéken 
támaszkodik a hullámzó látóhatárra (Krasznahorkai DIA) 
(111a) na východě se rychlostí vzpomínky rozednívá, zarudlé a úsvitem zmodralé 
nebe se opírá o vlnící se horizont (Kolmanová KÉ) 
(111b) im Osten hellt sich wie eine müde Erinnerung der Himmel auf, stützt sich 
rötlich und morgendämmergrau auf den wogenden Horizont (Skirecki 61) 
Csf: ’a bevörösödött és hajnaltól megkékült ég’ 
Nf: ‘vörösesen és reggeli derengésszürkén/hajnalszürkén‘ 

 

A magyar szerző egyszerűen két színnevet közöl, ezzel szemben a cseh fordító 

mindkét színnévvel egy befejezett cselekvés/esemény eredményére utal. A cseh fordító 

’bevörösödött’, ’vörössé vált’ jelentésben fordítja a vörösen állapothatározót, ezáltal 

folyamatra is utal, akár a ’hajnaltól megkékült ég’ (’hajnalkékítette ég’) esetében, amikor is 

lexikai felbontással tárja a potenciális olvasó elé a kibontottabb képet. 

A német fordító a rötlich (’vöröses’) lexémával kisebb szemantikai shiftet hajtott 

végre (szemantikai modifikáció), amivel enyhített a vörös szín erősségén (vö. 109). A német 

nyelv azon képességének felhasználásával, hogy többszörösen összetett szavak megalkotására 

is képes, létrehozta a három tartalmas szóból álló morgendämmergrau melléknevet: a 

eMorgendämmerung (’reggeli derengés’, ’pirkadat’) főnévhez hozzátoldotta a grau (’szürke’) 

színt. 

(Érdemes megfigyelni a transzéma nem kutatott részét is, ahol a rozednívá se 

visszaható ige a magyar példában nem hajnalodik monolexémás formában, hanem 

’kivilágosodik az ég’ alany + állítmány szintagmában szerepel, a német példában pedig 

visszaható igeként: hellt sich auf). 

 

haragos vörös ég alja 
(112) haragos vörösben ázik az ég alja (Darvasi 404) 
(112a) obzor se máčí v zlostném purpuru (Novotný 357) 
(112b) in zornigem Rot trieft der Saum des Himmels (Eisterer 451) 
Csf: ’a láthatár haragos bíborban ázik’  
Nf: ’haragos pirostól csuromvizes az ég pereme‘ 

 

A haragos vörös, akár a véres (vö. 16, 17) A NAPSZAKOK ÉLŐLÉNYEK metaforával 

is jellemezhető, mivel a vörös szín az emberi haraggal is közös nevezőre hozható. Amikor az 
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ember dühös, arcszíne vörösre változik. A mérges ember fejébe több vér jut, ezért feje/arca 

vörös vagy lila lesz a dühtől. Ez a következtetési sor az ég aljára is kivetíthető: az ég mérges, 

tehát vörös, azonban a szerző a dühös melléknévvel a vörös szín sötét árnyalatát emeli ki. 

A cseh zlostný szótári jelentése ‘haragos, mérges, dühös‘ (CSMSZ II: 923), akár a né-

met zornig lexémáé. A cseh purpur esetében apró szemantikai shiftet figyelhetünk meg, de 

pontos meghatározásához a színskálán való elhelyezéshez lenne szükség. A bíborcsigából 

nyert bíbor szín a legelőkelőbb szín, a császárok, királyok, pápák, bíborosok színe, és sok 

névváltozatban előfordul, pl. bársonyszín, violaszín, skarlát. A ’bíbor’, ill. ’bíborvörös’ jelző-

vel a cseh fordító kis szemantikai többletet adott a forrásnyelvi színhez, amit konkretizálás-

nak, vagy akár metaforizálásnak, szemantikai dúsításnak (Klaudy 2007a: 168) is nevezhetünk. 

 

7.3.6.2 Potenciális metaforák, egyéb előfordulások  

A MNSZ-ban hat megoldás érkezett a kék idő szókapcsolatra (2011.06.06.), egy 

személyes és öt szépirodalmi. Három szépirodalmi példában fordul elő a zöld idő, pl. Orbán 

Ottó Búcsú Betlehemtől című művében (1967): „hol a zöld idő kicsordult az égből“. Sárga 

idő, narancssárga idő, rózsaszín idő stb. szintagmákra nem érkezett találat, viszont 

előfordulásuk számos (szürrealista) irodalmi, festőművészeti stb. alkotásban elképzelhető. 

A napszakokon túl az egyes évszakokat (zöld tavasz, szürke ősz) és hónapokat (fehér 

február) is jellemezhetjük színekkel, főként a természet változásai, az időjárás és a 

csapadékviszonyok alapján. Társadalmi, történelmi jelentőséggel bíró eseményeknek is 

lehetnek színei, pl. fekete péntek (lásd Pénzes 2009: 138), akár a vallási ünnepnapoknak, pl. 

zöldcsütörtök (vö. Vallási ünnepnapok szimbolikája). 

A színek hideg-meleg színekre is oszthatók, és hangulatteremtő funkcióval is 

rendelkeznek. A meleg színek, a piros és árnyalatai érzelmileg felfokozottabb, 

szövegösszefüggéstől függően romantikus vagy éppen forradalmi, háborús időkre utalnak, a 

tűzre és a vérre való asszociálás révén. A szürke szín főként a hűvös őszi és téli estékre, 

illetve borongós időjárásra utal. A kék szín hallatán egyrészt a meleg kékre, a derűs égboltra 

asszociálhatunk, másrészt hűvös, télies, hideg kékre. 

A színek a kötet és a szereplők hangulatát is jellemzik (pl. Darvasi vörös forradalmi 

idői, Krasznahorkai kék világvégi, borongós idői). 

A vörös szín számos szókapcsolatban előfordulhat, és szerzője válogatja, melyiket 

találja megfelelőnek az ég (alkonyat) jellemzésére: vörös, veres (mn és fn) * rőt, vörhenyes, 

borvörös, bronzvörös, céklavörös, kárminvörös, korallszínű, bíborvörös, tűzvörös, lángvörös, 

lángszínű, meggyvörös, paprikavörös, pipacsvörös, rákvörös, rókavörös, rozsdavörös, 
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rubinvörös, skarlátvörös, téglavörös, vérvörös, vérszínű (MSZKT 919), vagy akár 

cseresznyeszín és mahagóni. 

A szóösszetételek kifejezik, hogy mi mindenhez hasonlították egyes népek a vörös 

színt. A felsorolt színek alátámasztják a Sapir–Whorf hipotézist, miszerint a népek eltérően 

kategorizálnak, azonban az sem vitatható, hogy valamennyi szín kifejezhető bármilyen 

nyelven (Jakobson 1959). Az összetételekből kiderül, hogy a hasonlítás alapját a földrajzi 

környezet, például a termőnövények (meggy, paprika, pipacs), állatok (rák, róka) és italok 

(bor) képezik, továbbá az általánosan elterjedt drágakövek és kőzetek (rubin, bronz), a 

természeti jelenségek (tűz, láng), illetve az ember testnedvei (vér).16 

 

7.3.6.3 Összefoglalás 

A napszakok színei az ég, illetve a fények színeit tükrözik – ez a jelenség A NAPSZAK 

SZÍNE AZ ÉG SZÍNE és A NAPSZAK SZÍNE A FÉNY SZÍNE metaforákkal jellemezhető. A kék 

pirkadat jelentése tehát ’kék fényű pirkadat’, a vörös hajnal jelentése ’vörös fényű hajnal’. 

A fordítók nem szembesülnek a színnevek fordítása során akadállyal, hiszen az 

alapszínnevek a közép-európai népeknél azonosak, illetve nagyon hasonlóak. Annak 

megállapítása, hogy hol húzódnak az egyes színek határai, hogy mit jelöl a 

kék/kékes/hajnalkék, a vas- vagy az acélszürke, a fordítások alapján nem állapítható meg. 

A fordítók kisebb szemantikai modifikációkat eszközöltek, pl. a színnevek 

enyhítésével vagy nyomatékosításával (pl. kékes – ’kék’, vörös – ’vöröses’), illetve a színnév 

más fémhez történő hasonlításával (vasszürke – ’acélszürke’). Egy esetben történt olyan 

átváltás, ahol a fordító kiegészítette az eredeti színnév jelentését (vörös – ’bíbor’).  

 

                                                 
16 A színszimbolika népenkénti eltérőségére Sárosdyné Szabó Judit is számos példával szolgált Az 

interkulturális kommunikatív kompetencia fejlesztésének lehetőségei című előadásában (Sárosdyné 2011), pl. 

green winter (’enyhe tél’), he was beaten black and blue (’kékre-zöldre verték’), white lie (’kegyes hazugság’). 
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28. táblázat 
A napszakok színei példáinak összegzése 

 

 
MAGY. 
KIF. 

MAGYAR 
PL.  

CSEH FORD. CSEH PL. NÉM. FORD. NÉMET PL. 

107 
vasszürke 
hajnal 

vasszürke 
hajnalán 

szürke mint a 
vas hajnal 

za úsvitu 
šedivého 
jako železo 

acélszürke hajnal/ 
reggeli derengés 

in der stahlgrauen 
Morgendämmerung 

108 
kék délelőtt 
 

felhőtlen 
kék délelőtt 

kék délelőtt 
bezmračné 
modré 
odpoledne 

kék délelőtt 
ein wolkenloser, 
blauer Vormittag 

109 
kékes 
pirkadati 
fény 

hideg, 
kékes, 
pirkadati 
fényben 

kékes hajnali 
fény 

v chladném, 
modravém, 
jitřním 
světle 

kék hajnal/ reggeli 
szürkület 

im kalten, blauen 
Morgengrauen 

110 
a pirkadat 
kékje 

a pirkadat 
kékje 
megfestette 

a hajnal kékje 
modř 
svítání 
zabarvila 

a hajna/ reggeli 
derengés kékje 

die 
Morgendämmerung 
blau färbte 

111 
vörös-
hajnalkék 
ég 

vörösen-
hajnalkéken 

bevörösödött és 
hajnalkék ég 

zarudlé a 
úsvitem 
zmodralé 
nebe 

vöröses és 
hajnalszürke/ 
reggeli 
derengésszürke 

sich rötlich und 
morgendämmergrau 

112 
haragos 
vörös ég 
alja 

haragos 
vörösben 
ázik az ég 
alja 

a láthatár 
haragos bíbor 

obzor se 
máčí 
v zlostném 
purpuru 

az ég pereme 
haragos piros  

in zornigem Rot 
trieft der Saum des 
Himmels 

 
29. táblázat 

A napszakok színei példáinak átváltási műveletei  
 

 MAGYAR PL. 
CSEH. ÁTV. 
MŰV. 

CSEH PL. 
NÉMET ÁTV. 
MŰV. 

NÉMET PL. 

107 
vasszürke 
hajnalán 

funkcionális 
felbontás 

za úsvitu šedivého 
jako železo 

szemantikai 
modifikáció 

in der stahlgrauen 
Morgendämmerung 

108 
felhőtlen kék 
délelőtt 

behelyettesítés 
bezmračné modré 
odpoledne 

behelyettesítés 
ein wolkenloser, blauer 
Vormittag 

109 
hideg, kékes, 
pirkadati 
fényben 

behelyettesítés 
v chladném, 
modravém, jitřním 
světle 

szemantikai 
modifikáció 

im kalten, blauen 
Morgengrauen 

110 
a pirkadat kékje 
megfestette 

behelyettesítés 
modř svítání 
zabarvila 

szemantikai 
modifikáció 

die Morgendämmerung 
blau färbte 

111 
vörösen-
hajnalkéken 

melléknév → 
befejezett 
melléknévi 
igenév 

zarudlé a úsvitem 
zmodralé nebe 

szemantikai 
modifikáció 

sich rötlich und 
morgendämmergrau 

112 
haragos 
vörösben ázik az 
ég alja 

konkretizálás, 
szemantikai 
dúsítás 

obzor se máčí 
v zlostném purpuru 

behelyettesítés 
in zornigem Rot trieft 
der Saum des Himmels 
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7.4 Vallási ünnepnapok szimbolikája 

Egyrészt a színszimbolikához, másrészt a vallási hagyományokhoz kapcsolódik 

számos vallási ünnepnap elnevezése a kutatott nyelvekben. A kulturálisan kötött kifejezések 

esetében a fordítók nem folyamodhatnak kreatív fordítási megoldásokhoz, csak a 

hagyományosan elfogadott célnyelvi ekvivalensek mellett dönthetnek, tehát a vallási 

ünnepnapok fordítása esetén a fordítói szabadság semmilyen formában nem nyilvánulhat meg. 

 

7.4.1 Vallási ünnepnapok a korpuszban 

virágvasárnap  
(113) tudom, hogy vacsora volt, és nem virágvasárnapon (Szabó 145) 
(113a) já vím, že to byla večeře, a ne na Květnou neděli (Valentová 147) 
(113b) machen Sie kein Aufhebens, daß es ein Abendmahl war, und nicht am 
Palmsonntag (Thies 155) 
Csf: ’virágos vasárnapon’ 
Nf: ’pálmavasárnapon’ 
 
zöldcsütörtök 
(114a) hanem zöldcsütörtökön (Szabó 145) 
(114a) nýbrž na Zelený čtvrtek (Valentová 147) 
(114b) sondern am Gründonnerstag stattfand (Thies 155) 
Csf: ’zöld csütörtökön’ 
Nf: ’zöldcsütörtökön’ 
 
nagyszombat 
(115) nagyszombaton reggel köménymagleves volt a reggeli” (Szabó 154) 
(115a) o Bílé sobotě jsme snídali kmínovou polévku” (Valentová 156) 
(115b) „am Karsamstag gab es morgens Kümmelsuppe” (Thies 165) 
Csf: ’fehér szombaton’ 
Nf: ’gyásszombaton’ 

 

A magyar nyelvben hármas egység, a három szent nap (triduum sacrum), azaz a 

nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat jelöli a Jézus kereszthalálával kapcsolatos 

keresztény ünnepeket. Egységesen a „nagy” attribútumot használjuk mindhárom nap 

jellemzésére, az ünnep nagyságának kifejezésére. A három napnak azonban a célnyelvekben a 

magyartól eltérő elnevezése vert gyökeret. 

A nagycsütörtököt, az Utolsó vacsora napját a német és a cseh nyelvhasználó 

Gründonnerstag (’zöldcsütörtök’) és Zelený čtvrtek (’zöld csütörtök’) formában használja. A 

zöld attribútum arra utal, hogy a 12. század végéig a papok zöld miseruhát viseltek, és az em-

berek sok friss zöldséget fogyasztottak, hogy magukhoz vegyék a tavasz jótékony hatását.  
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Azonban a magyar szövegben is zöldcsütörtök jelenik meg a nagycsütörtök helyett a 

nyelvi-kulturális kölcsönhatásoknak, illetve a szerző olvasottságának köszönhetően (lásd Az 

univerzalitás lehetséges okai), ezáltal mindhárom példában egységesen zöldcsütörtök 

megoldással találkozunk (vö. 83, 84). 

A nagyszombat németül Karsamstag ’bánat/panasz/gyászszombat’, míg csehül Bílá 

sobota ’fehér szombat’. A német kar az althochdeutsch kara kifejezésből alakult ki, amely 

’panaszt, bánatot, gyászt’ jelent (Duden 7: 329); a jelentős nap Jézus fájdalmait és a hívők 

gyászát emeli ki. A magyar nagyszombat szláv hatásra keletkezett (vö. pl. lengyel Wielka 

Sobota – ’nagy szombat’). 

A virágvasárnap a húsvét előtti vasárnap neve a kereszténységben. A magyar 

virágvasárnap szláv mintára keletkezett összetétel (MÉK 1466), cseh ekvivalense a „Květná 

neděle” (’virágos vasárnap’). Németül a virágvasárnapot „Palmsonntag”-nak hívják, amely a 

latin „Dominica in Palmis de passione Domini” (Pálmavasárnap az Úr szenvedéséről) szóból 

ered. A cseh és magyar kifejezésben megjelenő virág szó a latin eredetiben nem szerepel; a 

német nyelvhasználók a latinból vették át a pálma lexémát.  

Honnan ered a „pálmavasárnap”, és hogyan alakult ki a „virágvasárnap” kifejezés? Az 

ókorban a Közel-Keleten a jelentős személyeket illő módon fogadták: amikor Jézus bevonult 

Jeruzsálembe, pálmaággal üdvözölték a Megváltót. Az európai hívők számára (akik nem 

feltétlenül jártak a Közel-Keleten, ahol ma is olajágat, pálmaágat szentelnek) érthető módon 

kellett az ünnepnapot kifejezni, ezért a távoli szent pálma helyett az ismertebb virág kifejezés 

jelent meg az ünnepnap nevében. Így alakult ki a latin pálmavasárnapból a szláv, majd 

átvétellel a magyar nyelvben a virágvasárnap. Továbbá a templomokat is virágokkal 

díszítették a neves ünnep alkalmából. 

 

7.4.2 Potenciális metaforák, egyéb előfordulások 

Hogyan nevezik különböző nyelveken a nagyszombatot?  

Angolul Holy Saturday, franciául Samedi Saint (’szent szombat’), csehül Bílá sobota, 

szlovákul Biela sobota (’fehér szombat’) szintagmaként ismert. A magyar nyelvben a szláv 

nyelvek révén elterjedhetett volna akár a fehércsütörtök, fehérpéntek, fehérszombat, vagy a 

latin, ill. újlatin nyelvek révén a szentcsütörtök, szentpéntek, szentszombat hármas egység is. 

Kreatív feladat elé állítaná a fordítót, ha például a forrásnyelvi szövegben a szerző 

kifejtené a nagy jelző jelentését, a célnyelvben viszont nem lennének a kifejezésnek hasonló 

asszociációi, pl. „a nagyszombat nagy jelzője arra utal, hogy” – miközben a cseh nyelvben a 

’fehér’, a német nyelvben a ’gyász’ jelentés szerepel. 
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7.4.3 Összefoglalás 

A fordítónak nincs választási lehetősége a vallási napok fordításakor. Nem nyúlhat 

kreatív megoldáshoz, nem fejezheti ki például fehér szombattal a nagyszombatot, csak a 

célnyelvi kifejezés behelyettesítése mellett dönthet. 

 

30. táblázat 
A vallási ünnepnapok szimbolikája összegzés 

 
 MAGY. KIF. MAGYAR PL.  CSEH FORD. CSEH PL. NÉM. FORD. NÉMET PL. 

113 virágvasárnap virágvasárnapon 
virágos 
vasárnap 

na Květnou 
neděli 

pálmavasárnap 
am 
Palmsonntag 

114 zöldcsütörtök zöldcsütörtökön zöld csütörtök 
na Zelený 
čtvrtek 

zöldcsütörtök 
am 
Gründonnerstag 

115 nagyszombat nagyszombaton fehér szombat 
o Bílé 
sobotě 

gyásszombat am Karsamstag 
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7.5 Időjárás 

A magyar nyelvben az időjárás összetett szó előtagként tartalmazza az idő lexémát, és 

a cseh nyelvben is a čas lexémából képezték a počasí fogalmat. A német nyelvben azonban 

külön lexéma, a sWetter használatos az időjárás kifejezésére. 

Az alábbiakban egy időjárással kapcsolatos kifejezés, a télvíz idején négy előfordulását 

és konkrét fordításait vizsgálom. 

 

7.5.1 A télvíz idején a korpuszban 

télvíz idején 1 
(116) Költőnek öltözködtem, télvíz idején is félcipőben és nyári ruháimban jártam 
(Márai 355)  
(116a) Já jsem se oblékal jako básník, i v zimním nečase jsem chodil v polobotkách a 
letním obleku (Gálová KÉ) 
(116b) Ich kleidete mich wie ein Dichter und ging auch im Winter in Halbschuhen und 
Sommersachen (Skirecki 300) 
Csf: ’téli rossz időben’ 
Nf: ’télen’ 
 
télvíz idején 2 
(117) télvíz idején kezdtem a koplalásba (Márai 259) 
(117a) mé hladovění začalo zrovna v čase zimní nepohody (Gálová KÉ) 
(117b) ich mich mit dem Fasten im Winter begann (Skirecki 215) 
Csf: ’téli zord időben’ 
Nf: ’télen’ 
 
télvíz idején 3 
(118) s télvíz idején is lehetőleg kalap nélkül (Márai 278) 
(118a) pokud možno bez klobouku i v zimním nečase (Gálová KÉ) 
(118b) und auch im Winter möglichst ohne Hut (Skirecki 231) 
Csf: ’téli rossz időben’ 
Nf: ’télen’ 
 
télvíz idején 4 
(119) nedves, szipogó orral beállítanak télvíz idején (Márai 59) 
(119a) jak k nám v zimě přicházely (…) popotahujíce zarudlým nosem (Gálová KÉ) 
(119b) mit feuchter Nase zur Winterzeit (…) zu uns kamen (Skirecki 48) 
Csf: ’télen’ 
Nf: ’télidőben’ 

 

A télvíz idején szintagma jelentése ’nedves, téli időben’ (MÉK 1325), tehát a magyar 

nyelvhasználó egy évszakot kötött össze csapadékviszonyokkal. 

A télvíz idején szókapcsolat négyszer fordul elő Márai regényében, melyet a cseh 

fordító két alkalommal v zimním nečase, egyszer v čase zimní nepohody és egyszer v zimě 

megoldással fordított. A német fordító háromszor im Winter prepozíciós főnévvel, egyszer 
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pedig zur Winterzeit megoldással ültette át a forrásnyelvi szókapcsolatot, tehát egy esetben 

sem utal a csapadékviszonyokra. De valóban lényeges a csapadékviszonyok kifejezése? 

Milyen jelentéseket foglal magában a cseh zima és nečas főnév, illetve a német rWinter? 

A zima a hideget és a telet egyaránt jelenti (je mi zima = ’fázom’, je zima = ’tél van’), 

a rWinter lexéma telet jelent. Az etimológiailag az ukrán zima szláv szóból származó ‘tél, 

hideg‘ jelentésű zimankó a magyar nyelvben is meghonosodott, és eredeti jelentése szintén 

utal az időjárási viszonyokra: fn irod Förgeteges, hófúvásos idő [ukr] mn vál Hideg, havas, 

viharos <idő> (MÉK 1496). 

Meglehet, hogy a cseh fordító a szláv nyelvekben csapadék- vagy szélviszonyokkal, 

kellemetlenségekkel kifejezett télidőt nyomatékosította, de lehet szó egyéni olvasatról is. A 

cseh fordító explicitált, a német fordító implicitált. (Az átváltási műveletek pontosabb 

meghatározásához a magyar nyelvhasználók, illetve a szerző télvízről alkotott elképzelései is 

hasznosak lennének.) 

(A fordítói megoldásokat továbbá érdemes összevetni Az éjjel-nappal fordítási 

lehetőségei fejezet példáival, ahol a cseh fordítók következetesen ugyanazokhoz a formákhoz 

nyúltak, míg jelen példák esetében változatosabb megoldásokkal szolgáltak.) 

A cseh nyelvben leggyakrabban počasí főnévvel fejezik ki az időjárást, de a čas, 

povětrnost, pohoda főnév is előfordul szintagmákban (vö. SSJČ I: 239/7). A szép időt a cseh 

nyelvhasználó jelzőkkel nyomatékosítja (pekné, hezké počasí), a rossz időt pedig a čas 

főnévhez tapasztott ne- tagadószóval (nečas, nepohoda), vagy negatív jelentésű jelzőkkel (pl. 

škaredé počasí) fejezik ki. A két ellentétes előjelű lexéma együttesen is használatos: čas i 

nečas Baar. Dial. (PSJČ I: 294) (’jó idő és rossz idő’ = ’minden időben’). 

A cseh nyelvben gyakori jelenség, hogy a főnévhez tapasztott, ellentétes jelentést 

előhívó prefixummal fejezik ki a negatív jelentést17. Ez a szóképzési sajátosság figyelhető 

meg a nečas (’fergeteg, ítéletidő, rossz időjárás’) (CSMSZ I: 539) kifejezésben, illetve a 

pohoda ’szép v. kedvező időjárás’, ’nyugalom’ (CSMSZ II: 67), ill. nepohoda (1. zord idő, 

rossz időjárás; 2. átv baj, kellemetlenség) (CSMSZ I: 557) lexémákban is. A német nyelvben 

a hasonlóan képzett Unwetter extrém rossz időt jelent, és a so ein ~ micsoda ítéletidő! (NMN 

                                                 
17 Például: nepokoj (’nyugtalanság, zavargás’), nemálo (’nemkevés’), nelegálny (’illegális’), nedostatek 

(’hiány’), nezřídka (’nemritkán’), nezaměstnanost (’munkanélküliség’), neschopnost (’képtelenség’), nejasný 

(’homályos’), nepřirozenost (’mesterkéltség’), neštěstí (’boldogtalanság’) – a magyar nyelvben a cseh ne- 

előtaggal kifejezett lexéma helyett il-  előtaggal, -talan, -telen fosztóképzővel ellátott, vagy hiányra utaló új 

kifejezések állnak. 
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2003) a hétköznapokban is használatos. A magyar nyelvben axiológiai szempontból negatív 

értéket pl. a rossz, borús, felhős, zord, komisz, kellemetlen, mostoha, pozitív értéket pedig pl. a 

szép, derült, felhőtlen, tiszta, napfényes jelzőkkel ellátott időjárás főnév képvisel.  

 

7.5.2 Potenciális metaforák, egyéb előfordulások 

A kutyaidő kifejezés mindhárom nyelvben él, cs: to je věru psí čas Kos. (PSJČ I: 294), 

n: Was für ein Hundewetter! 

A szeszélyes, mint az áprilisi időjárás ’változékony kedvű, szeszélyes hangulatú 

személy’ (MSZLT 148) hasonlat is megjelenik mindegyik kutatott nyelvben, cs: náladová jak 

aprílové počasí, n: launisch wie das Aprilwetter. 

Az időjárási viszonyok emberi jellemzőkkel is felruházhatók, és a népnyelv is számos 

olyan példát őriz, ahol az ember hangulatát vetítették rá az időjárásra (AZ IDŐJÁRÁS 

ÉLŐLÉNY): esőre áll, beborul, elkomorul, nekiszomorodik (Kőszeg-Hegyalja), megnyersül 

(Debrecen), kesereg (Karcag), savanyán áll az idő szája, pityörgőre áll az idő 

(Hódmezővásárhely), viharosra fordul, fenyegetőzik (Velencei-tó), ijesztgetős 

(Hódmezővásárhely), bokrosodik (Kalotaszeg, Aranyosszék) (MSZ 266). 

A német nyelvben kultúraspecifikus kifejezés is él az időjárással kapcsolatban: 

„Akkor egyszer csak elkámpicsorodott az arca, mintha farkasalmába harapott volna” 

(Esterházy DIA), „Und dann machte er plötzlich ein Gesicht wie vierzehn Tage Regenwetter, 

als hätte er in eine Zitrone gebissen”, ’hirtelen olyan arcot vágott, mint tizennégy nap esős 

időjárás, mintha citromba harapott volna’ (Mora KÉ). 

 

7.5.3 Összefoglalás 

Kérdéses, hogy szükséges-e a ’nedves, téli idő’ valamennyi jelentéskomponensének 

lefordítása, az évszakra és a csapadékra történő utalásokat is beleértve. Sok esetben 

szövegkörnyezet függvénye, illetve a fordító döntésén múlik, elégségesnek tartja-e az 

évszakra (télen), illetve a hőmérsékletre (hidegben) történő utalást, vagy a csapadékra utaló 

nedves jelentést is kiemeli. 
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31. táblázat 
A télvíz idején példáinak összegzése 

 

 MAGY. KIF. 
MAGYAR 
PL.  

CSEH FORD. CSEH PL. 
NÉM. 
FORD. 

NÉMET PL. 

116 télvíz idején télvíz idején téli rossz időben v zimním nečase télen 
im Winter 
 

117 télvíz idején télvíz idején téli zord időben 
v čase zimní 
nepohody 

télen 
im Winter 
 

118 télvíz idején télvíz idején téli rossz időben v zimním nečase télen im Winter 
119 télvíz idején télvíz idején télen v zimě télidőben zur Winterzeit 
 

32. táblázat 
A télvíz idején példáinak átváltási műveletei  

 

 
MAGYAR 
PL.  

CSEH. ÁTV. 
MŰV. 

CSEH PL. 
NÉMET ÁTV. 
MŰV. 

NÉMET PL. 

116 télvíz idején explicitálás v zimním nečase implicitálás 
im Winter 
 

117 télvíz idején explicitálás v čase zimní nepohody implicitálás 
im Winter 
 

118 télvíz idején explicitálás v zimním nečase implicitálás im Winter 
119 télvíz idején explicitálás v zimě implicitálás zur Winterzeit 
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7.6 A perc, pillanat, másodperc fordítási lehetőségei 

Jelen fejezet példái RÉSZ-EGÉSZ sémára (Lakoff 1987: 273) visszavezethető 

leképezések (metonímiák). A fejezetben az alábbi kérdésekre próbálok választ kapni: Hol 

húzhatók meg a perc, a másodperc és a pillanat határai? A felsorolt lexémák egymással 

egyenértékűek, egymás szinonimái, vagy hierarchikus viszony áll fenn köztük? Állhatnak-e, 

ill. milyen esetekben állhatnak az óra, netán az idő egésze helyett? 

A nemzetközileg elfogadott mértékegységek alapján a perc és a másodperc egymástól 

éles határral elválasztott, pontosan mérhető időtartam, azonban mindennapi 

nyelvhasználatunkban akár azonos időtartamot is jelölhetnek. Ezt támasztják alá egyrészt 

szótári, másrészt kontextuális jelentéseik.  

A cseh és a német nyelvben több kifejezés él a perc, a másodperc és a pillanat 

kifejezésekre, és valamennyi azt bizonyítja, hogy jelentéstartományuk fedi egymást, pl. n: 

rAugenblick ’pillanat, perc, szempillantás’ (NMN 201), cs: chvíle ’pillanat, röpke kis idő, 

perc’ (CSMSZ I: 238). 

A felsorolt szótári jelentések előrevetítik, hogy konkrét szövegkörnyezetben a perc, 

pillanat, másodperc lexémák változatos megoldásaival találkozhatunk, hiszen mind a 

forrásnyelvben, mind a célnyelvben számos megfelelőjük akad. 

 

7.6.1 A perc, pillanat, másodperc fordításai a korpuszban 

a halál pillanata 
(120) a halála pillanatában nem jut majd eszébe az anyja neve (Darvasi 11) 
(120a) v okamžiku smrti si nevzpomene na jméno své matky (Novotný 10) 
(120b) wird sich in der Stunde seines Todes nicht an dem Namen seiner Muttern 
erinnern (Eisterer 11) 
Csf: ’halála pillanatában’ 
Nf: ’halála órájában’ 

  

A magyar mindennapi nyelvhasználatban a halál pillanata állandósult szókapcsolat 

kevésbé elterjedt, mint a halál órája. A gyakorisági eltéréseket a google-találatok is 

alátámasztják: halál órája egymillió találat, halál pillanata kétszázezer találat (2011.07.21). 

Többé-kevésbé hasonló arányt figyelhetünk meg a szókapcsolat cseh és német megfelelője 

esetében is: hodina smrti három és félmillió találat, okamžik smrti hatszázezer, Stunde des 

Todes két és félmillió, Moment des Todes másfél millió találat. A fordítók egyrészt a 

hétköznapokban elterjedtebb változat, másrészt a forrásnyelvi szöveghez való hűség mellett 

dönthettek. A forrás- és célnyelvi megoldásokban a szerző és a fordítók egyéni preferenciái 

jelentek meg. 
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villanásnyi idő 
(121) egy villanásnyi idő alatt tűnik el a rózsás üdeség (Krasznahorkai DIA) 
(121a) během vteřiny zmizí růžolící svěžest (Kolmanová KÉ) 
(121b) in kürzester Zeit verschwindet die rosige Frische (Skirecki 49) 
Csf: ’egy pillanat alatt’ 
Nf: ’a legrövidebb időn belül’ 

 

A forrásnyelvi kifejezés számos olyan megoldással helyettesíthető, amely nem 

tartalmazza az idő lexémát, pl. egy pillanat alatt, egy szempillantás alatt (a magyar 

kifejezésben foglalt fényjelenségek elhanyagolhatók). A cseh fordító az idő lexéma 

elhagyásához folyamodott, és a vteřina ’másodperc, pillanat’ (CSMSZ II: 706) jelent meg a 

célnyelvi példában. A német megoldás a hirtelen bekövetkezett esemény rövidségét a ’rövid’ 

melléknév felsőfokával és az ’idő’ lexémával nyomatékosítja. 

 

egy pillanat 
(122) Habozott egy pillanatig, mielőtt kimondta volna (Szabó 194) 
(122a) Zaváhal, než to vyslovil (Valentová 196) 
(122b) Er zögerte einen Augenblick, bevor er weitersprach (Thies 209) 
Csf: ’0’ 
Nf: ’egy pillanatig’ 

 

A cseh példában lexikai kihagyás történt, a német fordító pedig behelyettesítéshez 

folyamodott. A cseh példában a kihagyás oka egyrészt a ’habozott’ ige jelentésében, másrészt 

a kontextusban keresendő. 

 

7.6.2 Potenciális metaforák, egyéb előfordulások 

Elődeink az idő rövidségét például szempillantáshoz hasonlították. A szem és a 

pillantás jelentéskomponenseket mindhárom nyelv kifejezte, pl. egy szempillantás alatt, cs: v 

mžiku, v okamžiku, mžikem (MČS II: 530), n: in einem Augenblick (MNN 1191).  

A pillanat elvont céltartományának leképezésekor nemcsak a szem, hanem a kéz is 

fontos szerepet játszott, pl. egy szempillantás alatt német nyelvi megfelelője többek közt im 

Handumdrehen (MNN 1340) ’kéztekerés alatt’. 

A pillanat hirtelen elmúlását a pillanat hosszával, illetve futásával/repülésével is 

kifejezhetjük, pl. futó, röpke pillanat (vö. 6).  

Továbbá a másodpercnek is lehet apróbb része valamennyi kutatott nyelvben, pl. a 

másodperc töredéke alatt, cs: ve zlomku vteřiny, n: im Bruchteil einer Sekunde. 

A vteřina, okamžik (’pillanat’) a cseh nyelvben a za prepozícióval határozószóként is 

működik, amit például a cseh za vteřinu, za okamžik szótári megoldásai is tükröznek: ’rögtön, 
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azonnal, nyomban, tüstént’, ill. a v prepozícióval, pl. ve vhodnou chvíli ’jókor’, v nevhodnou 

chvíli ’rosszkor’ (CSMSZ I: 239). 

Az alábbi példák eltérő szövegkörnyezetben szemléltetik a pillanat fordítási 

lehetőségeit: 

 

1. abban a pillanatban (Márai 233), v dané chvíli (‘adott pillanatban‘) (Gálová KÉ), 

jetzt (‘most‘) (Skirecki 192),  

2. abban a pillanatban (Márai 252), tenkrát (‘akkor‘) (Gálová KÉ), von dem Augenblick 

an (‘attól a pillanattól kezdve‘) (Skirecki 209),  

3. a történelmi pillanatban (Márai 284), v historickém okamžiku (‘történelmi 

pillanatban‘) (Gálová KÉ), in historischen Augenblicken (‘történelmi pillanatokban‘) 

(Skirecki 236),  

4. azokban a pillanatokban (Márai 210), tenkrát (‘akkor, akkoriban‘) (Gálová KÉ), in 

diesem Augenblicken (‘ezekben a pillanatokban‘) (Skirecki 173). 

 

A példákból kitűnik, hogy a pillanat lexéma (konténermetafora) szövegkörnyezettől 

függően számos időhatározószóval kifejezhető, pl. most, akkor, ill. közeli vagy távoli 

időpontra utalhat, pl. abban, ebben, és egyes szám → többes szám átváltások is 

megfigyelhetők, pl. pillanat, pillanatok.  

 

7.6.3 Összefoglalás 

A fejezet példái és egyéb előfordulások alapján megállapítottam, hogy a perc, a 

pillanat és a másodperc lexémák jelentéstartományai a magyar, a cseh és a német nyelvben 

fedik egymást, ezért többnyire egymás szinonimáiként használatosak, és sok esetben egymás 

helyett állnak.  

A fejezet példái rámutattak, hogy egy frazémában szerepelhet egyrészt az óra, 

másrészt a pillanat lexéma is (120), másrészt a pillanat egy pillanatig tartó eseménnyel is 

kifejezhető (villanás) (121), ill. a rövidség kifejezésére a rövid jelző felsőfoka is szolgálhat 

(’legrövidebb időn belül’) (121b). Továbbá lexikai kihagyás is előfordulhat, amennyiben az 

ige vagy a kontextus magában foglalja a jelentést (122).  

Disszertációm egyéb példái rámutattak, hogy a pillanat kifejezhető egy egész 

részeként, pl. egy csöppet (26), egy darabig (55), valamint megállapítottam, hogy a tárgyalt 

időegységek is tovább oszthatók, pl. a másodperc töredéke alatt, de valójában ugyanazt a 

jelentéstartományt, egy rövid ideig tartó időszakot fednek le. 
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33. táblázat 
A perc, pillanat, másodperc fordítási lehetőségei példáinak összegzése 

 
 MAGY. KIF. MAGYAR PL.  CSEH FORD. CSEH PL. NÉM. FORD. NÉMET PL. 

120 a halál pillanata 
a halála 
pillanatában 

a halál pillanata 
v okamžiku 
smrti 

a halál órája 
in der 
Stunde 
seines Todes 

121 villanásnyi idő 
egy villanásnyi 
idő alatt 

egy pillanat  
během 
vteřiny 

legrövidebb 
idő 

in kürzester 
Zeit 

122 egy pillanat egy pillanatig 0 0 egy pillanat 
einen 
Augenblick 

 
34. táblázat 

A perc, pillanat, másodperc fordítási lehetőségei példáinak átváltási műveletei  
 

 MAGYAR PL. 
CSEH. ÁTV. 
MŰV. 

CSEH PL. 
NÉMET ÁTV. 
MŰV. 

NÉMET PL. 

120 
a halála 
pillanatában 

frazéma 
behelyettesítése 

v okamžiku smrti 
másik frazéma 
behelyettesítése 

in der Stunde seines 
Todes 

121 
egy villanásnyi 
idő alatt 

behelyettesítés během vteřiny behelyettesítés in kürzester Zeit 

122 egy pillanatig 
lexikai 
kihagyás 

0 behelyettesítés einen Augenblick 
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7.7 A kicsinyítő képző mint grammatikai metafora  

A grammatikai jelenségek kognitív szempontú tanulmányozására kiváló terület a 

kicsinyítő képzők vizsgálata. Lakoff és Johnson hívta fel a figyelmet arra, hogy a metafora a 

nyelv grammatikai síkján is szerepet játszik (Lakoff és Johnson 1980). A kognitív 

metaforaelmélet képviselői tapasztalati összefüggésen alapuló metaforizációs folyamatokat 

állapítottak meg a kicsinyítő képzők viselkedésében, és alátámasztották, hogy a 

nyelvhasználók a kezdetben konkrét tárgyakra vonatkoztatott kicsinyítő képző hatókörét a 

fizikai világon túl elvont tartományokra is kiterjesztették (Kövecses 2005: 220).  

Nem minden nyelv fejezi ki morfológiai kategóriával a kicsinyítést, pl. az angolban 

nincs produktív diminutív affixum (Taylor 1989: 144). Ezzel szemben számos nyelvben több 

kicsinyítő képző funkcionál egymás mellett, pl. az olasz nyelvben az -ino, -etto és az -ello, 

illetve a többszörös kicsinyítés is elterjedt, pl. -inello, -ettino (i.m. 144). A kicsinyítő képzők a 

kis tartalomra történő utalás mellett becézgetésre is alkalmasak. „Az orosz nyelvben a 

kicsinyítő képzők nemcsak kicsinyítésre szolgálnak, hanem a legkülönbözőbb hangulati 

hatások elérésére (pl. jóindulat, barátság, bizalom kifejezésére)” (Klaudy 2007b: 75). A 

pozitív tartalmak mellett azonban például becsmérlést, vagyis negatív, pejoratív tartalmakat is 

kifejezhetnek (pl. hadnagyocska).  

Számos kutató munkája alátámasztja a szláv kultúrákban széles körben elterjedt 

kicsinyítő képzők gyakori használatát. Rusínová a cseh frazémák kicsinyítő képzőit (Rusínová 

1998), Wierzbicka pedig a lengyel személynevek derivátumait vizsgálja (Wierzbicka 1991). 

A tulajdonnevek becézgetésére több példát is hoz, pl. Aneczka, Anusia, Anuśka, Anusieńka. A 

becézés széles skáláját találjuk a magyar nyelvben is (pl. Kati, Katus, Katinka stb.). A német 

nyelvben főként a -lein és a -chen, becenevek esetében az -e, -i végződéssel találkozunk, pl. 

Julchen, Jule.  

A cseh nyelvhasználó az idő és az időszakok elvont tartományára is kiterjesztette a 

kicsinyítést. A čas (’idő’) főnévnek is van kicsinyítő képzős változata: expr. zdrob. čásek, -sku 

(SSJČ I: 239); Tak mi už nějaký čásek je divně. Rais. (PSJČ I: 295) (’Már egy idejecskéje 

furán érzem magam’). A német nyelvben a Momentchen mal! (’egy pillanatocska!’, azaz 

’mindjárt’) és az ein Weilchen (’időcske/pillanatocska’, azaz ’egy pillanatra’) fordul elő (53b). 

A kicsinyítő képzők gazdagságának szemléltetésére kiváló példa a chvíle (’röpke kis 

idő, pillanat, perc’) lexéma, amely számos kicsinyítő képzős változatban él a cseh nyelvben, 

pl. chvilka, chvilečka, chvilenka, chvilička, chvilinka (CSMSZ I: 239). Kettős kicsinyítés is 

előfordul a cseh nyelvben (nem kettős kicsinyítő képzővel, mint az olasz nyelvben, hanem a 
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’kis’ melléknévvel történő nyomatékosítással), pl. malou chvilku (’kis pillanatocskára’) 

állandósult szókapcsolat ’csak egy kis időre, egy pillanatra’ jelentésben.  

Az alábbiakban négy esetben a cseh, két esetben a magyar példa képezte a besorolás 

alapját. 

 

7.7.1 A kicsinyítő képző mint grammatikai metafora a korpuszban 

másodpercecske (cs)  
(123) „Máris, egy perc az egész.” (Krasznahorkai DIA) 
(6a) “Hned, za vteřinku sem tu.“ (Kolmanová KÉ) 
(6b) «Sofort, eine Minute». (Skirecki 261) 
Csf: ’másodpercecske múlva’ 
Nf: ’egy perc’ 

 

A fordítók helyzetmondatok esetén a kommunikatív-pragmatikai jelentés kiemelésével 

sok esetben teljes átalakítást végeznek. A cseh fordító kiegészítette a mondatot (’rögtön, egy 

másodperc múlva itt vagyok’), a német pedig kihagyással élt (’rögtön, egy perc’). A teljes 

átalakítás sok esetben azért szükséges, „mert azonos szituációban, azonos beszédhelyzetben 

más nyelvi megnyilatkozások jellemzőek a (…) beszélőkre” (Klaudy 2007a: 148). A cseh 

példában a vteřina kicsinyítő képzős változata (vteřinka) szerepel. 

 

pillanatocska (cs) 
(124) szemhunyásnyi pihenő nélkül (Darvasi 97) 
(124a) bez chvilky oddechu (Novotný 87) 
(124b) ohne einen Lidschlag lang Rast (Eisterer 110) 
Csf: ’pillanatocska’ 
Nf: ’egy hunyorítás/szemhéjcsapás hosszú’ 

 

A cseh példában a chvíle kicsinyítő képzős változata szerepel (chvilka). A Cseh 

Nemzeti Szövegtár (ČNK) találatai alapján a ’pillanatocska’ a cseh nyelvben viszonylag 

elterjedt: chvíle 54.243, a chvilka lemma 3.438 találat (1/18-ad gyakoriságú) (2011.07.21.). A 

német fordításban a hossz (lang) kiemelése a hangsúlyos (vö. A MENNYISÉG HOSSZÚSÁG).  

 

pillanatocska (cs) 
(125) Pep Velemir egy pillanatra megpihen (Darvasi 249) 
(125a) Velemír Pep si na chvilku odpočine (Novotný 218) 
(125b) Velemir Pep verschnauft einen Moment (Eisterer 277) 
Csf: ’egy pillanatocskára’ 
Nf: ’egy pillanatra’ 
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Mindkét célnyelvi megoldásban a pillanat megfelelője szerepel, a cseh fordító 

azonban a kicsinyítő képzős megoldást részesítette előnyben. 

 

órácska (cs) 
(126) hogy nem fecsegtem egy órát a zsúfolt teraszok valamelyikén (Márai 408) 
(126a) aniž jsem proklábosil alespoň hodinku na přecpané terase některé z nich 
(Gálová KÉ)  
(126b) ohne daß ich schwatzend eine Stunde im Gewimmel auf der Terrasse gesessen 
hatte (Skirecki 347) 
Csf: ‘legalább egy órácskát‘ 
Nf: ’egy órát’ 

 

A cseh fordító a legalább partikulával és kicsinyítő képzővel nyomatékosította az egy 

órányi időtartamot.  

Az óra kicsinyítő képzős változata a magyar nyelvtől sem idegen, viszont a 

forrásnyelvi műben nem szerepel. Érdemes lenne megvizsgálni, hogy visszafordítás esetén 

vajon a fordító a cseh megoldást ültetné-e át magyarra. 

 

idősecske 1 
(127) alacsony, inkább már idősecske, békés külsejű ember (Kertész 113) 
(127a) chlap pomenší, postarší, mírného vzhledu (Pošová 68) 
(127b) ein kleiner, eher schon etwas ältlicher, friedlich aussehender Mann (Viragh 
101) 
Cseh fordítás: ‚öregebb/öregecske‘ 
Német fordítás: ‚kissé öregebb/öregecske‘ 

 

A kicsinyítő képző jelen forrásnyelvi példában a pozitív jelentést erősíti. A cseh példa 

ugyanazt a jelentéstartományt fedi le, mint a magyar, csak nem kicsinyítő képzővel, hanem 

fokozással éri el a hatást: a postarší melléknév jelentése ‚öregebb, idősebb‘. A német ältlicher 

jelentése is ‚öregebb‘, de akár a cseh megoldás, ’öregecske’ jelentésben is használatos.  

 

idősecske 2 
(128) Idősecske volt, kopaszkás (Kertész 258) 
(128a) Bol to proplešatělý stařík (Pošová 157) 
(128b) Er war ältlich, ein bißchen kahl (Viragh 224)  
Cseh fordítás: ‚öregember(ke)‘ 
Német fordítás: ‚öreges/öregecske‘ 

 

Az idősecske melléknév jelentése szintén a megfigyelő pozitív hozzáállását foglalja 

magában. A cseh példában nem a (127) példából ismert megoldással találkozunk, hanem 



206 
 

melléknév → főnév átváltási művelettel. A cseh mondatban a felsorolás helyett (idősecske, 

kopaszkás) szintagma található: ’kopaszodó öregember(ke) volt’.  

 

7.7.2 Potenciális metaforák, egyéb előfordulások 

A magyar nyelvben az idő lexémához nem járul kicsinyítő képző, akárcsak a német 

nyelvben, egyedül az óra lexémához, pl. csak egy/néhány/úgy fél órácskámba telik, n: es 

dauert nur ein/ein paar Stündchen/so ein halbes Stündchen (’egy/egy pár’, kábé fél 

órácskámba telik’).  

A cseh nyelvben azonban a vteřinka, chvilka, minutka, hodinka (’másodpercecske, 

pillanatocska, percecske, órácska’) kicsinyítő képzős megoldások is elterjedtek; a minutka 

(’egypercecske’) ’készétel’ jelentésben is. 

 

7.7.3 Összefoglalás 

A fejezet példáiból kitűnik, hogy a cseh célnyelvi megoldásokban akkor is 

megjelennek kicsinyítő képzővel ellátott időkifejezések, amikor a forrásnyelvi szövegben nem 

fordulnak elő. 

A cseh időmetaforák nem azért kapnak kicsinyítő képzőt, hogy nyomatékosítsák a 

forrásnyelvi beszélő beszédsajátosságait, és nem is gyermekkorú vagy női szereplők szájából 

hangoznak el. A kicsinyítő képzővel ellátott kifejezéseket felnőtt emberek is használják, akik 

nyelvhasználata nem minősíthető csacsogásnak vagy gügyögésnek. Tehát használatuk nem 

életkor- vagy nemfüggő, hanem előfordulásuk elterjedtebb, elfogadottabb, 

konvencionalizáltabb a szláv kultúrákban. Ezért jelennek meg a célnyelvi szövegben 

kicsinyítő képzők olyan esetekben is, amikor a forrásnyelviben nem szerepelnek. 

Megjelenésük oka tehát pragmatikai eredetű: a fordítók figyelembe veszik a célnyelvi 

beszélők elvárásait (vö. Reiß és Vermeer 1984 skopos-elmélet, Toury 1980, 1995 célnyelvi 

elfogadhatóság).  

Chamonikolasová és Rambousek három kategóriába sorolja a kicsinyítő képzőket 

(Chamonikolasová és Rambousek 2007: 40): 

 

1. diminutive proper – rendelkeznek szemantikai és morfológia jellemzőkkel (koťátko ~ 

kiscica), 

2. semi-frozen diminutive – érzelmi szempontból jelöletlenek, és nem szükségszerűen 

hívnak elő kis jelentést (rybička ~ akváriumi hal), 
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3. frozen diminutive – megtartották morfológiai jellemzőiket, de az eredeti kis 

jelentésüket elvesztették, stilisztikai szempontból neutrálisak (hodinky ~ karóra). 

 

A fejezet példái közül például a vteřinka és a chvilka félig elhomályosult, avagy félig 

halott kicsinyítő képzőnek (semi-frozen diminutive) tekinthető. 

Az idézett szerzők cseh és angol fordításokat elemezvén megállapították, hogy a cseh 

fordítások általában kevesebb kicsinyítő képzőt tartalmaznak, mint az eredeti cseh szövegek. 

Azonban kivételek is akadnak: például a cseh Tolkien-fordításban magasabb számban 

fordulnak elő kicsinyítő képzők, valószínűleg a témából adódóan, mint az eredetiben. 

 

35. táblázat 
A kicsinyítő képző mint grammatikai metafora példáinak összegzése 

 

 MAGY. KIF. 
MAGYAR 
PL.  

CSEH FORD. CSEH PL. NÉM. FORD. 
NÉMET 
PL. 

123 egy perc egy perc másodpercecske  za vteřinku egy perc 
eine 
Minute 
 

124 egy óra egy órát 
legalább egy 
órácska 

alespoň 
hodinku 

egy óra 
eine 
Stunde 

125 szemhunyásnyi idő szemhunyásnyi pillanatocska chvilky 
egy hunyorítás 
hosszú 

einen 
Lidschlag 
lang 
 

126 egy pillanat egy pillanatra egy pillanatocska na chvilku egy pillanat 
einen 
Moment 
 

127 idősecske idősecske idősebb postarší öregebb  ältlicher 
128 idősecske idősecske öregember(ke) stařík öreges ältlich 

 
36. táblázat 

A kicsinyítő képző mint grammatikai metafora példáinak átváltási műveletei  
 

 MAGYAR PL. 
CSEH. ÁTV. 
MŰV. 

CSEH PL. 
NÉMET ÁTV. 
MŰV. 

NÉMET PL. 

123 egy perc 
jelöletlen → 
kicsinyítő képző 

za vteřinku behelyettesítés 
eine Minute 
 

124 egy órát 
jelöletlen → 
kicsinyítő képző 

alespoň 
hodinku 

behelyettesítés eine Stunde 

125 szemhunyásnyi 
jelöletlen → 
kicsinyítő képző 

chvilky behelyettesítés 
einen Lidschlag lang 
 

126 egy pillanatra 
jelöletlen → 
kicsinyítő képző 

na chvilku behelyettesítés 
einen Moment 
 

127 idősecske 
kicsinyítő képző → 
fokozás 

postarší 
kicsinyítő képző → 
fokozás 

ältlicher 

128 idősecske 
kicsinyítő képzős 
melléknév → főnév 

stařík behelyettesítés ältlich 
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7.8 Az emberi életkor metaforái 

Az ember az idő egészét leszűkítette az egyén szempontjából legértékesebb 

időszakaszra, a saját életidejére, a születés és a halál közti időszakra, majd tovább bontotta 

gyerekkorra, ifjúkorra, öregkorra stb. 

Az emberi életkorok szimbolikus ábrázolására számos történet született. Például a 

görög mitológia Oidipusz mítosza jellemezhető AZ EMBERI ÉLET EGY NAP metaforával 

(Kövecses 2005: 25). A mítosz szerint Oidipusz találkozik a rejtvényeket feladó szfinxszel, 

aki valamennyi áldozatát elpusztította. Oidipusznak viszont sikerül megfejtenie a feladványt, 

mivel ismeri a metaforikus megfeleltetéseket, és az ember életét egyetlen naphoz hasonlítja: a 

nap forrástartományát képezi le az élet céltartományára. Ezáltal meg tudja válaszolni azt a 

kérdést, hogy Melyik állat közlekedik reggel négy, délben kettő, este három lábon? Oidipusz 

válasza: az ember gyermek, felnőtt- és öregkorában (vö. 10. ábra). 

Az alábbiakban az emberélet egészére, illetve egyes életszakaszaira vonatkozó, 

egymással sok esetben szinonimnak tekinthető idő, élet, (élet)kor, év stb. főnevekkel képzett 

időkifejezéseket kutatom.  

 

7.8.1 Az emberi életkor metaforái a korpuszban 

éves 
(129) Huszonnyolc éves az ifjú (Darvasi 37) 
(129a) Mladíkovi je dvacet osm let (Novotný 34) 
(129b) Achtundzwanzig Jahre ist er (Eisterer 42) 
Csf: ’éves/nyaras’ 
Nf: ’éves’ 

 

A magyar nyelvhasználó a Hány éves vagy?, a cseh a Kolik je ti let? (’Hány éved 

van?’), a német a Wie alt bist du? (’Milyen öreg vagy?’) kérdéssel kérdez rá az emberi 

életkorra (magyarul is feltehetjük a Milyen idős vagy? kérdést). A magyar és a cseh 

nyelvhasználó az évek számára, a német az öregségre kérdez rá. A kérdésekben foglalt 

tartalom bizonyítja, hogy az év, az öregség és az életkor ugyanazt a jelentéstartományt fedi le.  

A cseh kérdés jellemezhető AZ ÉVEK SZÁMA ÉVSZAKOK SZÁMA metaforával, 

ugyanis a cseh léto lexéma első jelentése ’nyár’, a második ’év, esztendő’ (CSMSZ I: 388). A 

cseh nyelvhasználó az életkorát a megélt nyarak száma alapján határozta meg. A cseh Kolik je 

ti let? (’Hány éves vagy?’) kérdés magában foglalja, hogy Hány nyarat éltél meg? 

Az évet a magyar nyelvhasználó is kifejezi évszakkal: nép v. irod <Életkor 

számításában:> év. Sok nyarat megért. (MÉK 987). 
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A német célnyelvi megoldás rövidít, és elhagyja az alt (’idős, öreg’) melléknevet 

(általában a válasz a következőképpen hangzik: er ist achtundzwanzig Jahre alt).  

A német nyelvben a számok fordított sorrendű felsorolásával találkozunk (’nyolc és 

húsz’), ami a cseh nyelvben is gyakori előfordulású, valamint a cseh és a német nyelvben a 

többes számú számnév mellett a főnév többes számban áll (egyes szám → többes szám 

átváltási művelet). 

Az emberi életkornak az évszakokkal történő mérése a kognitív szemantika azon 

állítását támasztja alá, miszerint „a metaforikus leképezés eredendően a mindennapi 

tapasztalatra épül” (Tolcsvai 2003: 40).  

ővele egyidős 

(130) A nagyobbik, mint Annamáriától tudom, ővele egyidős (Kertész 18) 
(130a) Ta starší, jak se dozvídám od Annamárie, je stejnĕ stará jako ona (Pošová 12) 
(130b) Die größere ist, wie ich von Annamaria weiß, genauso alt wie sie (Viragh 18) 
Csf: ’ugyanolyan idős, mint ő‘  
Nf: ‘ugyanolyan idős, mint ő‘ 

 

Az egyidős összetett szó esetében mindkét példában funkcionális felbontást 

figyelhetünk meg: a két forrásnyelvi lexéma helyében öt célnyelvi jelent meg (vö. 32, 134). 

A célnyelvi megoldások oka a nyelvek rendszerbeli különbségében keresendő: a cseh 

és a német nyelv nem tudja olyan tömörséggel kifejezni az egyidősséget, mint a magyar 

nyelv, azonban a célnyelvben megjelenő felbontott szókapcsolatok a magyar nyelvhasználat-

ban is előfordulnak, pl. ugyanolyan idős/ugyanannyi éves/ugyanolyan korú, mint ő. 

Bańczerowski is arra hívta fel a figyelmet, hogy „a nyelvek különböző módon 

lexikalizálják (verbalizálják) a jelentést, amely például egyes nyelvekben monolexikális, 

másokban pedig körülírt formában jut kifejezésre” (Bańczerowski 2000a: 256). 

 

gyermekkor 1 
(131) Gyermekkoromban két ilyen bandába sodródtam (Márai 164) 
(131a) Jako kluk jsem se zapletl s dvěma partami (Gálová KÉ) 
(131b) Ich gehörte in der Kindheit zweimal einer solchen Bande an (Skirecki 134) 
Csf: ’mint fiú‘  
Nf: ‘gyermekkorban‘ 
 
gyermekkor 2 
(132) A cserkész intézményt gyermekkoromban még nem ismerték (Márai 164) 
(132a) O skautské organizaci se za našich časů ještě nic nevědělo (Gálová KÉ)  
(132b) Die Organisation der Pfadfinder war in meiner Kindheit noch nicht bekannt 
(Skirecki 134) 
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Csf: ’a mi időnkben‘  
Nf: ‘gyermekkoromban‘ 

 

A két azonos forrásnyelvi transzéma eltérő módon fejeződött ki a célnyelvekben: 

egyrészt a ’gyermekkor’, másrészt a ’fiúkor’, harmadrészt a ’hajdanán, akkortájt, abban az 

időben’ jelentés a nyomatékos.  

A (131a) példában a semleges magyar gyermek lexémát a fordító a nemileg jelölt fiú 

lexémával fejezte ki. A konkretizálással azonban nem jut többletinformációhoz az olvasó, 

hiszen mindvégig tudatában volt annak, hogy a szerző/szereplő férfi, aki gyermekkorában fiú 

volt, csak ez a tény nyelvileg, lexikai konkretizálódás révén is megjelenik. 

A (132a) fordításban a cseh fordító a kontextuális jelentést alapul véve a ’mi 

időnkben’ megoldást találta adekvátnak. A többes szám első személlyel, a náš ’mienk’ 

birtokos névmással, a szerző a kortársait, illetve az olvasót is bevonja a gyermekkor 

időszakába, ami egyes szám → többes szám átváltási műveletet von maga után. A kifejezéssel 

tágabb társadalmi/történelmi kontextusra utal, és nemcsak arra a tényre, hogy szerző/szereplő 

akkoriban gyerek volt.  

A (131b) és (132b) célnyelvi transzémában a Kindheit (’gyermekkor’) lexéma jelenik 

meg. A német fordító az első példában a gehören (’birtokolni’) ige, a másodikban a mein 

(’enyém’) birtokos névmás segítségével nyomatékosítja a birtokviszonyt.  

 

ifjúkor 
(133) réges-régen, ifjúkorában (Márai 273) 
(133a) kdysi dávno jako mladík (Gálová KÉ) 
(133b) war vor langer Zeit, als junger Mann (Skirecki 227) 
Csf: ’mint fiatalember’ 
Nf: ’mint fiatalember’ 

 

A cseh fordító konkretizál, és megoldásában nemcsak egy bizonyos életkorra, hanem 

az alany nemére is történik utalás (vö. 131). A mladík (mladý muž) összevontan magában 

foglalja a fiatal és a férfi jelentéseket. 

Az ifjúkor lexéma egyes szótári megoldásai is bekerülhetnének megfelelően ragozott 

alakban a szövegkörnyezetbe – ifjúkor  fn sJugendalter, sJüglingsalter, eJugendzeit, eJugend, 

Jugendjahre (MNN 668), azonban a német fordító, a cseh fordítóhoz hasonlóan, lexikai-

grammatikai konkretizáció mellett döntött. 

 



211 
 

világélet 
(134) Emerenc világéletében olyan volt, mint egy uralkodó (Szabó 221) 
(134a) Od té doby, co je na světě, počínala si Emerence jako panovnice (Valentová 
223) 
(134b) Emerenc war zu Lebzeiten wie eine Herrscherin (Thies 237) 
Csf: ’attól az időszaktól fogva, hogy a világon van’ 
Nf: ’életidejében’ 

 

A három példa szemantikailag közös nevezője az életnek a világrajöveteltől a jelen 

pillanatig eltelt ideje, elhunyt ember esetében az egész élete. 

A magyar szóösszetételben sem az ’idő’, sem az ’időszak’ lexéma nem szerepel, a két 

célnyelvi példában viszont igen (cs: doba, n: eZeit). 

A cseh példában lexikai felbontás átváltási műveletét figyelhetjük meg, amely 

következtében többletszavak keletkeztek (vö. 32). A világéletében kifejezést a cseh fordító a 

jelentés-összetevőire bontotta, és a magyar összetett lexémában központi fontosságú élet 

(’život’)  lexéma elhagyásával funkcionálisan felbontott transzémával szolgált a potenciális 

cseh olvasóknak (’attól az időszaktól fogva, hogy a világon van’), de explicitációt nem 

végzett, csak a célnyelvi textúra lett lazább (Blum-Kulka 1986). A világ és az élet lexéma sok 

esetben egymással szemantikailag adekvátnak tekinthető, pl. világra jön = megszületik (élni 

kezd), világon van = él stb. 

A német példában prepozícióval ellátott összetett szó szerepel, és megjelenik az 

sLeben (’élet’) lexéma, akár a magyar forrásnyelvi szövegben, viszont a eWelt (’világ’) 

lexéma helyét a eZeit (’idő’) lexéma veszi át. A világ lexéma a cseh célnyelvi megoldásban is 

szerepel (svět), az idő pedig a doba (’időszak’) lexémában jelenik meg.  

A fordításból kiemelt példák bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a népek eltérőképpen 

kategorizálták a valóságot, más jelentés-összetevőket nyomatékosítottak (élet, világ, idő), 

egyes lexikai egységek bizonyos nyelvekben egyszerű, másokban komplex kifejezésekben 

realizálódnak, pl. a magyar nyelvhasználó fontosnak tartotta, hogy az egész életében 

kifejezést világéletében formában is kifejezze.  

 

hajlott kor 
(135) hajlott kora ellenére ügyes szerető (Darvasi 343) 
(135a) je přes svůj pokročilý vĕk obratným milencem (Novotný 302) 
(135b) trotz seines vorgerückten Alters ein vorzüglicher Liebhaber ist (Eisterer 383) 
Csf: ’előrehaladott kora ellenére’ 
Nf: ’előrehaladott kora ellenére’ 
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A magyar példában fizikai állapot jelöli az életkort, és a transzéma AZ ÉLETKOR 

TESTTARTÁS metaforával is jellemezhető. Az öregséggel járó, a hajlott jelzővel kifejezett 

testtartás az idős emberek jellemzője, utalva hátuk meggörbült vonalára, amit szépirodalmi, 

ill. emelkedett stílusú szövegekben a hajlott kor szintagmával fejezhetünk ki. 

A hajlott (görbe) melléknév azonban a két célnyelvben nem használatos a 

gyermekkor–fiatalkor–érettkor–öregkor skála utolsó szakaszának kifejezésére. A szókapcsolat 

a német és a cseh nyelvben egyaránt állandósult szókapcsolatként jelenik meg: pokročilý vĕk 

(’előrehaladott kor’) (CSMSZ II: 75), in vorgerücktem/vorgeschrittenem Alter (’előrehaladott 

korban’) (MNN 877), és a magyar nyelvben is elterjedt szintagma. A három metafora A 

HAJLOTT KOR ELŐREHALADOTT KOR metaforával is kifejezhető. 

 

időtlen bibliai női öregség 
(136) Marie, aki már időtlenül öreg volt, mint a Biblia nőalakjai (Márai 113) 
(136a) Marie, která už byla stará jako Metuzalém (Gálová KÉ) 
(136b) Marie, so zeitlos alt wie die Frauengestalten in der Bibel (Skirecki 95) 
Csf: ’már olyan öreg volt, mint Matuzsálem’ 
Nf: ’olyan időtlenül öreg volt, mint a nőalakok a Bibliában’ 

 

A három idézet közös szemantikai mezője AZ IDŐTLEN ÖREGSÉG BIBLIAI 

ÖREGSÉG metafora. A matuzsálemi kor(ú) szintagma a bibliai ősapára, Noé nagyapjára utal, 

aki 969 évet élt meg. A frazéma mindhárom nyelvben előfordul és ’nagyon öreg’ jelentésben 

használatos, cs: starý jako Metuzalém és n: alt wie Methusalem. Azonban az ’öreg/idős, mint 

a Biblia nőalakjai’ ennél kibontottabb metafora. 

A cseh példában kihagyással találkozunk: a cseh fordító az ’időtlenül öreg’ szintagmát 

fejezi ki egy más hasonlítottat tartalmazó hasonlattal. Ezáltal egy kiterjedtebb, több 

információt hordozó szókapcsolatot tömör behelyettesítéssel cserél le: a Biblia nőalakjai 

szókapcsolatot a Matuzsálem lexémával helyettesíti, ezáltal a cseh célnyelvi olvasó kevesebb 

információhoz jut.  

Eltérés a transzéma több pontján is tapasztalható: egyes szám → többes szám átváltás 

történt, és a nőalakok helyébe egy férfialak lépett. Helyénvalónak tartható ez a kihagyás, 

amely valójában konkretizálással jár? A cseh fordító kiindulhatott abból a feltételezésből, 

hogy a potenciális célnyelvi befogadó talán nem túl jártas a Biblia világában, a Biblia 

időtlenül öreg nőalakjai szókapcsolat hallatán nem tudná beazonosítani a nőalakokat, nem 

tudna kikre asszociálni, ezért megkönnyítette a célnyelvi olvasó helyzetét. De vajon 

elősegítette a befogadást? Konkrét megoldást kínál fel, tehát konkretizált – oly módon, hogy 



213 
 

„elhallgatott” jelentéseket, illetve más szemantikai mezőket aktivált, mint a forrásnyelvi 

kifejezés. 

Mi lehetett az átváltási művelet oka és célja? Bizonyára több érvet és ellenérvet talál-

nánk a cseh fordítás mellett és ellen, azonban a kijelentés lényege változatlan marad: Marie 

mérhetetlenül öreg volt, bárkihez is hasonlítjuk, és maga a kontextus is ezt a jelentést erősíti.  

A cseh fordító egyéni stratégiához, szubjektív döntéshez folyamodott, amelyet sem a 

nyelvek grammatikai-lexikai eltérései, sem a célnyelvi norma követésének kényszere, sem a 

háttér-információk eltérősége nem indokolt (keresztény kultúrkörökről lévén szó).18 

 

összekeveredett idő 
(137) Gyerek lenne, ha hagyott volna neki a sors gyermeki kort, játszódást, 
kötetlenséget. De az idő összekeveredett benne, és most legalább ötven elköltött évet 
mutat az ábrázata. (Darvasi 189) 
(137a) Byl by dítětem, kdyby mu byl osud ponechal dětství, hry a nevázanost. Jenže se 
v něm popletl čas a teď jeho tvář vypadá alespoň na padesát prožitých let. (Novotný 
164) 
(137b) Ein Kind wäre er, wenn ihm das Schicksal Kindheit, Spiel und 
Unbeschwertheit gelassen hätte. Aber die Zeit ist in ihm durcheinandergeraten, und 
jetzt läßt sein Gesicht an mindestens fünfzig verlebte Jahre denken. (Eisterer 209) 
Csf: ’összezavarodott/összekuszálódott benne az idő’ 
Nf: ’megbotlott benne az idő’ 

 

Az emberi kor nem minden esetben állapítható meg az arcvonások alapján, vagyis az 

ábrázat nem minden esetben tükrözi az ember valós korát, ami AZ ÖSSZEKEVEREDETT IDŐ 

KORTALANSÁG metaforával jellemezhető. Az élettel járó nehézségek kihatással lehetnek 

arra, milyen tempóban öregszik az ember. A szerző egy olyan embert ír le, akit megfosztottak 

a gyerekkorától, ezért az idő eltévedt, összekeveredett benne, és arcvonásai nem mutatnak 

reális életkort.  

A kreatív irodalmi metafora koravén kreatív hétköznapi metaforaként is él a nyelvben. 

Csehül 1. předčasně rozumově vyspělý, přemoudřelý, [dítě];  2. předčasně zestárlý (MČS I: 

999) (’1. idő előtt értelmileg fejlett, túl bölcs [gyerek], 2. idő előtt megöregedett’), németül: 

koravén mn ~en hsz a) ált altklug, unkindlich b) [koraérett] frühreif (MNN 848) (’öreg 

okos’, ’nem-gyermeteg’, ’koraérett’).  

                                                 
18 Netán a csehek vallásosságában keresendő a válasz? Az Eurobarometer Poll 2005 alapján a csehek Európa 
második legkevésbé vallásos népe (19% hisz Istenben) az észteket követően (Eurobarometer). A cseh fordító 
vajon ezt a szempontot is szem előtt tarthatta, amikor leredukálta az információ-tartalmat? 
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A poplésti jelentései: 1. összekuszál; rendsz. átv. összezavar, összekever, összetéveszt; 

2. megtéveszt (CSMSZ II: 91). Visszafordítás esetén a cseh példa magyar célnyelvi jelentése 

akár ’összezavarodott, összekuszálódott, megtévedt benne az idő’ szintagma is lehetne. 

A durcheinander jelentése ’keresztül-kasul, össze-vissza’, a geraten pedig ’kerül, jut, 

esik’, tehát visszafordítás esetén ’megbotlott, összegubancolódott, ide-oda mozgott benne az 

idő’ szintagmaként közvetíthetnénk.  

Mindkét fordító szemantikailag adekvát módon ragadta meg a nem megszokott 

gyorsasággal múló, eltévedt, összezavarodott időt. 

 

az élet telje  
(138) még életük teljében kezdik (Darvasi 338)  
(138a) začnou psát ještĕ v rozkvĕtu života (Novotný 298) 
(138b) hatten sie noch im Vollbesitz ihrer Lebenskraft begonnen (Eisterer 378) 
Csf: ’életük virágjában’ 
Nf: ’életerejük teljes birtokában’ 

 

Az élet telje időszak helyét az emberi élet időtartamában a kultúrák többsége az érett 

felnőttkort határolná be, azonban az érett kor helyének kijelölése kultúránként eltérő képet 

mutathat aszerint, hogy például milyen az átlagos élettartam, és az emberöltő melyik éveit 

értik alatta. Kultúrkörünkben általában az élet közepét jelenti, amely csehül a střed života (’az 

élet közepe’), németül in der Mitte seines Lebens (MNN 236) (’élete közepén’), magyarul a 

középkorú ember szintagmában jelenik meg.  

A három idézett példa más-más lényegi információt nyomatékosít: a teljességet, a 

virágzást, illetve az erő birtoklását. A metaforák közös szemantikai tartománya a tetőpont, 

alanya pedig a legjobb éveiben, a legszebb korában, élete virágjában levő ember, amely alatt 

általában életerős embert képzelünk el. 

A cseh nyelvhasználó a virágzást emeli ki, amellyel a mag elültetésétől a szárba 

szökkenésén és a bimbózásán keresztül az elhervadásáig tartó folyamat közepén jelölte ki az 

érett ember helyét. AZ ÉLET TELJE NÖVÉNY VIRÁGZÁSA metafora jelentésfókusza az 

életszakasz kicsúcsosodása, amely növekedési és hanyatlási életszakaszt egyaránt feltételez. 

Az emberi élet szakaszainak a növényi élet szakaszaival történő leképezéséhez valamennyi 

általam tárgyalt nép a hétköznapi biológiai tudását használta fel: a metafora megalkotása és 

megfejtése nem igényel szaktudást, mivel a forrástartomány és a céltartomány közötti 

szisztematikus megfelelések mindennapi tudásuk révén nyilvánvalók. 

Az emberéletnek egy növény életciklusához történő hasonlítása, egy növény 

jellemzőivel való felruházása a megszemélyesítés speciális fajtájának tekinthető. AZ 
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EMBEREK NÖVÉNYEK metaforával fejezhető ki a halál kaszásként történő 

konceptualizációja is, pl. A HALÁL KASZÁS, AZ EMBEREK NÖVÉNYEK (Kövecses 2005: 

64), ahol a lekaszálandó alany maga az ember. 

A cseh fordításban megjelenő v rozkvĕtu života az élete virágjában magyar és az in 

der Blüte seines Lebens (’élete virágjában’) német frazémákkal is kifejezhető. Tehát a 

növényi életciklus „teljéhez”, a virágba borulás időszakához valamennyi általam kutatott 

nyelvben hasonlították az emberi életet. 

A német im Vollbesitz ihrer Lebenskraft szintagma a fizikai erőnlétet emeli ki, és több 

tartalmas lexémát használ fel (teljes, birtoklás, élet, erő), mint a magyar és a cseh. 

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a magyar élete teljében frazéma AZ ÉLET 

TELJE CSÚCSPONT metaforával jellemezhető, ami egyben a magasságra, a csúcspontra, 

másrészt a csordultig telt életszakaszra is utalhat (vö. AZ IDŐ TARTÁLY).  A cseh példa AZ 

ÉLET TELJE NÖVÉNY VIRÁGZÁSA, a német pedig AZ ÉLET TELJE ERŐ BIRTOKLÁSA 

metaforákkal jellemezhető. 

A magyar, a cseh és a német nyelvhasználó az adott kontextusban más és más 

megoldáshoz folyamodott, mivel valamennyi forrás- és célnyelvi frazéma egymás teljes 

értékű behelyettesítésének, adekvát megfelelőjének tekinthető. A szótári jelentéseknél is 

megfigyelhető a szemantikailag eltérő komponensek felbukkanása. A Magyar–cseh szótár az 

élet szócikknél az ~e virágjában/teljében v kvĕtu života megoldást hozza, az ~e delén/derekán 

pedig v nejlepších letech (MČS I: 358) (’legszebb éveiben’). A metaforák közös nevezőre 

hozhatók a napnak és az emberi test közepének (dél/derék) az emberi élet közepére való 

levetítése révén. A magyar kifejezés német szótári megfelelője az er ist in seinem besten Alter 

v. in seinen besten Jahren (MNN 867) (’legjobb korában v. legjobb éveiben van’), bei seinen 

[hohen] Jahren (W.u.W: 333) (a legmagasabb koránál’) (vö. A MAGASSÁG FONTOSSÁG). 

Az alábbi táblázatban a kutatott nyelvek azonos/hasonló jelentésösszetevőkből álló 

életkor-kifejezéseit sorolom fel. 
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37. táblázat 
Az érett kor és az öregkor metaforái 

 

MAGY. KIF. 
MAGYAR 
PL.  

CSEH FORD. CSEH PL. NÉM. FORD. NÉMET PL. 

AZ ÉRETT 
KOR AZ ÉLET 
TELJESSÉGE 

 élete 
teljében 

AZ ÉRETT KOR 
AZ ÉLET 
CSÚCSA/TETEJE 

na vrcholu 
života 

AZ ÉRETT KOR 
AZ ÉLET 
TELJESSÉGE 

in der Fülle 
seines Lebens 

AZ ÉRETT 
KOR AZ ERŐ 
TELJE 
(életerős) 

ereje 
teljében, 
életerős 

AZ ÉRETT KOR 
AZ ERŐ TELJE 

v plné síle 

AZ ÉRETT KOR 
ÉLETERŐ 
TELJES 
BIRTOKLÁSA 

im Vollbesitz 
ihrer 
Lebenskraft 

AZ ÉRETT 
KOR A 
LEGJOBB 
ÉVEK/ 
LEGJOBB 
KOR 

legjobb 
éveiben, 
legjobb 
korban 

AZ ÉRETT KOR A 
LEGJOBB 
ÉVEK/LEGJOBB 
KOR 

v nejlepších 
letech, v 
nejlepším věku 

AZ ÉRETT KOR 
A LEGJOBB 
ÉVEK/ 
LEGJOBB KOR 

in seinen 
besten Jahren, 
er ist in 
seinem besten 
Alter 

AZ ÉRETT 
KOR A 
LEGSZEBB 
ÉVEK 

a legszebb 
éveiben 

AZ ÉRETT KOR 
SZÉP/ 
GYÖNYÖRŰ KOR 

dožit se 
krásného věku 

AZ ÉRETT KOR 
A LEGSZEBB 
ÉVEK 

in den 
schönsten 
Jahren 

AZ ÉRETT 
KOR AZ ÉLET 
VIRÁGJA 

élete 
virágjában 

AZ ÉRETT KOR 
AZ ÉLET 
VIRÁGZÁSA 

v rozkvĕtu 
života 

AZ ÉRETT KOR 
AZ ÉLET 
VIRÁGJA 

in der Blüte 
seines Lebens 

AZ ÉRETT 
KOR AZ ÉLET 
DEREKA/ 
DELE 
(középkorú) 

élete 
derekán/ 
delén, 
középkorú 

AZ ÉRETT KOR 
KÖZÉPKOR 
(középkorú férfi/nő) 

střední věk, 
muž/žena 
středního věku 

AZ ÉRETT KOR 
AZ ÉLET/ KOR 
KÖZEPE 
(középkorú, 
középéveiben) 

in der Mitte 
seines Lebens, 
im mittleren 
Alter, in den 
mittleren 
Jahren 

A MAGAS 
KOR 
MEGÉRÉSE 
ÖREGKOR 

magas 
kort ért 
meg 

A MAGAS KOR 
MEGÉLÉSE 
ÖREGKOR (magas 
öregkor) 

dožil se 
vysokého věku, 
vysoké stáří  

A MAGAS KOR 
/ÉVEK 
ELÉRÉSE 
ÖREGKOR 

bei seinen 
[hohen] 
Jahren,  
er ist zu hohen 
Jahren 
gekommen, ein 
hohes Alter 
erreichen 
 

A HOSSZÚ 
ÉVEK/ SOK 
ÉLET 
ÖREGKOR 

hosszú 
élete volt, 
sokáig élt 

A HOSSZÚ KOR 
ÖREGKOR 
(hosszúkorúság, 
hosszú élet) 

dožil se 
dlouhého věku, 
dlouhověkost, 
žít dlouho  

A HOSSZÚ 
ÉLET, A 
HOSSZAN ÉLÉS 
ÖREGKOR 

langes Leben 
haben, lang 
leben 

 

A táblázatban a három kutatott nyelv érett korral és öregkorral kapcsolatos, egymással 

felcserélhető frazeologikus kifejezéseit soroltam fel. A táblázatból nyilvánvaló, hogy az évek, 

a kor és az élet egymás szinonimáiként jelennek meg, mivel azonos vagy hasonló szemantikai 

mezőket fednek le. Az életkor esetében mindhárom nyelvben előfordulnak a sok, hosszú, 

magas, továbbá a szép és a jó jelzők, azonban kultúraspecifikus kifejezésekkel is 

találkozhatunk, pl. élete derekán. A német nyelvben az évek is lehetnek magasak, a magyar és 

a cseh nyelvben csak a kor.  
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A táblázat példáin továbbá jól nyomon követhető A MENNYISÉG 

HOSSZÚSÁG/MAGASSÁG metafora, mivel a magas, a hosszú és a sok egymás adekvát 

megoldásaiként jelenhetnek meg attól függően, hogy egyes nyelvek mely jelzőket preferálják. 

A magas, a hosszú, a sok jelzők általában az idős korra utalnak, és egymás adekvát 

megfelelőinek, egymással egyenértékűnek tekinthetők (vö. 47). A teljes, erős, szép, jó stb. 

jelzőkkel alkotott szintagmák értelmezhetők Taylor MORE IS UP, GOOD IS UP, POWER IS UP 

(Taylor 1989: 136-139) metaforái alapján is. 

 

A magyar metaforák egyrészt főnevekkel (a), másrészt melléknevi szintagmákkal (b) 

fejezhetők ki: 

 

a) AZ ÉLET TELJE VIRÁG = DERÉK = DÉL = ER Ő BIRTOKLÁSA ,  

b) AZ ÉLET TELJE A LEGSZEBB = LEGJOBB = LEGERŐSEBB ÉVEK. 

 

Az élet dele és az élet dereka az alábbi tapasztalatból vezethető le: a nap közepe a dél, 

az emberélet közepe a nap közepe, ill. az ember fele a derék, az emberélet közepe az ember 

fele. Az élet telje a fénykorában kifejezésben is megjelenik. 

 

7.8.2 Potenciális metaforák, egyéb előfordulások 

Évszakok életkor jelentésben (AZ ÉVEK SZÁMA ÉVSZAKOK SZÁMA) több irodalmi 

alkotásban is megjelennek (vö. 129), pl. a tavasz: „negyven tavasszal később” (Eszterházy 

DIA), vagy a tél: „amíg húsz tél el nem múlt felettem” (Sienkiewicz I: 200). A német 

nyelvben szintén megjelenik az életkornak az évszakokkal történő mérése: er zählt sechzig 

Winter ~ hatvanéves (NMN 2205) (’hatvan telet számol’). 

Az összekeveredett az idő szintagma más szépirodalmi alkotásban is megjelenik, 

azonban nem az emberi életkorra, hanem az évszakok szabálytalan váltakozására utalva: „az 

évszakok itt nem különülnek el annyira, tudod, úgyszólván összekeverednek, és nem tartják 

magukat a naptárhoz” (Mann 1988: 134). Az idő összekeveredése további szintagmákkal is 

kifejezhető lenne, pl. bukfencet vetett benne az idő, eltévedt benne az idő, ide-oda cikázott 

benne az idő. 

Az öregedés és az öregkor kifejezésére az időben és a korban lexéma is használatos, 

pl. benne van az időben (Hódmezővh 1135:99 In ÚMT:1058), benne van a korban. AZ IDŐ 

TARTÁLY metafora e kép alapján úgy képzelhető el, mint egy nagy tartály, melynek külső 

peremén a gyermekek és a fiatalok foglalnak helyet, és minél idősebbek lesznek, annál 
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beljebb kerülnek az idő tartályába. A két célnyelvben ezt a tapasztalatot az elől-hátul 

térjelöléssel fejezik ki, cs: má svá nejlepší léta za sebou (’mögötte a legjobb évei), n: es ist 

über die besten Jahre hinaus, er hat schon die schönste Zeit hinter sich (MNN 753) (túl van a 

legjobb évein, mögötte a legszebb ideje’). 

AZ ÉLET TÁPLÁLKOZÁS metaforával is kifejezhető magyarul az öregkor: megette a 

kenyere javát. 

A hajlott korú (’öreg’) logikai ellentétpárja lehetne az egyenes korú ’fiatal, felnőtt’ 

jelentésben.  

AZ ABSZTRAKT KOMPLEX RENDSZEREK NÖVÉNYEK metafora elterjedtségére hoz 

példát Kövecses, pl. virágkorát éli, virágzásnak indult, virágzó civilizáció, virágzó export 

(Kövecses 205: 111).  

Az idő egységével, az órával és a virággal verssor is született Berzsenyi Dániel 

Horatius Carpe diem (Élvezd a napot!) mondásának magyarra ültetésével: minden órának 

leszakaszd virágát ( (MSZ 106). 

Az élete virágjában metafora csupán a növény egy részét, a virágját emeli ki, egyéb 

részei rejtve maradnak. A mag, a gyökér, a szár és egyéb növényi részek kiemelésével, illetve 

növényekkel kapcsolatos tevékenységek, valamint a növényi növekedés és az ember 

összekapcsolása révén új metaforákat alkothatunk. Míg a megérett az idő, időt szakít 

metaforák a hétköznapi metaforák közé sorolhatók, az elültették az idő magját, kigyökerezett 

az idő, csírázik az idő, rügyezik az idő, szárba szökkent az idő, kigyomlálták az időt, 

megnyirbálták az időt stb. már újszerű, kreatív irodalmi metaforának tekinthető. A fiatal 

korral kapcsolatban is számtalan irodalmi metafora létezik, pl. „az életben még kevésbé 

gyökerező ember” (Mann 1988: 8). A növények növekedési fázisai vetülnek le az emberi élet 

egyes szakaszaira A GYERMEK AZ EMBERI ÉLET GYÜMÖLCSE metaforában is. 

Az emberi élet időtartamának szakaszait megfeleltethetjük napszakoknak és 

évszakoknak is. A magyar és a német ember az életkorát többnyire napszakokhoz hasonlította 

(AZ EMBERI KOR NAPSZAK), a cseh nyelvhasználó pedig évszakokhoz (AZ EMBERI KOR 

ÉVSZAK). Egy fiatal ember a magyar nyelvhasználó felfogása szerint élete hajnalán van, ami 

csehül jaro života (’élete tavasza’), de lehet úsvit života is (’élete hajnala’). Németül az élet 

hajnalán szókapcsolat am Morgen des Lebens (’élete reggelén’) formában jelenik meg.  

Az érett vagy középkorú ember élete delén jár, pl. „túl járt élete delén” (Sienkiewicz I: 

25), ami csehül ritka metaforikus kifejezéssel léto života (’élete nyara’) vagy rozkvĕt života 

(‘élete virágba borulása‘). Német kifejezésekben a dél és a nyár nem jelenik meg. 
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Az öregedést, haldoklást, halált az élet alkonyán kifejezéssel konceptualizálhatjuk, pl. 

„már élete alkonyához közeledő, deres fejű” (Sienkiewicz I: 23). Csehül podzim života (’élete 

ősze’), de soumrak života (’élete alkonya’) is előfordul szépirodalmi művekben. Németül az 

an seinem Lebensabend (’életestéjén’) (MNN 39) szókapcsolat fejezi ki az alkonyt (vö. 135). 

Az élete éjszakája kollokáció egyik nyelvben sem jelenik meg ’halál’ jelentésben, 

legfeljebb a lenyugvó Nap mozgására történő utalással, pl.: „Nektek most kezdődik az élet 

hajnala, az én napom már lement” (Sienkiewicz II: 244). Egyedül Kövecses példái között 

találtam hasonló jelentésű metaforát, aki az őszt halálhoz hasonlítja, és Petőfi Sándor Itt van 

az ősz, itt van újra című verse alapján AZ ŐSZ HALÁL metaforával fejezi ki (Kövecses 2005: 

62). Az élet alkonya szerintem A TÉL HALÁL , ill. A TÉL ÖREGKOR metaforával 

adekvátabban jellemezhető: irod: Vki (életének) tele: öregkora (MÉK 1321). 

Az öregkorral (és az öregkori tapasztalattal) kapcsolatosan számos kifejezés él 

valamennyi általam kutatott nyelvben. Vegyünk sorra néhány német példát: ein alter Hase 

sein, ein alter Hut sein, eine alte Jacke sein, ein altes Möbel sein (’öreg nyúl’, ’öreg kalap’, 

öreg kabát’, ’öreg/régi bútor’). A cseh nyelvben inkább a starý lišák (’öreg róka’) 

szókapcsolat az elterjedt, illetve a starý paprika (’öreg szivar’) (MČS II: 762). Az utóbbi 

kifejezés, melynek szó szerinti fordítása ’öreg paprika’, a 19. századi Prágában keletkezett: a 

borjúpaprikásra igyekvő öregurakat a könnyűvérű lányok hiába igyekeztek feltartóztatni, ezért 

’öreg paprikának’ nevezték el őket.  

A magyar nyelvben néhány helyen átfedés figyelhető meg (AZ IDŐS EMBER ÖREG 

RÓKA, AZ IDŐS EMBER VÉN SZIVAR, AZ IDŐS EMBER RÉGI BÚTORDARAB) az öregség, a 

tapasztaltság és egyéb szinonim jelentéstartalmak kifejezésében. A három kultúrkörben eltérő 

és hasonló állatokhoz (nyúl/róka), használati tárgyakhoz (kalap/kabát/szivar/bútor) és 

fűszerekhez/ételekhez (paprika) hasonlították az idős embereket.  

A német nyelvben azt is kifejezik, hogy az idős emberek már kevésbé mozgékonyak: 

ein alter Mann/eine alte Frau/Oma ist doch kein D-Zug (Duden 11: 34) (’egy idős ember/a 

nagymama nem gyorsvonat’). 
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10. ábra 
AZ EMBERI ÉLET EGY NAP (Kövecses nyomán) 

 

 
 

7.8.3 Az emberi életkor metaforáinak fordítása 

A fordító a kulturálisan kötött metaforák fordításakor kreatív vagy semleges 

megoldáshoz folyamodhat. Legkisebb erőfeszítést a befogadó számára az jelenti, ha az 

életkorral kapcsolatos szintagmákat a célnyelvben elfogadott szintagmával, szóösszetétellel, 

frazémával helyettesítjük, mivel „ezek a sémák olyan mélyen gyökereznek az emberek 

gondolatvilágában, és olyan könnyen aktiválódnak a megfelelő kontextusban, hogy bármilyen 

változtatás nagymérvű feldolgozási erőfeszítéstöbbletet vonna maga után” (Vermes 2004: 14). 

Ugyanis nem garantált, hogy az öreg róka helyett az öreg nyúl vagy az öreg kalap a 

megfelelő értelmezést hívja elő a befogadóban.  

A fordító azáltal, hogy nem kreatív, hanem szó szerinti átvételt használ, gazdagíthatja 

a célnyelv metafora-regiszterét. Csupán mérlegelnie kell, mit bír el a célnyelvi szöveg, illetve 

a célnyelvi befogadó: fordítható-e az élete hajnalán szintagma élete tavaszán, vagy az élete 

derén szókapcsolat élete nyarán, illetve az élete alkonyán szókapcsolat élete telén formában. 

 

7.8.4 Összefoglalás 

Az emberi életkor metaforái fejezet példáiban a tíz példa közül kettő tekinthető 

hétköznapi metaforából továbbfejlesztett irodalmi metaforának, az időtlenül öreg, mint a 

biblia nőalakjai (136) komporatív metafora, illetve az idő összekeveredett benne (137). 

Szépirodalmi közegben használatos metafora az élet telje (138) és a hajlott korú (135), a többi 

hétköznapi időmetafora. 
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A gyermekkoromban (131, 132) és az ifjúkorában (133) metaforák esetében 

megmutatkozott, hogy a cseh és a német nyelvben milyen fontossággal bír a grammatikai és a 

lexikai konkretizálódás. A világéletében (134) összetett szó a német nyelvben szótári alakban 

is létezik, a cseh nyelvben viszont nem alakult ki hasonlóan tömör kifejezés, ezért a 

fordítónak funkcionális felbontáshoz kellett folyamodnia. A felbontás arra is utal, hogy a 

forrásnyelvben többnyire tömörebb módon tudunk kifejezni egy-egy metaforát, amely a 

célnyelvre sok esetben csak körülírással fordítható.  

Az érett kor és az öregkor metaforái elenvezésű táblázat az életkor különféle 

jellemzőinek, pl. szépség, jóság, magasság, hosszúság, virágzás középpontba állításával 

mutatja be az emberélet csúcspontját és alkonyát (37. táblázat). 

38. táblázat 
Az emberi kor példáinak összegzése 

 

 MAGY. KIF. 
MAGYAR 
PL.  

CSEH 
FORD. 

CSEH PL. NÉM. F. NÉMET PL. 

129 éves éves 
évet/nyarat 
birtokol 

let év = ő Jahre 

130 ővele egyidős ővele egyidős 
ugyanolyan 
idős 

je stejnĕ stará 
jako ona 

ugyanolyan 
idős 

genauso alt wie sie 

131 gyermekkor 1 
gyermek-
koromban 

mint fiú jako kluk gyermekkor in der Kindheit 

132 gyermekkor 2 
gyermek-
koromban 

a mi időnk 
za našich 
časů 

gyermekkor in meiner Kindheit 

133 ifjúkor ifjúkorában 
mint 
fiatalember 

jako mladík 
mint 
fiatalember 

als junger Mann 

134 világélet világéletében 
időszak, 
amióta a 
világon van 

od té doby, co 
je na světě 

életidő zu Lebzeiten 

135 hajlott kor 
hajlott kora 
ellenére 

előrehala-
dott kor 

přes svůj 
pokročilý vĕk 

előrehala-
dott kor 

trotz seines 
vorgerückten Alters 

136 
időtlen bibliai 
női öregség 

időtlenül 
öreg, mint a 
Biblia 
nőalakjai 

öreg mint 
Matuzsálem 

už byla stará 
jako 
Metuzalém  

időtlen 
bibliai női 
öregség 

so zeitlos alt wie die 
Frauengestalten in 
der Bibel 

137 
összekeveredett 
idő 

az idő össze-
keveredett 
benne 

összezava-
rodott idő 

se v něm 
popletl čas 

megbotlott 
idő 

die Zeit ist in ihm 
durcheinande-
rgeraten 

138 az élet telje  
életük 
teljében 

az élet 
virágzása  

v rozkvĕtu 
života 

az életerő 
teljes 
birtoklása 

im Vollbesitz ihrer 
Lebenskraft 
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39. táblázat 
Az emberi kor példáinak átváltási műveletei  

 

 MAGYAR PL. 
CSEH. ÁTV. 
MŰV. 

CSEH PL. NÉMET ÁTV. MŰV. NÉMET PL. 

129 éves 
 
behelyettesítés 
 

let behelyettesítés Jahre 

130 ővele egyidős 
grammatikai 
felbontás, 
konkretizálódás 

je stejnĕ stará 
jako ona 

grammatikai felbontás, 
konkretizálódás 

genauso alt wie sie 

131 gyermekkoromban 
lexikai-
grammatikai 
konkretizálódás 

jako kluk behelyettesítés in der Kindheit 

132 gyermekkoromban 
 
általánosítás  
 

za našich časů behelyettesítés  in meiner Kindheit 

133 ifjúkorában 
lexikai-
grammatikai 
konkretizálódás 

jako mladík 
lexikai-grammatikai 
konkretizálódás 

als junger Mann 

134 világéletében 
funkcionális 
felbontás 

od té doby, co je 
na světě 

behelyettesítés zu Lebzeiten 

135 
hajlott kora 
ellenére 

behelyettesítés 
přes svůj 
pokročilý vĕk 

behelyettesítés 
trotz seines 
vorgerückten Alters 

136 
időtlenül öreg, 
mint a Biblia 
nőalakjai 

kihagyás, 
konkretizálódás, 
egyes szám → 
többes szám 

už byla stará 
jako Metuzalém  

behelyettesítés 

so zeitlos alt wie 
die 
Frauengestalten in 
der Bibel 

137 
az idő 
összekeveredett 
benne 

behelyettesítés 
se v něm popletl 
čas 

behelyettesítés 
die Zeit ist in ihm 
durcheinandergera
ten 

138 életük teljében 
frazéma 
behelyettesítése 

v rozkvĕtu 
života 

frazéma 
behelyettesítése 

im Vollbesitz ihrer 
Lebenskraft 
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7.9 Halálmetaforák 

Sok esetben az idő főnév segítségével fejezzük ki az öregedést és a halált, pl. 

elszállt/eljárt felette az idő, melyekben az idő élőlényként konceptualizálódik. A halállal 

kapcsolatos kifejezések, akár az idő és az időszakok, szintén felvehetnek élőlényekre jellemző 

tulajdonságokat. A halál megszemélyesítése és animizációja számos versben, szólásban és 

hétköznapi metaforában visszaköszön, pl. az aratót lekaszálja a halál, a díjbirkózót maga alá 

gyűri a halál, szemtől szemben áll a halállal, a nyakán érzi a halál leheletét.  

A HALÁL KASZÁS, AZ EMBEREK NÖVÉNYEK (Kövecses 2005: 64) metafora 

leginkább a cseh nyelvben fejeződik ki: smrt ho skosila/podťala (’lekaszálta/alul levágta a 

halál’) (MČS I: 682); a német nyelvben a kasza kiemelésével fejeződik ki: er wurde von der 

Sense des Todes getroffen (MNN 592) ’eltalálta a halál kaszája’, amely magyarul az 

elragadta a halál állandósult szókapcsolatban jelenik meg (A HALÁL ÉLŐLÉNY). A 

halálmetaforák AZ ESEMÉNYEK CSELEKVÉSEK szempontjából is kutathatók (vö. Lakoff és 

Turner 1989), mivel a halál eseménye cselekvésként jelenik meg. 

A halál lexéma a cseh nyelvben nőnemű (smrt), a német nyelvben hímnemű (rTod), 

de a magyar halál is kaphat nemet, pl. Esterházy Péter Harmonia Cælestis című művében: „ő 

a halál, Möszjő Halál (Esterházy DIA), n: „er wäre der Tod, Misjö Tod” (Mora KÉ). 

 

7.9.1 A halál megszemélyesítése a korpuszban 

a halál élőlény 
(139) A halál behussan a romos Borlogi-pajtába, és a kaska mellé telepszik. Fölhajtja 
a kaskát, s hosszan nézi a gyermek lila arcát. Nem mosolyog, mert a halál nem tud 
mosolyogni. Csak bólint. És vár. (Darvasi 73) 
(139a) Do trosek borlogské stodoly vklouzne smrt a posadí se vedle košíku. Odklopí 
ho a dlouho se dívá na fialovou tvář dítěte. Neusmívá se, neboť smrt se usmívat neumí. 
Jen přikývne. A čeká. (Novotný 66) 
(139b) Der Tod huscht in die zertrümmerte Borloger-Scheune und läßt sich neben 
dem Kind nieder. Er hebt den Korb und betrachtet lange das lila Gesicht des Knaben. 
Er lächelt nicht, der Tod kann ja nicht lächeln. Er nickt bloß. Und er wartet.  
(Eisterer 82-83) 
Csf: ’becsusszan a halál, leül, leemeli, nézi, nem mosolyog, nem tud mosolyogni, 
bólint, vár’ 
Nf: ’a halál behussan, helyet foglal, felemeli, figyeli, nem mosolyog, nem tud 
mosolyogni, bólint, vár’ 

 

A több mondaton vagy egy szövegrészen átívelő metaforákat megametaforáknak 

nevezzük (Kövecses 2005: 65). Ilyen megametafora Darvasi prózájában A HALÁL ÉLŐLÉNY, 

amely egy élőlény (ember, állat) mozgásai és viselkedései révén nyomatékosítja a halál 

élőlényi mivoltát. A halál az emberekre jellemző mosolygást nem tudja elsajátítani, viszont 
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várni tud, és előbb-utóbb elragadja áldozatát – az ember és a halál párviadalából a halál kerül 

ki minden esetben győztesen. 

 

a halál ember 
(140) A halállal beszélget éppen (Darvasi 61) 
(140a) Právĕ rozmlouvá se se smrtí (Novotný 55) 
(140b) Er unterhält sich gerade mit dem Tod (Eisterer 69) 
Csf: ’a halállal beszélget’ 
Nf: ’a halállal beszélget/szórakozik’ 

 

A HALÁL ÉLŐLÉNY metaforán belül A HALÁL EMBER  metafora már kizárólag 

emberi tulajdonságokkal ruházza fel a halált, aki beszélgetésbe is tud elegyedni a halandó 

emberrel.  

 

a halál kutya 
(141) Kutyánk a halál, okos és hűséges lény. Jár a nyomunkban, őrzi az udvarunkat. S 
ha üt az óra, a mellünkre fekszik és lenyalja arcunkról az öröm és a bánat maskaráját 
(Darvasi 82) 
(141a) Smrt je náš pes, chytrý a věrný tvor. Chodí nám v patách, hlídá náš dům, a 
když nastane čas, lehne si nám na hruď, slízne nám z tváre maškaru radosti a smutku 
(Novotný 74) 
(141b) Der Tod ist unser Hund, ein kluges und treues Geschöpf. Es begleitet uns auf 
unseren Wegen, bewacht unseren Hof. Und wenn die Stunde schlägt, legt er sich 
neben uns und schleckt die Maskerade der Freude und des Kummers von unserem 
Gesicht. (Eisterer 93) 
Csf: ’A halál a kutyánk, okos és hűséges teremtmény. A nyomunkban jár, őrzi a 
házunkat. Ráfekszik mellünkre, lenyalja’ 
Nf: ’A halál a kutyánk, okos és hűséges teremtmény. Kísér az útjainkon, őrzi az 
udvarunkat. Lefekszik mellénk, lenyalja’ 

 

A HALÁL ÉL ŐLÉNY metaforán belül a szerző a halált kutyákra jellemző 

tulajdonságokkal (hűséges, vigasztaló) és kötelességekkel (udvar őrzése) ruházta fel. 

A fordításban apróbb szemantikai shiftek figyelhetők meg, melyek oka pragmatikai, 

pl. a pillantásunkból csehül ’szemünkből’, az udvar csehül ’ház’, a német példában a 

halálkutya nem az ember ’mellére’, hanem az ember ’mellé’ heveredik.   

Az idézetből kiderül, hogy a cseh nőnemű és a német hímnemű halál is hasonlítható 

hímnemű kutyához. 

 

a halál hintázik 
(142) Szempilláin a halál hintázik (Darvasi 412) 
(142a) Na řasách se mu houpá smrt (Novotný 364) 
(142b) Auf seinen Wimpern wiegt sich der Tod (Eisterer 460) 
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Csf: ’hintázik a halál’ 
Nf: ’ringatózik a halál’ 

 

A halál beálltának egyik ismérve, hogy a szem nem nyílik ki többé, amely például az 

örökre lehunyta a szemét, öröklétre szenderült metaforákban is megjelenik. A fenti példában a 

metafora újszerű megfogalmazásával találkozunk: az ember azért nem tud pislogni, mivel a 

halál rátelepedett a szempilláira. Az ütemes ide-oda mozgás egyrészt aktív (önerőből hintá-

zik), másrészt passzív mozgást is jelölhet (ahogy a falevél himbálózik/ringatózik a faágon). 

 

7.9.2 Potenciális metaforák, egyéb előfordulások 

A halál valószínűleg bármilyen élőlény viselkedését, mozgását és tulajdonságait 

felveheti; leginkább olyan veszélyes állatokét, melyeknek csípése, harapása halálos (pl. 

skorpió, kígyó). Ezáltal olyan metaforákat alkothatunk, mint a halál harapása, a halál 

méregfoga, sziszegő halál. 

A halál nemcsak a haldokló szempilláján hintázhat, hanem a szeméből is ránk 

tekinthet, továbbá rajta lehet a nyelven is ’haldoklik’, ’halálán van’ jelentésben: mít smrt na 

jazyku (‘a nyelvén van a halál‘).  

A német nyelvhasználó konténermetaforaként fejezi ki a haldoklást: er liegt/ist im 

Sterben (’haldoklásban fekszik/van’).  

Szépirodalmi művekben is megjelenik a halál: „a halál leheletét megérezte meztelen 

nyakán” (Esterházy DIA), n: „Gefühl des Atems des Todes in dem eigenen, nackten Nacken” 

(Mora KÉ). 

A halál játszótársként is felbukkan: „Ó a halál./A játszótársunk és tréfál velünk” 

(Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai), illetve jegyesként/virágként: „Az 

asszonyom: Halálvirág” (Ady Endre: Halálvirág: a Csók) (Kövecses 2005: 63). 

A halál fogalomkörén belül a színszimbolika is szerepet játszik (vö. A napszakok 

színei, Vallási ünnepnapok szimbolikája). A fagyhalál csehül bílá smrt (‘fehér halál‘), a pestis 

pedig černá smrt (‘fekete halál’) (CSMSZ II: 403). A der schwarze Tod a német nyelvben is 

elterjedt, akár a der weiße Tod, melynek jelentése sok esetben ’lavina’. Valószínűleg a 

vérhányással járó tuberkulózis vagy a kolera jelenik meg vörös halálként Edgar Allan Poe A 

vörös halál álarca (1993) című művében. A forradalmak áldozatait is jellemezhetnénk úgy, 

hogy elragadta őket a vörös halál. 
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A HALÁL KÖLTÖZÉS metafora arra utal, hogy a halandók konkrét vagy elvont 

helyszínekre költöznek: elköltöztek azóta az árnyékvilágba (Grendel 2011: 10), a temetőbe 

(i.m. 25), az örökkévalóságba (i.m. 57). 

 

7.9.3 Összefoglalás 

A halál mindhárom nyelv hétköznapi metaforáiban feltűnik élőlényi szerepben, ez 

okból kifolyólag a fordítás nem ütközik akadályba (minden esetben behelyettesítés történt). 

A célnyelvi példákban grammatikai konkretizálódás történt: egyrészt az áldozat, 

másrészt a halál nemére történő utalással. A nyelvtani nemhez kapcsolódó nyelvi mitológia 

kérdésköre IE nyelvek között történő fordításkor nyomatékossá válhat (Jakobson 1959: 236), 

mivel a halál a német nyelvben hímnemű (rTod), a cseh nyelvben nőnemű (smrt). Gond olyan 

esetekben merülhet fel, amikor hangsúlyos, hogy a halandót nőnemű vagy hímnemű halál 

ragadja el (vö. Nap- és hónapnevek fordítása). A grammatikai nem kérdésköre azonban 

esetünkben elhanyagolható, mivel nem két olyan nyelv között történik a fordítás, ahol a 

nyelvtani nem a névszó- és/vagy igeragozást is áthatja. 

Annak felmérésére, hogy a magyar nyelvhasználók milyen neműnek, illetve milyen 

korúnak tartják a halált – nőnek vagy férfinak, öregembernek vagy csábító nőnek – kérdőíves 

felmérésre lenne szükség.  

A halál perszonifikációjával és animizációjával a magyar és a lengyel nyelvben 

Dziewóńska-Kiss Dorota foglalkozik (Dziewóńska-Kiss 2010). 

 
40. táblázat 

A halál élőlény példáinak összegzése 
 

 MAGY. KIF. MAGYAR PL.  CSEH FORD. CSEH PL. NÉM. FORD. NÉMET PL. 

139 a halál élőlény 
behussan, 
telepszik 

a halál élőlény 
vklouzne, sadí 
se 

a halál élőlény 
huscht, läßt 
sich nieder 
 

140 a halál ember beszélget a halál ember rozmlouvá se a halál ember unterhält sich 

141 a halál kutya 
hűséges lény, 
őrzi az 
udvarunkat 

a halál kutya 
věrný tvor, 
hlídá náš dům 

a halál kutya 

ein treues 
Geschöpf, 
bewacht 
unseren Hof 

142 
a halál 
hintázik 

halál hintázik a halál hintázik  se houpá smrt a halál ringatózik 
wiegt sich der 
Tod 
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7.10 Szokatlan és túlzó időmetaforák 

Disszertációmban számos olyan idővel kapcsolatos metafora nem került még 

bemutatásra, amely pragmatikai szempontból túlzónak minősülhet, és a beszédaktus-elmélet, 

ill. az interkulturális kommunikáció megközelítésében is hasznos kutatási korpusznak 

bizonyulhat (Austin 1997, Searle 1997, Szili 2004). 

Az idő sürgetése kifejezhető az időmérésre szolgáló eszköz hangjára való kijelentő 

módú utalással, pl. ketyeg az idő/az óra, amely felszólító módú üzenetet kódol: Siess már! 

Az a tény, hogy nemcsak népenként, de egyénenként is máshol húzódnak a napszakok 

határai, jól szemléltethető a következő példán: – Jó reggelt! – Magának ez reggel?! 

Ha valami nagyon sürgős, akkor az alábbi logikailag megkérdőjelezhető kijelentést 

tehetjük: – Mikorra kell? – Tegnapra. 

Túlzó kifejezés az utolsó pillanat utáni pillanatban szintagma is, akárcsak az ezer éve 

nem láttalak!, ill.  valamikor özönvíz előtt (Grendel 2011: 144). 

Az egész élet időtartamát felfoghatjuk rövid időszakként, illetve egy jó humorérzékű 

idősebb ember önironikusan felteheti magának a következő kérdést: Erre a kis időre? 

A szépirodalomban is előfordulnak természetes folyamatot paradoxonként beállító 

kijelentések: Éltem – és ebbe más is belehalt már (József Attila: Kész a leltár). 

A Truman Showban a főszereplő egy csapásra letudja a nap valamennyi köszönési 

formáját: Jó reggelt! És ha ma már nem találkoznánk, jó napot, jó estét és jó éjszakát! 

A Fawlty Towers (Waczak szálló) helyzetkomédiában a szállodatulajdonos a rossz 

felfogású londínerrel közli: Kérlek, próbáld meg felfogni, mielőtt még valamelyikünk meghal. 

A sohanapján kifejezésre a kutatott nyelvekben az alábbi kultúraspecifikus szólások 

terjedtek el: wenn Ostern und Pfingsten auf einen Tag fallen ’amikor húsvét és pünkösd egy 

napra esik’, magyarul: amikor vasárnapra esik nagypéntek (NMN 1462), csehül: na svatého 

Dyndy, až naprší a uschne (MČS II: 470) (’szent Dyndykor’, ’majd ha esik és megszárad’). A 

német nyelvhasználók két ünnepet, a magyarok a húsvét két napját, a csehek egy nem létező 

védőszentet (Dyndy) választottak a szólás alapjául. 

A sohanapján kifejezés másik megjelenési formája a kitavaszodik kifejezés, pl. „de ha 

vissza is talál a vasútállomásra, amíg onnan hazakecmereg, kitavaszodik” (Grendel 2011: 

184). De a sohanapján nemcsak a tavasz, hanem a tél eljöttével is kifejezhető: majd ha fagy! 



228 
 

8. Összefoglalás 

8.1 A kutatási hipotézisek bizonyítása 

 

8.1.1 Az univerzalitás lehetséges okai 

1. hipotézis 
Az időt az egymás szomszédságában élő három nép, a magyar, a cseh és a német 
tartalmilag-logikailag hasonlóan konceptualizálta. A közös élettérben élő népek 
időmetaforáiban nyilván jóval több a közös, mint az eltérő. A forrástartományok 
hasonlósága a közép-európai ember tapasztalati tudásán és gondolkodásán alapul. 
1. kérdés 
Milyen okokra vezethető vissza a disszertációban előforduló időkifejezések 
univerzalitása, illetve kultúraspecifikussága? 

 

Mivel közép-európai térség népeinek időkifejezéseit kutattam, és nem európai, ill. eg-

zotikus népek (indiánok, eszkimók vagy távoli szigetlakók) metaforáinak összehasonlítását 

végeztem, nem feltételeztem számottevő eltérést a kutatott nyelvek időkifejezéseiben. Eltéré-

sek a három nép időfelfogásában és az időkifejezések nyelvi megformáltságában csupán né-

hány jellegzetesen nemzeti színezetű frazéma és szólás esetében fordultak elő. Továbbá a 

vizsgált szövegekben nem találtam olyan bizonyíthatóan kultúraspecifikus időkifejezést, 

amelyet a kognitív szemantika elmélete ne oldott volna fel. A kis eltéréseket mutató metafo-

rák meglétét tömören a következőképpen fogalmazhatjuk meg: „Nem várhatjuk pontosan 

ugyanazon metaforák megjelenését minden nyelvben, de olyan metaforákat sem fogunk ta-

lálni, amelyek az egyetemes emberi tapasztalatoknak ellentmondanak.” (Kövecses 2005: 88).  

Azokban az esetekben, amelyekben a célnyelvi nyelvhasználók/fordítók „valódi” 

világképe a célnyelvi szövegek révén nem nyilvánulhatott meg, a magyar, cseh és német 

nyelvhasználók kognitív világképének hasonlóságát szótári és szövegtári megoldásokkal 

támasztottam alá. A disszertációmban szereplő időmetaforák és fordításaik túlnyomó 

többsége még a szintagmát, ill. a szóösszetételt alkotó komponensek szempontjából is azonos: 

ugyanazok, illetve nagyon hasonlóak a forrástartományi leképeződések, azok kidolgozottsága 

és megkomponáltsága, pl. m: élete virágjában, cs: v rozkvĕtu života, n: in der Blüte seines 

Lebens) (vö. Az érett kor és az öregkor metaforái táblázat). Még a nyelvileg eltérően 

kifejezésre jutó metaforákban is nagyon hasonló logikai következtések követhetők nyomon, 

pl. A MAGASSÁG FONTOSSÁG (m: legfőbb idő, cs: nejvyšší čas, n: die höchste Zeit). A 

hasonlóság okát csak kreatív időmetaforák esetében kereshetjük a fordításban, pl. az idő 

bohóckodik (9), amikor a szerző egyedi előfordulású metaforát fordít; az ok az esetek 

túlnyomó többségében a három nyelvben meglévő metaforák hasonlóságában rejlik. 
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Az első hipotézisben körvonalazott feltételezésem a véltnél jóval szerteágazóbb 

okokra vezethető vissza. Annak megválaszolásához, hogy honnan eredeztethető a 

disszertációban előforduló időkifejezések univerzalitása, illetve kultúraspecifikussága, két 

nyelvész kategóriáit vegyítem, akik a nyelvi tudás felépítését és működését illetően az alábbi 

univerzális és kultúraspecifikus tényezőket emelték ki: környezeti (tömegvonzás, napszakok), 

biológiai (anatómiai, neurológiai), pszichológiai (elmeműködés), fejlődési (nyelvelsajátítás) 

és szociokulturális (Tolcsvai 2010: 15). Kövecses a hasonló metaforák megjelenését az alábbi 

okokban véli felfedezni: véletlenszerűség, szókölcsönzés, a metaforák alapja univerzális 

motiváció (Kövecses 2005: 169). 

A két tudós kategóriái közül többek közt a környezeti, biológiai, pszichológiai és fej-

lődési meghatározottságokon alapuló univerzális emberi gondolkodást (univerzális motivá-

ciót), a véletlenszerűséget és a szókölcsönzést, illetve a környezeti tényezőket (élettér) vizs-

gálom meg, és a felsorolást a globalizáció és a szerzői műveltség kategóriákkal egészítem ki.  

 

8.1.1.1 Univerzális emberi gondolkodás 

Az univerzális emberi gondolkodás a kognitív nyelvészek által hangsúlyozott, 

testfelépítésen és mozgáson alapuló tapasztalás univerzális jellegéből eredeztethető; a fizikai-

biológiai meghatározottságokon túl az ember értelmi-érzelmi adottságainak köszönhetően 

genetikailag és tipológiailag eltérő nyelvekben is hasonló metaforák jöhetnek létre, mivel a 

konceptualizációs folyamatokban hasonló kognitív mechanizmusok játszanak szerepet.  

 

8.1.1.2 Véletlenszerűség 

A világ különböző tájain „véletlenszerűen” fedeztek fel ugyanolyan dolgokat, és 

„egészen különös analógiák fordulnak elő egymástól távol eső vidékeken” (Boas 1975: 67). 

Egy nép tárgyi megnyilvánulásain túl a nyelvek logikai-tartalmi felépítettségét illetően is 

megfigyelhetők hasonlóságok, pl. „a hímnem, nőnem és semlegesnem megkülönböztetése az 

indoeurópai nyelvekben és az észak-amerikai Columbia folyónál” (i.m. 67). Feltehetjük a 

kérdést, hogy az eszmék és találmányok „történeti kapcsolatban vannak egymással, vagy 

egymástól függetlenül jönnek létre”, netán „az emberiség általános szétterjedése előtti 

korszakba tartozó kulturális teljesítményeket képviselnek”? (i.m. 68). A régészeti kutatások és 

a folklórkutatás sem tud minden esetben egyértelmű választ adni arra a kérdésre, hogy egyes 

tárgyi és nyelvi jelenségek egymástól függetlenül alakultak ki, vagy közös együttélésre, 

illetve a népek közti érintkezésekre vezethetők vissza. 
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8.1.1.3 Közös élettér 

A nyelvi és kulturális relativizmus képviselői az élettér és az életmód meghatározó 

szerepét kiemelve hangsúlyozták, hogy egy nyelvközösség szókincsét nagyrészt a földrajzi 

körülmények, az életkörnyezet és az életmód határozza meg. Ebből kifolyólag a közös közép-

európai térség is indokolhatja, hogy a kutatott népek szókincsében az azonos életkörnyezetből 

kifolyólag hasonló nyelvi kifejezések jöttek létre. 

 

8.1.1.4 Szókölcsönzés 

 „A kultúrteljesítmények átadásának gyorsaságára egyes termesztett növények újkori 

története ad jó példát” (Boas 1975: 68), pl. a dohány, a manióka, a banán, a kukorica 

elterjedése. A terményekkel együtt terjedtek az eszmék és gazdagodtak a nyelvek: „a kultúrák 

kontaktusai kommunikációs folyamatok keretében történnek, amelyek nyelvi természetűek” 

(Földes 2007: 16).  

A népek érintkezései különböző dominanciával több síkon zajlottak (pl. kereskedelmi, 

katonai, egyházi), és nyomot hagytak a népek szókincsében is. Az évszázadok folyamán 

nyelveinkbe jövevényszavak, vándorszavak, tükörfordítások, nemzetközi szavak kerültek; 

átvételük egyrészt az ősi, belső keletkezésű szavak körében tapasztalható lexikai hiánnyal, 

másrészt presztízzsel magyarázható (Klobouková 2006).  

A szókölcsönzést a három nép több száz éves együttélése is elősegítette; a közös 

térségből kifolyólag a magyar nyelvben bőven találunk szláv jövevényszavakat. A német 

nyelv dominanciája mind a magyar, mind a cseh nyelvre jelentős hatást fejtett ki, főként az 

Osztrák-Magyar Monarchia időszakában. 

 

8.1.1.5 Globalizáció 

A nemzetközi szavak elterjedését nagymértékben elősegítette a globalizáció, amely 

egyfajta modern szókölcsönzésnek tekinthető. Az internacionalizmusok terjedésével több 

szaknyelvi és hétköznapi, ill. rétegnyelvi kifejezés került a kutatott nyelvekbe a 

legkülönfélébb csatornákon, pl. a magasságában kifejezés a tengerészeti szókincs vagy az 

angol high kifejezés révén (vö. high time). 

A nemzeti szókincsekbe kerülő kifejezéseket fékezhetjük vagy támogathatjuk 

(megőrző/elfogadó és elutasító nyelvművelés), azonban a tudatos nyelvművelésen túl döntő 

részben a beszélőközösség tudattalan nyelvi viselkedése dönti el, mennyit fogad vagy utasít 

el, mennyi terjed el belőle anyanyelvében (liberális vagy konzervatív nyelv). 
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8.1.1.6 A szerzők műveltsége 

A kutatott szerzők munkássága köthető idegen nyelvek (többek közt a német) ismere-

téhez és külföldi (többnyire német nyelvterületen való) életvitelszerű, illetve ösztöndíjas tar-

tózkodáshoz. A nyelvi-kulturális hatások lecsapódása műveik nyelvhasználatában is nyomon 

követhető: például az Isten drága idejét tölti és a zöldcsütörtök megjelenése a magyar forrás-

nyelvi műben (az utóbbi használatának oka az előző századelő elterjedtebb latin alapú mű-

veltségében is keresendő). A szerzők, illetve a fordítók olvasottságuk, külföldi tartózkodásaik 

révén új, idegen elemekkel gazdagíthatják a forrás-, ill. célnyelvet. 

 

A felsorolt pontokban foglalt álláspontok és meglátások nem részletekbe menően 

kidolgozottak, azonban nagy vonalakban szemléltetik a hasonló cseh, német és magyar 

időmetaforák kialakulásában közrejátszó okokat (további ok a Más idegen nyelvű fordítás 

használata? Konzultálás a szerzővel? című fejezetben). Az idézett nézetek és vizsgálataim 

alapján megállapítottam, hogy a kognitivisták által hirdetett univerzális (kognitív, biológiai, 

pszichológiai stb.) motiváció táptalajt biztosít a hasonló időmetaforák létrejöttének, amelynél 

továbbá jelentős szerepet játszik a közös élettér és a több száz éves kultúra- és nyelvközi 

kommunikáció. Együttélésünk, kulturális, társadalmi kapcsolataink, pl. a magyar és a cseh 

értelmiség német nyelvtudása, szintén közrejátszott a kifejezések nyelvközi terjedésében, a 

globalizáció hatása pedig többé-kevésbé valamennyi kultúrára és nyelvre kiterjedt.  

Az univerzális meghatározottságokon és a globális hatásokon túl azonban az 

anyanyelv és a szociokulturális környezet eltérősége, a nyelv belső fejlődése a népek sajátos 

világfelfogását tükröző kultúraspecifikus kifejezéseknek kedvezett: „Valóságérzékelésünket 

és a valósághoz való viszonyunkat a kultúránk, ezen belül is az adott kultúra nyelve határozza 

meg, és ennek szűrőjén keresztül értelmezzük és értjük meg a hozzánk érkező információkat” 

(Hidasi 2004: 28). 

A felsorolt tényezők együtthatásának köszönhetően alakult ki globális/univerzális, 

nemzeti/kollektív és egyéni kognitív világképünk. A fordítás során a felsorolt világképeket 

kell összeilleszteni, egymásnak megfeleltetni és közvetíteni, ugyanis a fordítás „két nyelvi 

világkép kölcsönös megfeleltetését, lefordítását jelenti” (Bańczerowski 2000a: 256). 
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8.1.2 Kreatív időmetaforák? 

2. hipotézis 
Az elemzett szépirodalmi művekben számos egyéni metafora fordul elő, mivel a 
szépirodalmi szövegekben jóval gyakoribb a kreatív időkifejezések előfordulása. 
2. kérdéscsoport 
Milyen mértékben alkalmaznak az írók köznyelvi és egyéni időmetaforákat, avagy 
miben különbözik az írók nyelvhasználata az „átlagos” nyelvhasználóétól? Van-e 
példa kreatív időmetaforák hétköznapi fordítására, és fordítva?  
 

Szépirodalmi művekben a világ művészi képe a domináns, „amely sajátosan 

összeválogatott nyelvi eszközökből épül fel” (Cs. Jónás 2010b: 10). Az egyéni világfelfogás a 

szépirodalmi művek megalkotása során általában sokkal erőteljesebben érvényesül, mint 

fordításuk során. A fordítónak kevés lehetősége nyílik új metaforák alkotására, hiszen a 

fordítás másodlagos szövegként jelenik meg: Nárcisz tükörképe, a szó visszhangja, a gobelin 

hátoldala, az eredeti mimézise stb. (további példák Pénzes 2010). A fordító „hozott 

anyagból”, a pszicholingvisztika terminusával élve „kívülről megadott program” szerint 

dolgozik. „Olyan gondolatokat kell formába öntenie, melyeket nem ő gondolt el, s aki 

elgondolta, más gondolkodási stratégia szerint járta be a gondolattól a nyelvi formáig vezető 

utat, mint ahogy ő tette volna, ha a saját gondolatai fogalmazza meg.” (Klaudy 2007a: 82).  

A fordító értelmezése továbbá mindig csak a lehetséges értelmezések egyike: „Minden 

befogadás az összes lehetséges megértési- és interpretációs módoknak csak részeit valósítja 

meg, és mindig más-más ismertetőjegyeket neutralizál és konnotál. Itt alapvetően nem többről 

vagy kevesebbről van szó (...), hanem mindig másról.”19 (Reiß és Vermeer 1984: 62) (vö. 

Miként lehetséges a fordítás? A jelentés definiálása). 

A köznyelv, a szaknyelv és az irodalmi nyelv ismérvei című fejezetben nyelvészek 

véleményét alapul véve azt állítottam, hogy az irodalmi nyelvhasználat jelentős mértékben 

kreatív, és ebből kifolyólag az általam elemzett művekben is kreatív szépirodalmi metaforák 

jelentős számát feltételeztem. A művekben előforduló metaforák azonban azt bizonyították, 

hogy az irodalmi művekre nem szükségképpen jellemző a kreatív metaforák nagyszámú 

használata. Számos olyan mű lát napvilágot, amely éppen egyszerűségével arat sikert (pl. 

Hemingway: Az öreg halász és a tenger). Nyilvánvaló, hogy ha a szépirodalmi prózában 

túlsúlyban lennének az ismeretlen, megfejtésre váró metaforák, túl nagy feldolgozási 

erőfeszítést követelne a befogadótól (vö. Sperber és Wilson 1986, Heltai 2009, Vermes 2004), 

                                                 
19  Német eredetiben: „Jede Rezeption realisiert nur Teile aller möglichen Verstehens- und Interpretationsweisen 
und neutralisiert und konnotiert jeweils andere Merkmale. Es handelt sich dabei nicht grundsätzlich um ein Mehr 
oder Weniger (...), sondern um ein jeweils Anderes.”  
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illetve csak az irodalomban nagyon otthonosan mozgó személyeknek kínálna fel befogadási 

lehetőséget (lásd Mi a kreatív és mi a hétköznapi a szerző/fordító számára?). 

Az általam vizsgált művek metaforizáltságukat illetően az alábbi sorrendben állíthatók 

fel: alacsony számú metafora található Kertész Imre, Márai Sándor és Szabó Magda 

szövegében, ahol a mondanivaló erejét a letisztult, kevés díszű szöveg garantálja. 

Krasznahorkai László szövege valamivel erőteljesebben metaforizált (főként létfilozófiai 

metaforákat tartalmaz), Darvasi László szövege pedig számos kreatív, lírainak is nevezhető 

metaforától hemzseg. A kutatott művek időkifejezései azonban kevésbé metaforizáltak. A 

disszertációmban vizsgált időmetaforák nagy része a mindennapokban használatos, szótárban 

rögzült kifejezés, és csupán elenyésző részük szépirodalmi közegre jellemző metafora, és 

minimális hányaduk ritka előfordulású vagy hapax legomenon kifejezés. Második 

hipotézisem tehát csak részben bizonyult valósnak. 

A kreatív metaforákban foglalt művészi világképet a fordítók kreatívan, vagy kevésbé 

kreatívan továbbíthatták. Komoly kihívásokkal olyan esetekben szembesült a fordító, amikor 

a forrásnyelvi metaforában a két konceptuális terület között fennálló megfeleltetések a 

célnyelvi befogadó oldaláról újszerűnek bizonyultak. 

Egy ritkább előfordulású hétköznapi metafora is kihívás elé állíthatja a fordítót, 

amennyiben a forrásnyelvi transzémának nincs adekvát stílusértékű célnyelvi megfelelője, pl. 

morzsolják napjaikat (45) (Márai 14). A célnyelvekben két, a forrásnyelvitől és egymástól 

eltérő megoldás jelenik meg, melyet a cseh példa esetében metaforizálásnak, a német példa 

esetében metafora-egyszerűsítésnek tartottam: (48a) ukrajovali tenké plátky ze svých životů 

’vékony szeleteket vágjanak az életükből’ (Gálová KÉ), illetve (45b) sollten ihre Tage zählen 

’napjaikat kellene számolniuk’ (Skirecki 11). 

A disszertációban idézett példák bizonyítják, hogy a fordító azon túl, hogy közvetítő, 

alkotó is egyben, valamint a műfordítás szubjektív tevékenység, intellektuális és intuitív 

munka (Bush 1998). 

 

Az Átváltási műveletek fejezetben felállított kategorizációm alapján a példák elemzése 

során az alábbi megállapításokat tettem: 

 

1) Az esetek többségében a fordítók az időkifejezések egyszerű behelyettesítéséhez 

folyamodtak. Ennek oka az időkifejezések hosszú ideje kialakult és használt formáiban 

keresendő – jelentős hányaduk szótári formában rögzült alakokban, többnyire (sok esetben 
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azonos jelentés-összetevőkből álló) állandósult szókapcsolatokban fordul elő, pl. az idők 

végezetéig (69), do skonání věků (69a), bis ans Ende der Zeiten (69b). 

 

2) Metafora-egyszerűsítés, implicitáció: kreatív szófordulat semleges fordítására 

példa a szitál igétől eltérő célnyelvi megfelelő használata: „az idő (…) nyom nélkül szitált át 

rajtam” (21) (Márai 334), ich habe die Zeit (…) restlos vergessen (21b) (’az időt 

maradéktalanul elfeledtem‘) (Skirecki 281). 

 

3) Metaforizálásnak tekinthető a gyermek még a hajnal (14) (Darvasi 185) kreatív 

metafora cseh fordítása: svítání je ještĕ v peřinkách (’a hajnal még pólyában van’) (14a) 

(Novotný 161). 

 

4) Sajátos explicitációnak fogható fel a már időtlenül öreg volt, mint a Biblia nőalak-

jai (136) (Márai 113) metafora cseh fordítása: už byla stará jako Metuzalém ’öreg volt, mint 

Matuzsálem’ (136a) (Gálová KÉ), ahol a fordító egyrészt összevon jelentéseket, másrészt a 

fordítás alapjául más alanyt választ. 

 

A fordító akár metaforizál, akár metafora-egyszerűsítést végez, a szerző 

megnyilvánulásában kommunikált értelmet kell továbbítania a célnyelvi befogadóknak (vö. 

Fordítási ekvivalenciák), szépirodalmi művek esetében különös tekintettel a konnotatív, 

stilisztikai vagy esztétikai ekvivalenciára. 

Az elemzett metaforák alapján bizonyítást nyert Jakobson elmélete is, miszerint „a 

nyelvek nem abban különböznek, hogy mit lehet kifejezniük, hanem mit kell kifejezniük” 

(Jakobson 1959), tehát a fordítók nem ütközhetnek a lefordíthatatlanság problémájába. A 

nyelv megfelelően rugalmas ahhoz, hogy a meglevő anyagból kombináljon, új kifejezéseket 

kreáljon vagy átvegyen, hiszen egy nyelvközösség kommunikációs igényeihez mérten 

változtatja a nyelvét. „Hasonlattal szólva a nyelv léggömbhöz hasonló: ha levegőt fújnak bele, 

úgy változik, hogy bővül, növekszik, (…) s ha levegőt engednek ki belőle, akkor úgy változik, 

hogy zsugorodik, összeszűkül.” (Kiss 2009: 200). 
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8.1.3 Visszavezethetők az irodalmi metaforák hétköznapi metaforákra? 

3. hipotézis 
A hétköznapi és a szépirodalmi metaforák ugyanazokra a fogalmi forrásokra 
vezethetők vissza (Lakoff és Turner 1989). 
3. kérdés 
Előfordulnak a szépirodalmi művekben olyan metaforák, amelyek gyökere ismeretlen, 
vagy nehezen kikövetkeztethető? 
 

A köznyelv, a szaknyelv és az irodalmi nyelv ismérvei című fejezetben kifejtettem, 

hogy az irodalmi metaforák lecsupaszított váza megtalálható a hétköznapi nyelvhasználatban. 

A példáim közt szereplő metaforák cél- és forrástartományai közti leképezések minden 

esetben nyomon követhetők és visszavezethetők olyan kifejezésekre, amelyek a mindennapi 

nyelvhasználat részét képezik. Például A HAJNAL GYERMEK (14) irodalmi metafora gyökere 

él a köznyelvben, pl. gyerek még az este/idő, fiatal még az este/idő, öreg este van formában. 

Ugyanez állítható AZ ÖSSZEKEVEREDETT IDŐ KORTALANSÁG (137) metaforáról, 

amelyben az életkor kikövetkeztethetetlensége, illetve a koravénség kerül irodalmi módon 

kifejtésre. Az idő színpada (87) szintagma szintén megfejthető, ugyanis a színpad számos 

olyan szókapcsolatban előfordul, pl. a történelem, a politika színpada, amelyek révén az időre 

vonatkoztatva is értelmezhető. Továbbá a kontextus is jelentősen segít a kreatív metaforák 

megfejtésében. 

A hétköznapi és az irodalmi időmetaforák forrástartományai többnyire közösek – 

eltérések az egyes kifejezések kidolgozottságában, kombinálásában, továbbfejlesztésében, 

egyes jelentésegység hangsúlyozásában vagy háttérbe szorításában figyelhetők meg.  

Az irodalmi metaforák esetében lényeges, hogy a metaforának mindig legyen ismert 

része, amelyhez az új köthető. Ahogy elődeink az elvont fogalmakat a mindennapokban 

előforduló konkrét tárgyak, anyagok, mozgások stb. révén értelmezték, úgy értjük meg a 

kreatív metaforákat a hétköznapi metaforák és mindennapi tudásunk alapján. Ugyanis a 

művész saját világot alkot, azonban új nyelvet nem alkothat. „Más megoldása nem lévén, a 

köznyelv szavaiból szerkeszti meg azt a sajátosan konkrét nevet, amely nagyjából fedi azt, 

amit ki akar fejezni. E művelet egészen egyszerű változata a köznyelvnek is jellemzője: 

aminek nincs külön neve mint olyan, azt két vagy több elemből szerkesztjük meg 

nyelvtanilag.” (Szilágyi 2000: 160). 

Disszertációmban bizonyítást nyert Lakoff és Turner More than cool reason (1989) 

című művében tárgyalt elmélete, amely szerint a költői metaforák és a hétköznapi metaforák 

forrása azonos.  
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8.1.4 Cselekvések vagy történések az események? 

4. hipotézis 
AZ ESEMÉNYEK CSELEKVÉSEK metafora ritkább előfordulású az IE nyelvekben, 
mivel cselekvő ige helyett sokszor tartalmatlan, üres igével fejezik ki egy esemény 
beálltát. A kezdést, illetve állapotváltozásokat kifejező monolexémás forrásnyelvi igék 
az IE nyelvekben felbontásra kerülnek (Klaudy 2007c: 82). 
4. kérdéscsoport 
Gyakrabban fejezik ki az IE nyelvek egy évszak, ill. napszak bekövetkezését szenvedő 
alakkal? Valóban dominánsabb az összetett kifejezések előfordulása a vizsgált 
célnyelvekben?  
 

A korpusz elemzése során megállapítottam, hogy a két célnyelv is kifejezi tartalmas, 

aktív igékkel egy esemény (napszak/évszak) beálltát (vö. A NAPSZAKOK/ÉVSZAKOK 

ÉLŐLÉNYEK), azonban nagyobb bennük a potenciál arra, hogy üres, passzív igék 

segítségéhez folyamodjanak.  

Az idő múlásának kifejezésére a két célnyelvben számos cselekvő ige található (lásd 

AZ IDŐ MÚLÁSA ÉLŐLÉNY MOZGÁSA). A két célnyelv az időt és az időegységeket is 

kifejezi élőlényként, pl.  

1. m: néhány nap vánszorog (…) el (4) (Darvasi 207), cs: odvleče se (…) několik dnů 

(Novotný 180), n: ein paar Tage haben sich hingeschleppt (Eisterer 228), 

2. m: pillanat közeledte (5), cs: se blíží (…) okamžik (Gálová KÉ), n: auf das 

Herannahen des (…) Augenblicks (Skirecki 198), 

3. m: hamarosan beköszöntő téllel (10) (Krasznahorkai DIA), cs: blížící se zimě 

(Kolmanová KÉ), n: dem bevorstehenden Winter (Skirecki 303). 

Az Aktív idő fejezet példái alapján megállítható, hogy az idő és az időszakok 

mindhárom nyelvben megszemélyesíthetők. Azonban előfordul, hogy tartalmatlan, üres igék 

kerülnek a magyar nyelvű tartalmas igék helyébe, pl.  

m: leszáll az éjszaka (11) (Krasznahorkai DIA), cs: nastane noc (Kolmanová KÉ), n: 

es wird Nacht (Skirecki 54) (Bővebben lásd az Aktív idő – összefoglalás fejezetben).  

Disszertációm monolexémás forrásnyelvi igéi helyébe összetett célnyelvi igealakok 

kerültek, pl.  

m: alkonyodott (103) (Márai 232), cs: stmívalo se (Gálová KÉ), n: wurde es (…) 

dunkel (Skirecki 191). 

Az utóbbi jelenség oka a nyelvek rendszerbeli felépítésében keresendő: a magyar igére 

szintetikus szerkesztésmód jellemző: képzők, jelek és ragok segítségével fejez ki egy szóban 

valamennyi jelentést, névmások, segédigék és egyéb segédszavak nélkül, pl. bealkonyodik. A 

cseh és a német nyelv azonban „segédszavakhoz” (prepozíciókhoz, névmásokhoz, 
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segédigékhez) nyúl, és ennek következtében többletszavak keletkeznek. Viszont a két 

indoeurópai nyelv sem tekinthető morfológiai-szintaktikai szempontból egyformának: a cseh 

fordításokban általában visszaható ige szerepel, a német fordításokban pedig alany-állítmányi 

szintagma (bővebben Napszakok beállta – monolexémás kifejezésekben). 

A 4. hipotézisben megfogalmazott állítások valósnak bizonyultak. 
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8.1.5 Napszakok általánosító vagy differenciáló fordítása? 

5. hipotézis 
A magyar nyelvhasználók a nap első felében jobban differenciálnak, míg a német 
nyelvhasználók a hajnal helyett a rMorgen ’reggel’ lexéma használatát részesítik 
előnyben. Ezt a jelenséget fordítástudományi szempontból napszakok általánosító 
fordításának nevezzük (Klaudy 2007a: 57).  
5. kérdéscsoport 
Jobban differenciálnak a német fordítók a hajnalmetaforák fordításakor szépirodalmi 
szövegek esetén? A cseh fordítók általánosító vagy differenciáló fordításhoz 
folyamodnak?  
 

A hajnal- és alkonyat lexéma egyaránt megtalálható a cseh és a német nyelvben, 

azonban eltérő preferenciákkal rendelkezik, különböző gyakorisággal használatos.  

A német rMorgen átfogóan lefedi a ’hajnal, reggel, délelőtt’ időszakát, azonban 

szépirodalmi szövegekben előfordulnak a magyar hajnal és alkonyat lexémák adekvát, 

differenciáló megfelelői. A német fordítók sok esetben megtartják a stilisztikai árnyalatokat, 

általában a rMorgen vagy a rAbend lexémával történő konkretizálás révén, pl. 

eMorgendämmerung, eAbenddämmerung. Ennek oka többek közt a köznyelvi és az irodalmi 

német nyelvhasználat különbségében keresendő. 

A cseh fordítások esetében is csekély számban fordult elő általánosító fordítás. A cseh 

fordítók az esetek többségében a hajnal és az alkonyat adekvát célnyelvi kifejezéséhez, tehát 

napszakok differenciáló fordításához folyamodtak. (A kérdés kifejtettebb megválaszolása a 

Napszakok általánosító fordítása? és A napszakok fényviszonyok fejezetben.)  

Az 5. hipotézist a rendelkezésre álló példák alapján sem bizonyítani, sem cáfolni nem 

tudtam: disszertációm példái tendenciaszerűen vegyes képet mutatnak. A kérdés 

megválaszolásához a forrásnyelvi kifejezésekhez való fordítói hűség és a fordítók egyéni 

preferenciáinak feltérképezése is hasznos adalékként szolgálna. 

 

Következtetéseimet a hipotézisekben foglalt állítások valós, ill. valótlan voltáról az öt 

kötet példáiból és egyéb forrásokból származó példákból vontam le. Teljes körű 

bizonyításukhoz a kötetek valamennyi példáját érintő, illetve további korpuszokra 

kiterjesztett, konkrét számadatokkal alátámasztott kvantitatív elemzésre lenne szükség. 
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8.2 A kutatás során felmerült kérdések és a kutatás továbbgondolásának 

lehetőségei 

8.2.1 Elégséges szótárak és szövegtárak? 

Megfelelő segítséget nyújtottak a felhasznált segédeszközök a magyar, cseh és német 

időmetaforák feltérképezéséhez? 

A szójelentések megfejtésében, ill. a kifejezések konvencionalizáltságát illetően a 

Cseh–magyar szótár és a Német–magyar nagyszótár, és az ellenkező irányú szótárak voltak 

elsődlegesen a segítségemre, azonban már megjelenési dátumuk jelentős időbeli eltérést 

mutat: míg a német–magyar szótárakat rendszeresen aktualizálják, bővítik és felülvizsgálják, 

cseh–magyar szótár 1960 óta, tehát ötven éve nem jelent meg, így a 20. század második 

felének szókincsét egyáltalán nem tartalmazza. Ezért folyamodtam szükséges esetben egyéb 

egynyelvű szótárak és szövegtárak használatához. 

A kutatók nyelvi/kulturális intuíciójáról is érdemes említést tenni (Bańczerowski 

2008b: 146). Felvetődik a kérdés, hogy mennyiben tükröződik az átlagemberek, ill. a nyelvé-

szek világképe a szótárakban, illetve a szótárakban közölt jelentés megfelel-e az aktuálisan 

használt jelentésnek? Az egyes szócikkek bizonyíthatják egy szintagma gyakoribb előfordulá-

sát egy bizonyos nyelvben, de a szótárírók preferált szókapcsolatait is (pl. az éj leple [88] a 

cseh szótárban nem jelenik meg, a német szótárban viszont számos alakban előfordul). 

A nemzeti szövegtárak korpuszainak használata szintén rejt magában előnyöket és 

hátrányokat: egyrészt segítenek alátámasztani azt, hogy egyes időkifejezések léteznek-e az 

adott nyelvben, másrészt a szövegtárak a nyelvnek csak szeletei; a kifejezések össznyelvi, 

százalékarányos előfordulásairól csak közvetetten tudósítanak, mivel nem azonos arányban 

tartalmaznak különböző nyelvváltozatokat. Másrészt a korpusz sem állandó, folyamatosan 

bővül. Harmadrészt gondot okoz a keresett kifejezés megtalálása egynyelvű korpuszokban, 

amennyiben nem tudjuk a célnyelvi kifejezés konkrét megfelelőjét, és csak a keresett lexéma 

tükörfordítása vagy feltételezett célnyelvi megfelelője alapján tudunk rákeresni. Negyedrészt 

valamennyi nemzeti szövegtár eltérő mennyiségű szövegszót tartalmaz (viszont az 

eredményül kapott lemmák számából arányaiban kikövetkeztethető, hogy a forrás- és a 

célnyelvben széles körben elterjedt kifejezésről vagy kreatív metaforáról van-e szó). 

A felsorolt okokból kifolyólag a szótárak és a szövegtárak anyagain túl internetes 

keresőrendszereket is használtam, mivel az interneten jóval korábban és nagyobb számban 

jelennek meg olyan kifejezések, amelyek a nyomtatott vagy elektronikus archívumokban 
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(bármilyen gyorsan és gyakran is frissítik azokat) csak bizonyos idő eltelte után, vagy 

egyáltalán nem rögzülnek. 

 

8.2.2 Fordítás, (ön)lektorálás, kiadói politika 

Egy szépirodalmi mű a megjelenése előtt többszöri javításon esik át, ezért nehézséget 

okoz annak kiderítése, hogy kinek a keze nyomát viseli magán a végső célnyelvi megoldás: a 

fordítóét vagy a lektorét.  

A fordító a szöveg újraolvasása során a szöveghez anyanyelvi szövegként viszonyul, 

tehát a forrásnyelvi műtől eltávolodva, önálló életet élő műként kezeli. Önlektoráláskor a 

szöveg arculatán jelentős változások mehetnek végbe: egyes megoldások előtérbe kerülnek, 

mások háttérbe szorulnak; a fordító újraolvasáskor a lehetséges megoldások közül 

szelektálhat, kiemelhet és elrejthet, betoldhat és elhagyhat jelentéseket. A szöveget 

hasonlíthatjuk akár nőhöz, aki a sminkelést követően jelentős változáson mehet keresztül.  

A mű ezt követően a lektor kezébe kerül, aki tovább módosíthat az eredeti, illetve a 

(többszörösen) módosított verzión. A végleges kéziraton tükröződhet a kiadó arculata is, 

amely pragmatikai megfontolásokból, üzleti érdekek által vezérelve, illetve a célnyelvi 

olvasók olvasási szokásait kiszolgálva módosíthat a szövegen. Előfordulhat, hogy „annak 

érdekében, hogy az áru kapósabb legyen, a fordítás nyelvezetét hozzáigazítják a 

tömegízléshez” (Szabó 2007: 72). Megesik továbbá az is, hogy a kiadói szerkesztők 

önkényesen megváltoztatnak szövegrészeket, és a változásokat nem jelölik (Albert 2011). 

A kutatott szövegekben Márai német fordításából hiányoztak mondatok. Azonban 

egyértelmű választ arra, hogy a lektor, ill. a kiadó mennyire és miért nyúlt bele a szövegbe, 

csak akkor kaphatnánk, ha rendelkezésünkre állna a fordító által leadott kézirat és a lektorált 

mű, illetve ha konkrétan rákérdeznénk a fordítónál vagy a kiadónál az elvégzett 

változtatásokra és azok okaira. 

Disszertációmban három cseh kéziratot használtam: a Gálová-kéziratot (tördelés és 

oldalszámok nélkül, Wordben), a Kolmanová-kéziratot (tördelés és oldalszámok nélkül, 

Wordben) és a Novotný-kéziratot (betördelve, oldalszámokkal, Pdf-ben). Továbbá a magyar 

kiadótól megkaptam a Márai-művet (tördelés és oldalszámok nélkül, Wordben); Kertész, 

Krasznahorkai és Szabó Magda műve pedig megtalálható a DIA-n. 

Disszertációmban a fordítást a fordítók teljesítményének tulajdonítottam, és ennek 

megfelelően jelöltem. 
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8.2.3 Önmegfigyelés, interjúk fordítókkal, lektorokkal  

Milyen háttér-információkat, szótárakat, szövegtárakat használtak a fordítók, 

folyamodtak-e fordítótársak vagy anyanyelvi beszélők segítségéhez? Hosszas keresgélés után 

találtak egyes megoldásokra, vagy az első eszükbe jutó ötletet vetették papírra? 

A célnyelvi példák elemzésekor a fordításban megjelenő megoldást a fordító 

döntésének és választásának tulajdonítottam. A fordítói döntés következetességének és 

tudatosságának feltérképezését azonban legfeljebb interjúk vagy önmegfigyeléses naplók 

elemzésének segítségével végezhetném el.  

Ha a fordító fókuszált elemzéssel (focused analytical approach) önmegfigyelést végez 

(Gile 1998), és feljegyzi fordítás közbeni elmélkedéseit, akkor sem garantált, hogy érint olyan 

fordítói döntést, amelyre egy kutatónak az elemzéséhez szüksége lehet (pl. időmetaforák). 

Továbbá a „hivatalosan” adott válasz is lehet jóval átgondoltabb, mint maga a fordítás során 

hozott döntés, amely nem minden esetben következetes, hiszen az ember nem robot, nem 

számítógépes szóbeillesztésekkel fordít szépirodalmi művet: a fordító egész szociokulturális 

lényének tapasztalatait viszi bele a fordításba. Az eltérő szóválasztások hátterében állhat az 

eltérő kontextus, az eltérő pszichikai állapot stb. A fordítók „eljátszanak” az irodalmi mű 

anyagával, megoldásokat próbálgatnak aszerint, hogy melyek a tartalmilag, logikailag, han-

gulatilag stb. leginkább adekvát célnyelvi megoldások, milyen szókapcsolatok hogyan illesz-

kednek a szövegtestbe. A tudatos és a tudattalan döntések kölcsönösen kiegészítik egymást, 

hiszen egy hirtelen felmerült ötleten is módosíthatunk a későbbi újraolvasások során.  

Nehéz betekintést nyernünk a fordítók agyába, a „little black box”-ba, viszont számos 

pszicholingvisztikai felmérés és mélyinterjú mutat fel jelentős eredményeket a tolmácsok és 

fordítók agyműködését és döntési stratégiáit illetően.  

Többek közt az idő szitál (21), az időszakok szitálnak (22), a szűkre szabott idő (60, 

61), a gyermekkor (131, 132), illetve A perc, pillanat, másodperc fordítási lehetőségei, Az 

éjjel-nappal fordítási lehetőségei, A télvíz idején a korpuszban című fejezetek példái 

szemléltetik, hogy azonos köteten belül ugyanaz a szerző és fordító gyakran más-más 

megoldást tart adekvátnak – tudatos vagy tudattalan „döntése” eredményeképpen. 

 

8.2.4 Más idegen nyelvű fordítás használata? Konzultálás a szerzővel? 

A kiadók (fordítók) fordításpolitikai okokból általában olyan szerzők életművének 

lefordítása mellett döntenek, melyeket a forráskultúra jeles képviselői és/vagy az 

olvasóközönség nagyra becsülnek, tehát valamilyen okból népszerűségnek örvendenek 

(további ok lehet a célkultúrával kapcsolatos tematika). Az általam elemzett művek a 
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forráskultúrában az olvasói és az irodalomkritikai érdeklődés középpontjában állnak, és 

széleskörű elismertséget élveznek20. Arról, hogy a célnyelvi elismertség hozzájárul-e az egyes 

művek külföldi megjelenéséhez és elismertségéhez, illetve a kiválasztott művek a 

célkultúrában is működnek-e, számos vélemény született, pl. Adamik Lajosé (vö. Pénzes 

2011: 88), vagy Hajdu Péteré: „a jó fordításban hozzáférhető idegen szövegeknek nagyobb az 

esélyük, hogy a kánon középpontjába kerüljenek” (Hajdu 2005: 47). 

A vizsgált kötetek számos nyelven megjelentek, és a szerzők egyéb műveinek 

színpadra vitele és megfilmesítése, valamint idegen nyelvű megjelenése is emelte hazai és 

külföldi (el)ismertségüket. A művek kiadási évek bizonyítják, hogy a német fordítások 

többnyire korábbi dátummal láttak napvilágot, mint a csehek. Amennyiben a cseh fordítók 

megfelelő szinten értenek németül vagy olyan nyelven, amelyen a mű már megjelent, a mű 

kérdéses pontjain felhasználhatták a már megjelent művek megoldásait. 

Három mű esetében a fordítók az írók (Darvasi, Krasznahorkai, Kertész) véleményét is 

kikérhették, két mű esetében azonban csupán saját értelmezésükre és más nyelvű fordításokra 

hagyatkozhattak. 

Amennyiben a célnyelvi megoldások közös vonást mutatnak fel, többek közt az alábbi 

okokra vezethető vissza: 

 

1. már megjelent idegen nyelvű fordítás használata 

2. konzultáció a szerzővel 

3. forrásnyelvi példa lehető legadekvátabb visszaadása  

 

Feltehetőleg csak interjúk révén tudnánk felderíteni, hogy a fordítók használták-e a 

forrásnyelvi mű más idegen nyelvű fordítását, konzultáltak-e a szerzővel, vagy a fordítók 

saját, egyéni megoldásait tartjuk a kezünkben. (A hasonlóság okaira Az univerzalitás 

lehetséges okai című fejezetben is választ kaphatunk.) 

                                                 
20 Darvasi Könnymutatványosok legendája című műve (1999) megjelent német (2001) és cseh (2008) 

nyelven. Kertész Sorstalanság (1975) című művét a Nobel-díj kapcsán számos nyelvre lefordították. 

Krasznahorkai Sátántangó című műve (1985) 2005-ig öt kiadást ért meg, német nyelven kettőt (1990, 2005), 

bolgár (2001), cseh (2003), lengyel (2004), francia (2006) nyelven is megjelent, és potenciális Nobel-díjasként 

emlegetik (MNO, 2011. június 30.). A vizsgált kötetet megfilmesítették (1991-1994, Tarr Béla, 430 perc). Márai 

Egy polgár vallomásai című művét is megfilmesítették, és számos nyelvre lefordították. Szabó Magda Az ajtó 

című művét két fordító is lefordította németre, és többek közt lengyel (1993) és angol (1994) nyelven is 

megjelent (az adatok a KIAT alapján).  
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8.2.5 Női és férfi, nemzetfüggő vagy egyéni fordítói stratégiák? 

A célnyelvi kötetek hasonló és eltérő megoldásai továbbá az alábbi okokban is 

gyökerezhetnek: 

 

1. női-férfi fordítói stratégiákban 

2. nemzet- és kultúrafüggő fordítói stratégiákban 

3. egyéni fordítói stratégiákban. 

 

Négy kötet szerzője férfi, egy köteté nő. Öt kötetet fordított férfi, és öt kötetet nő (egy 

helyen átfedés van Hans Skirecki személyében). A cseh fordítók női-férfi eloszlása 4:1, a 

német fordítók női-férfi eloszlása 2:3. Tehát a cseh köteteket túlnyomórészt nők fordították, a 

németekét kis többségben férfiak.  

A szerzők és a fordítók nemi eloszlását tekintve az alábbiakat állapítottam meg: egy 

férfiszerzőt (Darvasi) csak férfifordító, két férfiszerzőt (Krasznahorkai, Márai) női és férfi 

fordítók, egy férfiszerzőt (Kertész) csak nőfordítók, egy nőszerzőt (Szabó) csak nőfordítók 

fordítottak. Feltehetjük a kérdést, hogy „a férfiszerző alkotta forrásnyelvi szöveg kizárólag 

hímnemű-e, illetve a nőszerző alkotta forrásnyelvi szöveg kizárólag nőnemű-e, továbbá 

milyen hatással van a szöveg nemére a fordító neme, tehát a célnyelvi szöveg hímnemű, 

nőnemű vagy semlegesnemű lesz?” (Pénzes 2010: 27). Ha a gender studies szempontjából 

közelítjük meg a témát, akkor további kérdést vethet fel a lektor neme. 

Ilyen szempontból érdemes lenne kutatni az újrafordításokat is, amikor egy 

forrásnyelvi szövegről több célnyelvi változat készül egy vagy több fordítótól (vö. Albert 

1996), illetve a régi szövegek felhasználását az új változatban (adaptáció) (vö. Vándor 2007). 

Újrafordítás és adaptáció szempontjából érdekes kutatási anyag lenne Szabó Magda Az ajtó 

című művének két német fordítása: Vera Thies Die Tür (1990) és Hans Henning Paetzke 

Hinter der Tür (1992, 1993) (KIA). 

A gender studies szempontjából történő elemzéshez kiváló kiindulási alapot jelenthet 

Klaudynak a Jelcin-dosszié két magyar fordításának összehasonlítása során tett megállapítása: 

a nők jobban explicitálnak, több betoldást, kiegészítést alkalmaznak, igyekeznek minél 

kifejtettebben, magyarázatokkal ellátva kifejteni a forrásnyelvi tartalmat (Klaudy 2006: 119).  

Az öt regény végleges stílusát nemzet- és kultúrafüggő fordítói stratégiák is 

meghatározhatják. Bizonyos esetekben a nemzetfüggő fordítói stratégiák és a gender studies 

szempontú megközelítés szorosan összefügg. Bár a kutatott művek német (férfi) fordításaiban 

több implicitációt, metafora-egyszerűsítést és lexikai kihagyást figyeltem meg, a cseh (női) 
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fordításokban pedig több metaforizálást és magyarázatot, az egész kötet valamennyi példáját 

sorra vételező elemzés hiányában általánosító következtetések nem vonhatók le (az elemzett 

kötetekre vonatkoztatva a nőfordító metaforizál és a férfifordító egyszerűsít kijelentés 

nehezen lenne elválasztható az alábbi kijelentéstől: a cseh fordító metaforizál, a német fordító 

egyszerűsít). 

A fordításokban az egyéni fordítói stratégiák megléte is cáfolhatatlan. Egyes fordítók 

bizonyos esetekben a metaforizálást, mások a metafora-egyszerűsítést tartják adekvátnak. 

Ezen túl természetesen az a feltételezés is helyt állhat, hogy nem következetesen alkalmazott 

fordítói stratégiákról, hanem pillanatnyi szubjektív döntésekről van szó. 

Ahhoz, hogy választ kapjunk arra, hogy női vagy férfi fordítói stratégiáikkal, nemzet- 

és kultúrafüggő stratégiákkal, netán egyéni döntésekkel állunk szemben, nagyszámú fordítás 

elemzésére lenne szükség, ráadásul több nyelv viszonylatában: több forrásnyelvi mű több 

célnyelvi fordítását kéne tanulmányozni nemcsak az időmetaforákat, hanem valamennyi 

nyelvi egységet alapul véve, nehogy abba a csapdába essünk, hogy egyéni fordítói 

megoldásokat tartsunk női/férfi vagy nemzetfüggő fordítási stratégiáknak. 

Két kötetet egyazon német fordító, Hans Skirecki fordított, aki sok esetben kihagyásos 

és sűrítő technikát alkalmaz. Lényegre törően, gyakran egyes kifejezések, mondatok, sőt 

bekezdések elhagyásával közvetíti a német olvasók felé a forrásnyelvi tartalmat. Neme, német 

származása vagy egyéni beállítódása az oka a tömör stílusnak? Pragmatikai okok vezérelték a 

fordítót, ill. a lektort, megoldásai netán a kiadó kiadási politikáját tükrözik? A kérdések 

megválaszolása túlmutat a disszertáció keretein. 
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8.3 A kutatás eredménye és haszna 

Értekezésemben konkrét szépirodalmi szövegekből nyert példákból kiindulva 

elemeztem a kreatív és a konvencionalizált időmetaforák előfordulását a magyar, a cseh és a 

német nyelvben. A kognitív nyelvészeti és a fordítástudományi tanulmányokban tárgyalt 

elméleti háttéren és példákon túl egy-egy nyelvi, ill. fordítási jelenség bemutatásával újabb 

példákkal, elméletekkel és kategorizációkkal erősítettem, ill. gyengítettem a disszertációmban 

hivatkozott tudományágak érvényes szemléleteit. 

Példáimmal az idő, időszakok és időegységek valamennyi szegmensét (emberi idő, 

naptári idő, végtelen idő stb.), és a lehető legtöbb forrástartományt érintettem és összegeztem, 

pl. AZ IDŐ ÉLŐLÉNY, AZ IDŐ SZUBSZTANCIA, AZ IDŐTÖLTÉS TRANZAKCIÓ. A kutatás 

keretében feltárt ismeretek hozzájárultak a kognitív nyelvészet és a fordítástudomány eddigi 

kutatásaihoz, ötvözték és kiegészítették eredményeiket.  

Továbbá a fordítástudományban használt átváltási műveleteket kiegészítettem kettő, 

szépirodalmi művek elemzését elősegítő művelettel, a metaforizálással és a metafora-

egyszerűsítéssel. 

Kutatásom többek közt rámutatott arra, hogy a kognitív nyelvészet és a nyelvi relati-

vizmus nem egymást kizáró elméletek: egyrészt bizonyítják, hogy eltérő nyelvek különböző-

képpen ragadják meg a valóságot, másrészt „fizikai és kulturális valóságba beágyazódott gon-

dolkodásunk” (Kövecses és Benczes 2010: 13) egyetemességét hangsúlyozzák.  

A célnyelvi példák révén a célnyelv, illetve a célnyelvi fordító(k) hasonló és 

különböző gondolkodási-logikai folyamatai is nyilvánvalóvá válnak. Az összefüggések 

feltárása és a következtetések levonása révén ismertettem a metaforaképzési folyamatokat, 

illetve új fogalmi entitások megalkotásának mikéntjét, és az irodalmi alkotás és fordítás során 

sokszor ösztönszerűen végbemenő folyamatokat tártam fel tudományos szempontból. 

A fordítási gyakorlat elemzésén alapuló értekezés többek közt a fordítóképzésben és a 

nyelvoktatásban is hasznosítható, hiszen a magyar–cseh–német példatár nemcsak kutatási, 

hanem oktatási anyagként is betöltheti célját, mivel „az interlingvális egybevetés elősegíti az 

idegen nyelv tanítását és tanulását” (Földes 2000: 103). A példák elemzésének gyakorlati 

haszna a kognitív motivációk feltárásában (Kövecses 2005: 204), a magyarázó 

megközelítésben rejlik, mivel rámutat a szelekció és a kombináció, a nyomatékosítás és az 

elhallgatás folyamataira. A disszertáció megismerteti a potenciális befogadóval, hogyan 

alkotnak a forrás- és a céltartományok közös jelentést, milyen kognitív mechanizmusok 

játszanak szerepet létrehozásuk és megértésük folyamában, és felhívják a figyelmet arra, hogy 

a metaforaképzés egyes lépései tudatosan feltárhatók. Az értekezés továbbá felhívja a 
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figyelmet arra, hogy a szemantikai motiváció megfejtése nem igényel a mindennapi 

tudásunkon túlmutató többlettudást. 

A szépirodalmi példatáron végzett kutatás három nyelv időkifejezéseinek feltárásával 

hozzájárult az idő nyelvi képének sokrétű feltérképezéséhez. 

 

8.3.1 További potenciális kutatási irányok 

Az idő nyelvi képének jelen értekezés keretében történt feltérképezése újabb kutatás 

tárgyát vagy kiindulópontját képezheti, amely kiegészítheti vagy módosíthatja az 

értekezésben foglalt állításokat. 

Értekezésem fejezeteinek egyes felvetéseiből az alábbi potenciális kutatási irányok 

körvonalazódnak: 

 

• A kutatás kiterjesztése nagyobb mintára – egyrészt több nyelvre, másrészt több 

műfajra. 

• Kérdőíves felmérés készítése az idő nyelvi képéről: az idő, időegységek és időszakok 

szempontjából mely metaforákat tartják a nyelvhasználók hétköznapinak és 

irodalminak, illetve milyen képzetek társulnak pl. az évszakok és a napszakok 

nemdifferenciált megjelenítéséhez. 

• Az idő és az érzékszervek viszonyának kognitív nyelvészeti szempontú vizsgálata 

(kifejezhető-e a látás, szaglás, hallás stb. kognitív tartományával). 

• Szabó Magda Az ajtó című műve két német nyelvű fordításának egybevétő elemzése.  

• Visszafordítások és keresztirányú fordítások során előforduló jelenségek 

tanulmányozása (pl. napszakok általánosító vagy differenciáló fordítása, kezdő igék 

összetett vagy monolexémás kifejezése pl. magyarra fordítás esetén). 
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