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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. 

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 

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. 
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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 

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. 

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 könyvtárak, szövegtárak, egyéb szépirodalmi kötetek, továbbá szótárak, 

szinonimatárak, szólástárak stb. adekvát példáit is megvizsgálom annak kiderítésére, hogy 

egyes példák esetében széles körben elterjedt metaforáról, avagy hapax legomenon 

előfordulású irodalmi metaforáról van szó. 

 



 4 

2. Elméleti háttér  

2.1 Kulturális antropológia és nyelvi relativizmus  

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. 

 

2.2 Kognitív szemantika, grammatika, metaforaelmélet, a világ nyelvi képe  

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 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. 

A kognitív nyelvészet a nyelvhasználó által tapasztalt objektív valóság interpretációját, 

a nyelvben rögzült valóságot, azaz a világ belső képét vizsgálja. „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 2008: 165).  

 

2.3 Fordítástudományi háttér 

Az értekezésben felhalmozott példák elemzéséhez indokoltnak tartottam az 

ekvivalencia fogalom és az átváltási műveletek lényegre törő bemutatását. A 

fordítástudományban tárgyalt referenciális (denotatív), érzelmi-asszociatív (konnotatív), 

funkcionális és pragmatikai ekvivalencia mellett az esztétikai-stilisztikai ekvivalencia 

fogalmára is kitérek. 

 

3. Időkonceptualizáció és metaforatípusok 

Disszertációm harmadik részében az időfogalom különféle interpretációit, ill. az idő 

lexéma szótári definícióit és szóképzési sajátosságait veszem sorra, és ismertetem a 

strukturális, ontológiai és orientációs metaforák, valamint a hétköznapi és irodalmi metaforák 

jellemzőit.  
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3.1 Az idő konceptualizációja: cél- és forrástartományok 

Az időmetaforák elemzésénél a kognitív metaforaelmélet eredményeit vettem alapul, 

amely a metafora fogalmát a következőképpen definiálja: „egy fogalmi tartománynak egy 

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

Az egész életünket átható 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. 

 

4. A kutatás módszere  

Korpuszom példáit a kognitív nyelvészet metaforakategóriái alapján soroltam be. A 

kategorizálás alapját nyolc példa kivételével a magyar példa időmetaforája képezte. Az első 

helyen mindig a magyar műből vett idézet áll, azt követi a cseh, majd a német adekvát idézet 

a cseh és német fordítások visszafordításaival. 

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. 

 

5. Az időmetaforák feltérképezése – aktív idő 

Evans megkülönbözteti a mozgó időt (Moving Time) és a mozgó ént (Moving Ego) 

(Evans 2005: 60-62), miszerint az ember a múltból a jelenen át tart a jövő felé, illetve a jövő 

eseményei érkeznek felé a jövőből: „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)” (Evans 2005: 225). 

Az aktív idő kategórián belül AZ IDŐ MÚLÁSA ÉLŐLÉNY MOZGÁSA, ill. A 

NAPSZAKOK/ÉVSZAKOK ÉLŐLÉNYEK metaforákat kutattam. A kutatott példák alapján 

megállapítást nyert, hogy mindhárom nyelv használói kifejezik megszemélyesítéssel az időt, 

azonban a magyar nyelvben gyakrabban fordul elő bizonyos időszakok beállta élőlények 

mozgására utaló igével, mint az IE nyelvekben, amelyek gyakrabban használnak tartalmatlan 

vagy passzív mozgást kifejező kezdő igéket. 
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MOVING TIME és MOVING EGO (Evans után) 

 

 
 

 

6. Az időmetaforák feltérképezése – passzív idő 

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.  

 

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. 

 

6.1.1 Az idő természeti képződmény 

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).  

 

6.1.2 Az idő tartály  

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). A térbeli viszonyok, az egyes részek közti átjárhatóság, ill. a mozgás 

iránya több metaforánkban kifejeződött, pl. huszadik évébe lépett, benne van az időben, 

kifutott az időből, hatvan éven felül van (vö. Az emberi kor metaforái). A „Mivel töltötted az 

időt?” kérdő mondat is rámutat az idő konténermetafora jellegére, amely további 

szókapcsolatokban is előfordul, pl. az idő tartalmas eltöltése, időmbe belefér.  

A fejezet példái alapján többek közt megállapítottam, hogy mindhárom nyelvben 

konténermetaforaként viselkedik az év, hónap, óra, perc, pillanat transzéma, pl. évben (v 

roce, im Jahr), hónapokban (v těchto měsících, in diesen Monaten), novemberben (v 

listopadu, im November), ebben az órában (v tuto hodinu, in diesen Stunden), nehéz 
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percekben (v těžkých minutách, in den schweren Minuten) és pillanatban (v okamihu, im 

Augenblick). 

Fordítástudományi szempontból főként behelyettesítések történtek; a magyar főnév + 

rag az IE nyelvekben prepozíció + főnév formában jelent meg. 

 

6.1.3 Az idő tárgy 

Őseink az elvont időt konkrét tárgyakhoz hasonlították. A fejezetben az idő tárgyi 

leképeződéseit kutatom konkrét szépirodalmi példák és egyéb előfordulások alapján.  

 

6.2 Az idő mérete 

A fejezetben azt vizsgálom, 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.  

 

6.2.1 Az idő magassága 

A cseh és a német nyelvben az idő magassága (legfőbb idő) a je nejvyšší čas és es ist 

die höchste Zeit (’legmagasabb idő’) időkifejezésekben fejeződik ki (A MAGASSÁG 

FONTOSSÁG). 

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). 

 

6.2.2 Az idő mennyisége és hosszúsága 

Jelen 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 

metafora, illetve a forrás- és a célnyelvi metaforák kombinációja szolgál alapul (AZ IDŐ 

MENNYISÉGE HOSSZÚSÁG). 

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), pl. a cseh míti dlouhou chvíli ’hosszú időt birtokolni’, azaz 

unatkozni, és a német jm die Zeit verkürzen ’rövidíteni vki. idejét’, azaz szórakoztatni 

jelentésben használatos. 

 

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 pontot, a távolság mérésére pedig 

legkézenfekvőbben saját mozgása szolgált. A fejezetben a napi járóföld szintagmát kutatom 

annak kiderítésére, hogy az időnek és a térnek az emberi mozgással történő ábrázolása 

mindhárom kutatott nyelvben kifejeződött-e. 
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6.2.4 Kiszabott idő 

A fejezet példáiban a mérés, szabás, aprítás művelete által feldarabolt időtartamok 

nyelvi kifejeződéseit elemzem, melyekben 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. 

 

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. Az ember által feljegyzett vagy szóhagyomány útján 

terjedő emlékezet behatároltsága, illetve az emberi történelem előtti és utáni korok 

végtelensége egyrészt monolexémás formákban, másrészt frazeologizmusokban öröklődött át. 

 

6.2.6 Az idő súlya  

A súlyos, nehéz jelzőkkel alkotott időmetaforák küzdelmes, válságos, többnyire anyagi 

nehézségekkel járó vagy háborúk sújtotta időszak jellemzésére használatosak, és általában az 

idő főnév többes számával, ill. az időszak, korszak főnévvel állnak mindhárom nyelvben. 

 

7. Egyéb időmetaforák feltérképezése 

7.1 Az időtöltés tranzakció 

Az emberi tapasztalatok az időt értékjelleggel ruházták fel. Időkifejezéseink egyrészt 

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. időt nyer, lop, fecsérel. Kutatásomhoz Fillmore KERESKEDELMI 

TRANZAKCIÓ (commercial transaction) kerete szolgált alapul (Fillmore 1976). 

A fejezet példái AZ IDŐ ÉRTÉK és AZ IDŐ BIRTOKOLHATÓ TÁRGY metaforákkal 

egyaránt jellemezhetők. Az elemzésekből kiderül, hogy a cseh és a német nyelvben Isten az 

értékes idő mércéje, illetve birtokosa, cs: trávit Bohu libý čas (’Istennek kedves/tetsző időt 

tölteni’), n: dem lieben Gott die Zeit stehlen (’Isten drága idejét lopni’), és a magyar 

forrásnyelvi szövegben is megjelenik a tölti az Isten drága idejét (Darvasi 125) szókapcsolat. 

 

7.2 Az idő birtokai 

Maga az idő, az időegységek és az időszakok is felbukkanhatnak birtokosként, pl. a 

főszereplők az idő országútján (Darvasi 14) sétálnak képletesen a múltból a jövő felé, amikor 

a szerző AZ ÉLET EGY UTAZÁS (Kövecses 2005: 47) konvencionális fogalmi metaforát 

fogalmazza meg kreatív formában. Az idő színpada (Darvasi 25) mindennapi emberi tudásunk 

révén szintén megfejthető és közvetíthető (vö. a történelem, a közélet, a politika színpadán). 

 

7.3 Napszakok 
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.  
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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, 

pl. nagyszombaton (Szabó 154), o Bílé sobotě ’fehér szombaton’ (Valentová 156), am 

Karsamstag ’gyászszombaton’ (Thies 165). 

 

7.5 Időjárás 
Az időjárással kapcsolatos időkifejezések bemutatásán túl a télvíz idején kifejezés 

négy előfordulását és konkrét fordításait vizsgálom, és kitérek arra, hogy a cseh és a német 

nyelvben az idő, ill. időjárás főnévhez tapasztott, ellentétes jelentést előhívó prefixummal 

fejezik ki a negatív jelentést (cs: nečas, n: sUnwetter). 

 

7.6 A perc, pillanat, másodperc fordítási lehetőségei  
A fejezet példái RÉSZ-EGÉSZ sémára (Lakoff 1987: 273) visszavezethető leképezések 

(metonímiák). 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 (pl. halála órájában/pillanatában)? 

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.  

 

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 kicsinyítő képzők 

gazdagságának szemléltetésére kiváló példa a cseh chvíle (’pillanat, perc’) lexéma, amely 

számos kicsinyítő képzős változatban él a cseh nyelvben, pl. chvilka, chvilečka, chvilenka, 

chvilička, chvilinka. 

 

7.8 Az emberi életkor metaforái 

Jelen fejezetben kimutatom, hogy mindhárom nyelvben előfordulnak az öregkor 

kifejezésére a sok, hosszú, magas, az érett kor kifejezésére pedig a szép, jó, teljes, erős jelzők 

(pl. élete teljében, magas/szép kort élt meg), azonban kultúraspecifikus kifejezésekkel is 

találkozhatunk, pl. élete derekán. 

 

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 halálmetaforák A HALÁL KASZÁS, AZ EMBEREK NÖVÉNYEK 

(Kövecses 2005: 64), illetve AZ ESEMÉNYEK CSELEKVÉSEK szempontjából is kutathatók 

(vö. Lakoff és Turner 1989). 
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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, pl. ketyeg az óra, ezer éve nem láttalak, az utolsó pillanat utáni pillanatban. 

 

8. A kutatási hipotézisek bizonyítása 

8.1 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. 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, amikor a szerző egyedi előfordulású 

metaforát fordít; az ok az esetek túlnyomó többségében a három nyelvben meglévő metaforák 

hasonlóságában rejlik. 

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). 
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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.  

 

8.2 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 2010: 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 gondolatait 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.” (Reiß és Vermeer 1984: 62). 

Az elemzett művekben kreatív szépirodalmi metaforák jelentős számát feltételeztem, 

azonban bebizonyosodott, hogy az irodalmi művekre nem szükségképpen jellemző a kreatív 

metaforák nagyszámú használata. Számos olyan mű lát napvilágot, amely éppen 

egyszerűségével arat sikert. 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), illetve csak 

az irodalomban nagyon jártas személyeknek kínálna fel befogadási lehetőséget. 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 (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: ukrajovali tenké plátky ze svých životů ’vékony 

szeleteket vágjanak az életükből’ (Gálová KÉ), illetve sollten ihre Tage zählen ’napjaikat 

számolják’ (Skirecki 11). 
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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). 

 

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 

azonos jelentés-összetevőkből álló) állandósult szókapcsolatokban fordul elő, pl. az idők 

végezetéig, cs: do skonání věků, n: bis ans Ende der Zeiten. 

 

2) Metafora-egyszerűsítés, implicitáció: kreatív szófordulat semleges fordítására 

példa a szitál igétől eltérő célnyelvi megfelelő használata: „az idő (…) nyom nélkül szitált át 

rajtam” (Márai 334), ich habe die Zeit (…) restlos vergessen (’az időt maradéktalanul 

elfeledtem‘) (Skirecki 281). 

 

3) Metaforizálásnak tekinthető a gyermek még a hajnal (Darvasi 185) kreatív 

metafora cseh fordítása: svítání je ještĕ v peřinkách (’a hajnal még pólyában van’) (Novotný 

161). 

 

4) Sajátos explicitációnak fogható fel a már időtlenül öreg volt, mint a Biblia nőalak-

jai (Márai 113) metafora cseh fordítása: už byla stará jako Metuzalém ’öreg volt, mint 

Matuzsálem’ (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, 

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). 

 

8.3 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 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 irodalmi metafora gyökere él a 
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köznyelvben, pl. gyerek még az este/idő, fiatal még az este/idő, ill. öreg este van formában. 

Ugyanez állítható A KORTALANSÁG ÖSSZEKEVEREDETT IDŐ metaforáról, amelyben az 

életkor kikövetkeztethetetlensége, illetve a koravénség kerül irodalmi módon kifejtésre: 

„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). 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.  

 

8.4 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 2007b: 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, azonban nagyobb bennük a potenciál 

arra, hogy üres, passzív igék segítségéhez folyamodjanak.  

Az idő múlásának kifejezésére a két célnyelvben számos cselekvő ige található (AZ 

IDŐ MÚLÁSA ÉLŐLÉNY MOZGÁSA). A két célnyelv az időt és az időegységeket is kifejezi 

élőlényként, pl.  

1. m: néhány nap vánszorog (…) el (Darvasi 207), cs: odvleče se (…) několik dnů 

(Novotný 180), n: ein paar Tage haben sich hingeschleppt (Eisterer 228), 

2. m: pillanat közeledte, cs: se blíží (…) okamžik (Gálová KÉ), n: auf das Herannahen 

des (…) Augenblicks (Skirecki 198), 

3. m: hamarosan beköszöntő téllel (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 kifejezhetők megszemélyesítéssel. Többnyire azonban tartalmatlan, üres 

igék kerülnek a magyar nyelvű tartalmas igék helyébe, pl.  

m: leszáll az éjszaka (Krasznahorkai DIA), cs: nastane noc (Kolmanová KÉ), n: es 

wird Nacht (Skirecki 54). 
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Disszertációm monolexémás forrásnyelvi igéi helyébe összetett célnyelvi igealakok 

kerültek, pl. 

m: alkonyodott (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, tehát 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, 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. 

A 4. hipotézisben megfogalmazott állítások valósnak bizonyultak. 

 

8.5 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 az 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 német köznyelvi és 

irodalmi 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. 

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 adalékul 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. 

 

8.6 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 
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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 

relativizmus nem egymást kizáró elméletek: egyrészt bizonyítják, hogy eltérő nyelvek 

különbözőképpen ragadják meg a valóságot, másrészt „fizikai és kulturális valóságba 

beágyazódott gondolkodásunk” (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 

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. 
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