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1. A KUTATÁS TÁRGYA ÉS RELEVANCIÁJA 

Az utóbbi években számos tanulmány foglalkozott politikai diskurzuselemzéssel, kognitív nyelvészeti 
megközelítésmódot alkalmazva (lásd Lakoff 1996; Cienki 2005; Charteris–Black 2004 és 2005; 
Verhagen 2005; Chiang & Chiu 2007; Lu 2008; Lu&Ahreens 2008; Musolff, 2012), de nagyon kevés 
ilyen irányú, magyar nyelvű anyagon végzett vizsgálódás eredményeiről olvashatunk (kivételként lásd 
Kövecses 2009). Kutatásom ennek az űrnek a részleges betöltését célozza meg a politika egyik 
legalapvetőbb fogalma, az ÁLLAM jellemzőinek feltérképezésével. A kutatás tárgya az ÁLLAM tág 
értelemben vett fogalma, mely alatt nem csupán magát az államszervezetet, hanem az értelmező 
szótárban1 fellelhető két további jelentésterületet is értem: az országot, valamint a területén élő 
embereket. A fogalmat összetett, komplex (lásd Semino 2005) tartományként kezelem, azonban annak 
belső szerkezetét, elemeinek egymáshoz való viszonyát (pl. ország és nemzet, állam és nemzet) ezen 
kutatás keretei között nem vizsgálom. 

Kutatásom során fontosnak tartom a nyelvet és a nyelvhasználót körülvevő világ dolgai, entitásai és 
ezek érzékelése közti összefüggések feltárását is, mert a nyelvet nem önmagában kívánom vizsgálni, 
hanem mint a társas érintkezés egyik legfőbb formáját, amely a nyelvhasználók, vagyis az emberek 
gondolkodására és viselkedésére is kihat. A tág (közel másfél évszázados) időkeret vizsgálata lehetővé 
teszi a diakrón változások feltárását azzal a céllal, hogy felszínre kerüljenek és érthetőbbé váljanak azok 
az eltérések, melyek napjainkban kulturális, gondolkodásbeli vagy akár viselkedésbeli 
különbözőségeket okozhatnak. Ha egyazon szó különböző tartalmakat jelent a beszélőknek, akkor az 
egészen biztosan félreértéshez vezet. A félreértések okainak feltárása, tudatosítása hasznos lehet a 
tájékoztatásban, az oktatásban, a fordításban, valamint az emberi kapcsolatok, egymás megértésének 
javításában, a társadalom jobb kommunikációjának elősegítésében. 

 

2. A KUTATÁS CÉLJA ÉS KIINDULÓ KUTATÓI MEGFIGYELÉSEK 

A kiinduló kutatói megfigyelések szerint (lásd Farkas 2012a, lásd még Cienki 2005, Kou és Farkas 
2014) napjainkra és a közelmúltra nem jellemző az ÁLLAM családként történő felfogása és ábrázolása 
(vö. Lakoff 1996). A kutatás célja e megfigyelés érvényességének ellenőrzése, és annak feltárása, hogy 
ha nem családként, akkor hogyan tekintünk saját államunkra. A történelem folyamán milyen változások 
tapasztalhatók ebben? Ha vannak változások, akkor mi idézi elő ezeket? Ezt a kérdést általánosabb 
szintre emelve: Milyen tényezők befolyásolhatják a fogalomalkotást? 

A politikai diskurzuselemzésben az általam is alkalmazott kutatási módszer (lásd 5. A kutatás módszere) 
célja „a politikai metaforák kevésbé veszélyessé tétele a politikusok, újságírók és a nagyközönség azon 
tagjai számára, akik feltehetően úgy használják és teszik magukévá a metaforákat, hogy nem ismerik fel 
azok ideológiai elfogultságát és manipulatív hatását” (Musolff 2016:3–4). 

 

3. A KUTATÁS ELMÉLETI HÁTTERE ÉS HIPOTÉZISEI 

A kutatás kognitív nyelvészeti keretben tanulmányozza az ÁLLAM fogalmának megjelenési formáit, 
kidolgozását, valamint a hozzá kapcsolódó metaforikus kifejezéseket. Ebben a nyelvészeti keretben 
fontos szerepet játszik az, hogy a kognitivizmus nem formálisan leírható szemantikai jegyekkel, hanem 
tapasztalatok által létrehozott fogalmi képpel köti össze a jelentést (lásd Banczerowski 2008:253–260), 
és nem önmagában tanulmányozandó jelrendszerként, hanem az emberi tudás egyik legfontosabb 
részeként és megjelenítőjeként tekint a nyelvre.  

                                                 
1 Magyar értelmező kéziszótár, Akadémia Kiadó, 2006 – második, átdolgozott kiadás változatlan utánnyomása, 
vezető szerkesztő Csábi Szilvia, a szócikk megfelelő része pontosan így hangzik: fn 1. Meghatározott 
földterületen élő embereknek kormányzattal és szuverenitással bíró (történetileg kialakult) közössége. E 
közösségnek szuverenitással és viszonylagos önállósággal bíró (társadalmi) szervezete. … 2. Ország 
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A nyelvhasználó – az ember – nem hagyható figyelmen kívül a tanulmányozási folyamatban, mert az 
emberi tapasztalat, és minden, ami abban szerepet játszik (a testi folyamatok, az örökölt képességek, az 
élet rutinszerű velejárói, a társadalmi közeg stb.), fontos szerepet kap a jelentésalkotásban (lásd Lakoff 
1987:266). Ez a felfogás közvetlen, mindkét irányban ható kapcsolatot feltételez a nyelv felépítése és 
működése, valamint a nyelven kívüli képességek és tudás között (lásd Taylor 1989:ix), és a jelentés 
tanulmányozása annak megfigyelését jelenti, ahogyan a szavak az emberi tevékenység során és annak 
környezetében megszületnek, és mentális reprezentációkat hívnak elő (lásd Coulson 2001:17). A 
jelentést tehát nem készen kapjuk, nincs becsomagolva sem kulturális tényezőkbe, sem az elménkbe. A 
jelentést csakis annak folyamatában érthetjük meg, amikor az emberek kulturális forrásokra 
támaszkodva tevékenyen létrehozzák azt (lásd Shore 1996:7), erre mutat rá találóan a jelentésalkotás 
szóösszetétel. 

A jelentésalkotásban fontos szerepet játszanak az emberi tapasztalatokon alapuló tudás által létrehozott 
strukturált mentális reprezentációk, melyeket idealizált fogalmi kereteknek (lásd Fillmore 1982), 
fogalmi tartománynak vagy idealizált kognitív modelleknek (IKM) nevezünk (lásd Lakoff 1987, Radden 
1992). Az ilyen fogalmi tartományokon belüli megfelelésekből származó metonímiák (lásd Kövecses 
és Benczes 2010:65; lásd még Lakoff és Johnson 1980, Kövecses és Radden 1998, Radden és Kövecses 
1999) és a fogalmi tartományok közötti megfelelésekből születő metaforák (lásd Lakoff és Johnson 
1980; lásd még Kövecses 1998, 2010) biztosítják számunkra az emberi érzékek számára közvetlenül 
nem hozzáférhető, tehát az ÁLLAM fogalmához hasonlóan elvont fogalmak megértését (lásd 
Banczerowski 2008:158, lásd még Fauconnier 1997). 

A jelentésalkotásban jelen van az ember (univerzálisnak mondható) teste és agya, valamint a kontextus 
által biztosított ingereknek (lásd Kövecses és Benczes 2010:220, lásd még Kövecses 2015:25–31) az 
adott kultúra által (lásd Sharifian 2011:21) jelentéssel felruházott ismeretanyaga. Mivel előfordulhat, 
hogy az egyes emberek ugyanazt a tapasztalást más-más nézőpontból közelítik meg (lásd Shore 
1996:315), a kultúra nem különíthető el az egyéni észlelésektől (lásd Talmy 2000:373). A 
jelentésalkotásban fontos szerepet játszó tapasztalatok nagy részét a testünk és a fizikai világ közötti 
egyszerű, ám gyakran ismétlődő kölcsönhatások adják, melyeket „testesült” térbeli tapasztalatoknak, 
illetve képi sémáknak is nevezhetünk (lásd Kövecses és Benczes 2010:136–137; lásd még Johnson 
1987, Talmy 1988, Lakoff 1987), mely sémák az ábrázolt fogalom egy bizonyos jellemzőjére 
összpontosítanak, azt emelik ki (lásd Coulson 2001:201). Ezt a kiemelést nevezhetjük jelentésfókusznak 
(lásd Kövecses 2005:11–12; 2016:5) vagy a profil megadásának (lásd Tolcsvai Nagy 2013:103; 
Kövecses 2006:78). 

A kommunikációs helyzet és az abban szereplő reális tárgyak vetületeként létrejövő mentális terek (és 
azokban a mentális tárgyak) összessége egyfajta nyelvi képet ad, melyet nevezhetünk a világ nyelvi 
képének (Banczerowski 2008). Kutatásom tehát az ÁLLAM politikai diskurzusban megnyilvánuló nyelvi 
képének vizsgálatára irányul. 

A kutatás hipotézisei: 

1. Az empirikus vizsgálatra alapozott kognitív megközelítésmód alkalmas az ÁLLAM fogalmának 
kulturális tényezőket is figyelembe vevő vizsgálatára. 

2. Mivel az ÁLLAM elvont fogalom, közvetlenül nem hozzáférhető, ezért elsősorban metonímiák 
és metaforák segítségével értelmezzük, értjük meg a fogalmat, hozzuk létre annak idealizált 
kognitív modelljét. 

3. Az ÁLLAM fogalmának megalkotásában szerepet játszó (és a gondolkozásunkat is befolyásoló) 
nyelvi tényezőket meghatározza a kulturális közeg és abban az ideológiák. 

4. Az ÁLLAM fogalmában változásokat eredményeznek a valós időben jelen lévő nyelvi és nyelven 
kívüli hatások. 

5. Az érvelő szövegekben, a meggyőzés céljával elhangzó beszédekben a kognitív séma (vagy 
sémák) által megerősített jelentésfókusz alapvetően befolyásolja az ÁLLAM fogalmához 
kapcsolódó érzéseket, és a politikai diskurzust átható retorikai célok felfedését elősegíti a 
fogalmi keretek vizsgálata. 
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4. A KUTATÁS ANYAGA 

A kiinduló kutatói megfigyelések kiértékelése után úgy döntöttem, hogy elnöki beiktatási beszédeket 
fogok tanulmányozni, mert:  

• ezeket a politikai közeg központinak számító alakjai mondták el nagy közönség előtt (a nagy 
közönség alatt értsük: a nemzetgyűlést, az országgyűlést stb., valamint a rádiót, a televíziót, 
napjainkban pedig az internetes közvetítéseket);  

• ezek az állam szerepét gyakran érintő, átgondoltan megszerkesztett programbeszédek;  
• ismétlődő körülmények között és hasonlóképpen hangzottak el; és  
• a vizsgált csaknem másfél évszázadból – kevés kivétellel – rendelkezésre állnak. 

Az elnöki beiktatási beszédek korpuszát Magyarország kormányfőinek (miniszterelnökeinek és 
minisztertanács-elnökeinek) beiktatási, avagy programbeszédeinek szövegéből állítottam össze. Ezek a 
beszédek általában röviddel az elnökök megválasztása után hangzottak el a nemzetgyűlésben, illetve az 
országgyűlésben. Az időkeretet a kiegyezést követő első kormány, valamint napjaink legutóbbi 
választása határolja, tehát az 1867–2014 közötti, csaknem másfél évszázad. A beszédek a Képviselőházi 
napló, a Nemzetgyűlési napló, valamint az Országgyűlés naplója szöveganyagából származnak, az 
országgyűlési dokumentumoknak az Országgyűlési Könyvtárban, valamint online2 elérhető 
adatbázisából. A beszédekből általam összeállított korpusz terjedelme meghaladja a kétmillió karaktert, 
és több mint háromszázezer szót számlál. 

A korpuszt alkotó miniszterelnöki és minisztertanács-elnöki bemutatkozó beszédek klasszikus retorikai 
szövegeknek számító politikai beszédek: szónoklatok, vagyis a nyilvánosságnak szánt, érvelő típusú 
szövegek. Elsődleges céljuk a meggyőzés. 

 

5. A KUTATÁS MÓDSZERE 

A korpusz feldolgozásánál a következőképp jártam el. Először is a beszédek szövegét 
áttanulmányozva azonosítottam azokat a részeket, melyek utalnak az ÁLLAMRA (ide értve a formájára, 
nevére, területére vagy népességére utaló kifejezéseket is), és megnéztem, milyen forrástartományok 
játszanak szerepet a fogalmi metaforát is felhasználó fogalomalkotási folyamatban. Részben tehát 
Jonathan Charteris–Black kritikai metaforaelemzésének eljárását alkalmaztam, mert felfigyeltem „az 
értelmezési tartomány váltásával együtt járó elcsúszás, avagy jelentéstani – nyelvi, pragmatikai vagy 
kognitív szinten fellépő – feszültség jelenlétére” (2004:35), azonban tőle eltérően, a korpuszt később 
nem csupán kulcsszavak szerinti keresésre használtam, hanem tüzetesen áttanulmányoztam a 
szöveganyag egészét. Mivel az általános megszemélyesítést (melyet később AZ ÁLLAM SZEMÉLY 
metaforaként azonosítottam) igen gyakorinak találtam, kiírtam az ezekben megnevezett 
tulajdonságokat és cselekvéseket is. 

Második lépésként azt gyűjtöttem ki, hogy maga az állam szó milyen szókapcsolatokban fordul elő. 
Harmadik lépésként pedig megnéztem, hogy a beszélők milyen szavakkal utalnak (milyen elnevezést 
használnak) a céltartomány egészére vagy lényegi elemeire (milyen szavakkal illetik az állam területét 
vagy népességét). E hármas vizsgálat számadatait táblázatokban rögzítettem, majd az eredményekhez 
szemléltető ábrákat készítettem. A történelmi háttér lényegi elemeit és a politikai, valamint személyi 
vonatkozásokat (jelölő pártok, ideológiák, a kormányfő jellemzői) mint lehetséges befolyásoló 
tényezőket soroltam fel a diakrón összevetésnél, és vettem figyelembe később ott, ahol ezek fontosnak 
látszottak. 

                                                 
2http://www3.arcanum.hu/onap/opt/a101223.htm?v=pdf&a=start, letöltve 2012. augusztus 

http://www3.arcanum.hu/onap/opt/a101223.htm?v=pdf&a=start
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Az általam is használt politikai diskurzuselemzés tulajdonképpen a kritikai diskurzuselemzés (CDA, 
lásd Fairclough 1995) és a fogalmimetafora-elmélet (CMT, lásd Lakoff és Johnson 1980) ötvözete. 

 

6. A KUTATÁS EREDMÉNYEI 

A diakrón változásokat vizsgáló elemzés eredményei szerint a korpuszban az ÁLLAM fogalmi 
keretében az 1800-as években nagyon fontos szerepet kapnak az alapelvek. Az első világháborút 
közvetlenül megelőző, valamint az azzal egybeeső időszakban a kor keresztény és nemzeti ideológiája 
látszik meghatározónak.  

A két világháború közötti évekre hangsúlyosan jellemző a NEMZETTEST metafora. A második 
világháború idején kiugró arányszámokkal jelentkezik a ’szervezés’ tematikus szóösszetétel-csoport. 
A háború utáni, de még a kommunista hatalomátvétel előtti éveket jellemzi a CSALÁD forrástartomány 
saját államunkra vonatkoztatott változata, és csak ebben az időszakban találkozunk a ’tulajdon’ és a 
’tulajdonszerzés’ tematikus szókapcsolatcsoporttal.  

Az 1950–60-as években hangsúlyos a ’szilárdság’ tulajdonsága, az ’őrködés’, az ’ellenséggel 
szembeni védekezés’ és a ’munkálkodás’ cselekedete. Az 1960–90-es éveket jellemzi az ’építkezés’ 
tevékenységének hangsúlyozása, valamint az UTAZÁS–CÉL forrástartomány erőteljes jelenléte. 
Mindkettő nagyon elvont és nagyon általános (a szocializmust, a kommunizmust építjük, ezek felé 
haladunk), a két forrástartomány nagyon gyakran keveredik a példákban, és szintén gyakran társul 
hozzájuk a KÜZDELEM forrástartomány. Ugyanezekben az években kiugró értékeket mutat a haza 
kifejezés birtokos személyjellel ellátott használata. Az állam megnevezés is csak birtokos 
személyjellel fordul elő. Az ÁLLAMFORMA, illetve az ÁLLAMI BERENDEZKEDÉS AZ ÁLLAM HELYETT 
metonímia jellemzi az 1946 és 1970 közötti időszakot. A kommunizmus időszakára általában AZ 
ÁLLAMOK KÖZÖSSÉGE MINT CSALÁD értelmezés jellemző, és a nép megnevezés, valamint a dolgozó 
jelző gyakori használata.  

Az 1980-as évektől hangsúlyt kap a ’változás’ és az ’átalakulás’ aktusa. A rendszerváltás időszakában 
megjelenik a ’sikeresség’ tulajdonsága és az ’érdekérvényesítés’ cselekedete. Az ’ellenséggel szembeni 
védekezés’ is jelen van, de az ellenségkép egészen más, mint korábban (nem a bolsevizmus vagy a 
reakció, hanem a válság). A 2002–2006 közötti időszakban nagyon megemelkednek a Magyarország 
megnevezés gyakorisági mutatói, és 2006-ban újra előtérbe kerül az ÁLLAMFORMA AZ ÁLLAM HELYETT 
metonímia használata. 

Az ÁLLAM fogalmának metaforikus megjelenéseit vizsgálva a korpuszban tizenhárom ismétlődően 
megjelenő forrástartományt azonosítottam be: ÉPÍTKEZÉS, CSALÁD, KÜZDELEM, SZERKEZET/TÁRGY, 
TEST, LELKÜLET, TERMÉSZET, TEREMTÉS, UTAZÁS, NÖVÉNY/SZERVEZET, ÉLET, BETEGSÉG/EGÉSZSÉG, 
ÁLLAMESZME. Ezek túlnyomó többségére (a SZERKEZET/TÁRGY, NÖVÉNY, ÁLLAMESZME, valamint az 
ÉPÍTKEZÉS forrástartományon belül az ÉPÜLET alcsoport kivételével) úgy is tekinthetünk, mint az 
ÁLLAM SZEMÉLY fogalmi metafora különböző megjelenési formáira: az ÁLLAM mint SZEMÉLY 
’építkezik’, ’családi kapcsolatai vannak’, ’küzd’, ’teremt’, ’utazik’, ’él’, ’teste és lelke van’, lehet 
’beteg’ vagy ’egészséges’. A forrástartományok alcsoportokra bontása sok esetben felfedi azt az adott 
metafora használata melletti (tudatos vagy tudatalatti) döntésben fő szerepet játszó jelentésfókuszt, 
amelyet a beszélő hangsúlyozni kíván. A forrástartományok és alcsoportjaik számos esetben 
metonimikus kapcsolatban állnak egymással.  

Az első világháború előtti időszakban megfigyelhettük az ÉPÍTKEZÉS forrástartományon belül az ALAP 
hangsúlyozását, mely összefügghet azzal a történelmi körülménnyel, hogy a kiegyezés után zajlott az 
állam közjogi értelemben vett kiépítése. A két világháborút közvetlenül követő időszakokban a nem 
elvont, hanem konkrét értelemben vett építkezés történelmi mozzanata eredményezhette ezekben az 
időszakokban a forrástartomány előfordulási gyakoriságának megnövekedését, azonban ez az 
emelkedés nem olyan számottevő, mint az várható lehetne. Ez a jelenség arra enged következtetni, 
hogy az ideológia fontosabb a konkrét cselekvésnél, vagyis az ideológiai vonatkozás sokkal nagyobb 
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hatással van a forrástartomány hangsúlyos megjelenésére, mint a környezetben zajló megvalósult 
cselekedet – itt a gyakorlati értelemben vett valóságos építkezés. 

Máshol – az UTAZÁS forrástartomány esetében – viszont az ideológia mellett a környezetben zajló 
valós események, vagyis a történelmi háttér is jelentős hatásal van a jelentésfókusz kiválasztására. Az 
UTAZÁS - IRÁNY hangsúlyozása a kommunizmus időszakáig, illetve 2010 után kap fontos szerepet, a 
CÉL hangsúlyozása pedig – bár korábban is megjelenik –, elsősorban a kommunizmus időszakára 
jellemző. Az IRÁNY-hangsúly mögött általában ideológiák (szabadelvűség, kereszténység) jelennek 
meg a példákban. Az útviszonyok, a körülmények kifejtése jellemzően nagy nehézségekkel teli 
időszakokkal esik egybe: az első világháborúval, a második világháborúval, majd a rendszerváltással.  

A KÜZDELEM forrástartomány példáit vizsgálva egyértelműen kitűnt a történelmi hatások jelentősége. 
Az ellenségkép a korok függvényében változik, és a két világháború alatti és közötti években kiugró 
gyakorisági értékeket mutató RABSÁG alcsoport példái a fasizmus ideológiájával, illetve a trianoni 
békediktátum veszteségeivel vannak kapcsolatban. A VERSENY forrástartományi alcsoport csak a 
kétezres évek közeledtével jelenik meg, és erre az időszakra az is jellemző, hogy az ellenségkép már 
nem embercsoportokban, hanem elvont jelenségekben (például államadósság) ölt testet.  

A CSALÁD forrástartomány vizsgálatából kitűnt, hogy a SAJÁT ÁLLAMUNK MINT CSALÁD fogalmi 
metafora csak az 1950-es évek előtt, valamint napjainkban jelenik meg a korpuszban, azonban a 
példák gyakorisága egyik időszakban sem számottevő. Az ÁLLAMOK KÖZÖSSÉGE MINT CSALÁD 
értelmezés az 1900-as évektől végig jelen van, azonban míg a párizsi békeszerződések előtt a család 
tagjai a szent korona országai, addig az 1950-es évek után a kor internacionalista ideológiájának 
megfelelően a CSALÁD tagjai a szocialista országok. A történelmi körülmények ideológiákon keresztül 
megjelenő hatása tehát itt is tetten érhető. 

Konkrét történelmi korhoz köthető fogalmi metaforának bizonyult az ÁLLAM ÉLŐ ORGANIZMUS, 
melynek példái az 1900-as évek és az 1940-es évek, tehát az első világháború előtti és a két 
világháború közötti időszakban fordultak elő a vizsgált korpuszban. Ugyanerre az időszakra jellemző a 
TEST forrástartományból származó NEMZETTEST metafora. Az ehhez kapcsolódó ORSZÁGTEST 
alcsoport előfordulásai egy bizonyos történelmi esemény, a trianoni békeszerződés következményeire 
utalnak. 

A kultúraspecifikusnak is tekinthető KERESZTÉNYSÉG forrástartomány használata szintén korhoz 
kötött, elsősorban az első világháborút közvetlenül megelőző időszakban, majd a második világháború 
előtt, valamint napjainkban jelenik meg. Ezzel kapcsolatban nyilvánvaló az ideológiát is magában 
foglaló kultúra környezeti hatásának jelentősége. 

A SZEMÉLYként megjelenő ÁLLAM jellemvonásai közül az ’erő’ tulajdonsága az 1800-as években, 
majd a két világháború közötti időszakban hangsúlyos, a kommunizmus korszakában némileg 
visszaszorul, majd a 2000-es évek elején, valamint napjainkban kerül újra előtérbe. Közgazdasági 
szakértelmet igénylő kérdés lenne annak eldöntése, hogy ezek olyan időszakok-e, amikor esetleg 
jelentősnek bizonyult az állam gazdasági ereje, de az biztos, hogy ez a fajta erő elsősorban politikai 
okból ezekben az időszakokban kapott hangsúlyt. Az állam kifejezést is magukban foglaló 
szókapcsolatokban viszont a hatalom szó a kommunizmus időszakát is jellemzi, tehát nem 
mondhatjuk, hogy az erővel kapcsolatos kifejezések ebből az időszakból hiányoznának. 

Az ’egység’ tulajdonsága a korpusz példái alapján az 1800-as évek végén, valamint 1910–1950 között 
kerül előtérbe, a kommunizmus időszakában egy kiugró előfordulási aránytól eltekintve háttérben 
marad, majd a 2000-es években jelenik meg újra. A történelmi és a társadalmi viszonyok tükrében úgy 
tűnik, hogy ez a tulajdonság mindig akkor kapott hangsúlyt, amikor nagy szükség lett volna rá 
(például annak idején szent korona országai, napjainkban pedig a politikai oldalak mentén megoszló 
társadalmi csoportok között).  

Ezt a tendenciát erősíti annak ténye is, hogy a ’rend’ tulajdonsága a két világháború között a 
leghangsúlyosabb, tehát nem a „boldog békeidőkben”, amikor esetleg ez környezeti jellemző is, 
hanem amikor ideológiai szempontból előtérbe kerül és nagy szükség lenne rá. Az állam szót is 
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magukban foglaló szókapcsolatok vizsgálata során viszont a ’rend’ csoportba sorolt szókapcsolatok 
inkább a középső időszakban jelentek meg, vagyis a két világháború közötti időszakból átíveltek a 
kommunizmus időszakába. 

Az ’önállóság’ tulajdonsága, és az azzal ellentétes ’másoktól való függés’ (mely mögött némely 
esetekben az áll, hogy az állam saját lakosainak segítségére szorul, más esetekben pedig az, hogy 
külső erőktől vagy tényezőktől függ) közvetlenül az első világháború előtt, közvetlenül a második 
világháború után, a rendszerváltás körüli és azt megelőző években, valamint napjainkban (amikor a 
leghangsúlyosabb az önállóság) jelent meg a vizsgált korpuszban. A történelmi környezeti hatás itt is 
tetten érhető, mert ezek mind olyan időszakok, amikor fontosnak bizonyult ez a kérdés. 

A tulajdonságok mellett az ÁLLAM MINT SZEMÉLY cselekedetei is sokat elárulnak a fogalom 
jellemzőiről. A ’fejlődés’ – a kommunizmus időszakának kivételével – szinte mindig előtérben van. 
Ennek a jelentésfókusza ugyanaz, mint az UTAZÁS, az ÉPÍTKEZÉS, valamint a NÖVÉNY 
forrástartományokból merítő példák nagy részének (előre haladás, létrehozás = fejlődés), melyekre 
tekinthetünk egyfajta ERŐ metaforákként is. 

Az ’átalakulás’ és a ’változás’ aktusa az 1940-es évektől kezdve időnként megjelenik, de igazi 
hangsúlyt az 1980-as évektől kezdve kap, vagyis a rendszerváltás időszakában, amikor az állam 
közjogi értelemben véve is változott, tehát itt egyértelmű a környezeti hatás. 

Annak ténye is egybeesik a történelmi eseményekkel, hogy a ’munkálkodás’ cselekedete inkább az 
első világháború időszakában, a második világháború előtt, valamint az 1950-es és 60-as években 
hangsúlyos, vagyis az ország gyakorlati értelemben vett újjáépítése időszakaiban.  

Az ’ellenséggel szembeni védekezés’' cselekedete viszont inkább ideológiákhoz köthető, nem pedig 
valós történelmi eseményekhez: a két világháború között, 1945 környékén, majd az 1950–60-as 
években hangsúlyos, majd a rendszerváltás idején és napjainkban (ekkor már nem ellenségekkel, 
hanem körülményekkel szemben), tehát nem olyan időszakokban, amikor valós ellenségekkel (például 
a háborúban velünk szemben állókkal) kellett szembenézni, hanem olyan időszakokban, amikor 
valamely ideológiában jelentős szerepet kapott az ellenségkép. Ezt támasztja alá annak ténye is, hogy 
a védelmet is említő, az állam kifejezést magukban foglaló szókapcsolatok sűrűn előfordulnak a 
vizsgált időszak közepén. 

A történelmi eseményekkel ellentétes annak ténye, hogy a ’tulajdonlás’ aktusként a kommunizmus 
időszakának első éveiben jelenik csak meg, később egyáltalán nem, pedig az állam egészen a 
rendszerváltásig, a privatizációk elkezdéséig jogi és gyakorlati értelemben tulajdonos volt. Az állam 
kifejezést is magukban foglaló szókapcsolatok vizsgálata is megerősíti ezt a megfigyelést, mert mind a 
’pénzügyek’, mind az ’állami intézmények’ tematikus szókapcsolatcsoport elsősorban a vizsgált 
időszak elején és végén jelenik meg, és az ’államosítás’ cselekedete is kizárólag ezekben az 
időszakokban bukkan fel, a kommunizmus időszakában nincs jelen.  

A történelmi eseményekkel összhangban van viszont az, hogy a ’szervezés’ cselekedete a második 
világháború időszakában, valamint a kommunizmus utolsó két évtizedében jelentkezik kiugró 
arányszámokkal, tehát nagy változásokat hozó időszakokban.  

A rendszerváltás utáni időszakot jellemzi a ’gondoskodás’, a ’szolgáltatás’ és a ’szolgálat’ cselekedete, 
melyet kevésbé indokolnak a történelmi körülmények, ez inkább egyfajta szemléletváltást tükröz. 

Fent említettem, hogy az ÁLLAM tulajdonosként ritkán jelenik meg a kommunizmus időszakában, 
amikor arra a jogi viszonyok miatt elsősorban számítani lehetne. A céltartomány elemeinek 
vizsgálatából kiderült, hogy az állam megnevezés ebben az időszakban szinte kizárólag birtokos 
személyjellel (államunk) fordul elő, miként az ország és a haza megnevezés is. A birtokos személyjel 
használata meghatározza a perspektívát, és kifejezhet vagy létrehozhat egyfajta érzelmi viszonyulást. 
Tehát a politikai diskurzusban megjelenő képek szerint az ÁLLAM ebben az időszakban nem 
tulajdonos, hanem tulajdon.  
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Gyakran társul birtokos személyjel a (szintén a kommunizmus időszakában előszeretettel használt) 
nép szóhoz is, mely az 1950-es és az 1970-es évek között sűrűn kiegészül a magyar vagy a dolgozó 
jelzővel is. A jelzők használata az általuk létrehozott kiemelés hatása miatt bírhat jelentőséggel. A 
dolgozó szó nem csak jelzőként, hanem főnévként is kiugró gyakorisággal fordul elő ennek az 
időszaknak a politikai diskurzusában, viszont érdekes, hogy az 1980-as évektől kezdve jelzőként 
ritkábban a nép, inkább az emberek szóhoz társul. Ez az egyénre helyezett hangsúly előtérbe kerülését 
jelzi, ugyanúgy, ahogyan a korábban (az 1800-as években) már használt, és az 1970-es évek után 
ismét előkerülő polgár és az állampolgár megnevezések. 

Adott történelmi korhoz kötődik a nemzet megnevezés, mely elsősorban a kiegyezést közvetlenül 
követő, valamint a két háború alatti és közötti időszakra jellemző, valamint a polgárok megnevezés, 
mely az 1900-as évek végén van előtérben, párszor később is felbukkan, majd a rendszerváltás után 
válik újra jellemzővé, ekkor már a magyar jelzővel is kiegészülve. Szűkebb időszakokat jellemez a 
közösség elnevezés, mely az 1930-as években, valamint napjainkban hangsúlyos, a honfitárs 
megnevezés, mely a rendszerváltás utáni első időszakra jellemző, valamint választók kifejezés, mely 
csak 1994-ben jelenik meg. Ezek a kifejezések mind más és más vetületét, jellemzőjét hangsúlyozzák 
az ÁLLAM részét képező népességnek. 

Az ÁLLAM fogalmának a korpusz egészéből kirajzolódó nyelvi képének prototípusa röviden így írható 
le: CÉLTUDATOS TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ, ERŐT KIFEJTŐ SZEMÉLY. A céltudatos tevékenység 
metaforikusan megnyilvánulhat valamilyen úton és cél felé történő előre haladásban, építkezésben 
vagy küzdelemben – amely cselekedetek jellemzően fejlődést eredményeznek. Ennek a nyelvi képnek 
a létrehozásában fontos szerepet játszanak az általános emberi tapasztalatokkal megerősített képi 
sémák, melyekhez gyakran társulnak metaforikus implikációk. Az ÁLLAM UTAZÓ fogalmi metafora 
alapját például a KIINDULÓPONT–ÚT–CÉL képi séma adja, és a metaforikus implikáció az előrejutás, 
amely a fejlődés és a gyarapodás tulajdonságát hangsúlyozza. A KÜZDELEM forrástartományból merítő 
fogalmi metaforáknál pedig az AKADÁLY, illetve az ERŐ–ELLENERŐ képi séma játszik fontos szerepet, 
és a jelentésfókusz az erőkifejtés. Ugyanezen képi sémákat használják fel az általam eredetileg a 
TERMÉSZETI JELENSÉGEK vagy TERMÉSZETI CSAPÁSOK forrástartományba sorolt ÁRAMLAT–GÁT 
metaforikus megjelenítést tartalmazó példák, melyből levonható az a következtetés, hogy a fogalmi 
metaforák hátterében álló képi sémák, valamint az ezekhez kapcsolódó jelentésfókuszok rendező elvet 
jelenthetnek. Az ÁLLAM ÉLŐ ORGANIZMUS alcsoportjának tekinthető NÖVÉNY forrástartomány által 
hangsúlyozott metaforikus implikáció is a legtöbb esetben a növekedés (avagy bizonyos esetekben a 
virágzás, mely jelenthet kiteljesedést), ennek jelentésfókusza a fejlődés. 

Az ÁLLAM e prototipikus nyelvi képének tulajdonságai közül magasan kiugró értékeket képvisel az ’erő’ 
és az ’egység’, és felmerül annak kérdése, hogy ezek vajon miért nem jelennek meg a szövegben 
metaforikus forrástartományként. Talán azért, mert túlságosan elvontak ahhoz, hogy forrástartományok 
legyenek, azonban mivel az ÁLLAM SZEMÉLY metafora egyik vetületeként tárgyalt ’cselekvő állam’ 
tettei között szereplő igék (együttműködik, összefog, szövetkezik, véd, őrködik, munkálkodik, stb.) mind 
arra utalnak, hogy az állam cselekedete valamilyen – általában pozitív – következménnyel jár, ezért 
tekinthetjük ezt az ESEMÉNYSTRUKTÚRA generikus metafora az OKOK ERŐK realizációjának, mely a 
CSELEKEDET A CSELEKVŐ HELYETT metonímiával kiegészülve létrehozza az ÁLLAM ERŐ metaforát. 
Magasabb absztrakciós szinten ugyanebbe a csoportba tartozhat számos egyéb forrástartomány (pl. 
UTAZÁS, ÉPÍTKEZÉS, TEREMTÉS, KÜZDELEM) fogalmi metaforája. 

Az ÁLLAM nyelvi képének fent ismertetett prototípusát idealizáltnak is nevezhetjük, mert nagyon sok 
jel mutat arra, hogy ez a politikai diskurzusban megjelenő nyelvi kép általában nem a történelmi 
körülményekhez illeszkedő, inkább egyfajta vágyálomként (vagy célként) megfogalmazott kép, 
melynek egyes tulajdonságait pont akkor hangsúlyozzák, amikor az nem jellemző, pedig fontos lenne. 
Az ÁLLAM CSALÁD fogalmi metafora használata, az ’egység’ és a ’nemzeti jelleg’ tulajdonságának 
hangsúlyozása például a szent korona országai közötti széthúzás orvoslására; az ’erő’ és a ’rend’ a 
kiszolgáltatottság és a zűrzavar (a háborúk) időszakaiban; a ’szilárdság’ a háború utáni újjáépítés idején; 
a ’takarékosság’ és a ’sikeresség’ pedig a rendszerváltozást követő eladósodás, privatizáció és gazdasági 
értelemben vett leszakadás időszakában kerül előtérbe. 
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A történelmi és társadalmi körülmények csak olyan esetekben tükröződnek hűen ebben az idealizált 
nyelvi képben, amikor erősítik a politikai szándék által meghatározott üzenetet. A nagy nehézségekkel 
teli időszakokban hangsúly kap az útviszonyok hangsúlyozása, mely annak üzenetét közvetíti, hogy 
ezek a nehézségek hátráltatják ugyan az ÁLLAM SZEMÉLY előre haladását, fejlődését, de ez csak annál 
szükségszerűbbé és értékesebbé teszi az általa tett erőkifejtést. A fejlődés egy típusának tekinthető 
’változás’ és ’átalakulás’, valamint a ’munkálkodás’ cselekedete szintén olyan időszakokban 
hangsúlyos, amikor ezt a környezeti hatások, a történelmi események indokolják (az ország újjáépítése 
vagy az állam közjogi értelemben vett átalakulása), mely ugyancsak hangsúlyozza az erőkifejtés 
fontosságát. 

Az ’ellenséggel szembeni védekezés’ cselekedetéről viszont azt állapíthattuk meg, hogy inkább 
ideológiákhoz köthető, nem pedig valós történelmi eseményekhez, mert nem olyan időszakokban volt 
hangsúlyos, amikor valós ellenségekkel (például a háborúban velünk szemben állókkal) kellett 
szembenézni, hanem olyan időszakokban, amikor valamely ideológiában jelentős szerepet kapott az 
ellenségkép. 

A nyelvi kép ideálissá tételének eszközeként tekinthetünk az úgynevezett ’fordított beszéd’ 
technikájára is, melynek során pont az kap hangsúlyt, ami nincs, és az nem szerepel a diskurzusban, 
ami pedig van. Az előbbire a fenti bekezdésekben már hoztam példát (az ÁLLAM CSALÁD metafora 
használata, az ’egység’ tulajdonságának hangsúlyozása), az utóbbit pedig az példázza, hogy 
’tulajdonlás’ aktusként a kommunizmus időszakának első éveiben jelenik csak meg, később egyáltalán 
nem, pedig az állam egészen a rendszerváltásig, a privatizációk elkezdéséig jogi és gyakorlati 
értelemben tulajdonos volt. Sőt, az ÁLLAM tulajdonos helyett inkább tulajdonként szerepel a 
diskurzusban. Ezt a jelenséget Bollobás és Kövecses (2016) a metaforikus és metonimikus 
jelentéskiterjesztés révén létrejövő katakrézisnek nevezi. Erre példa az is, hogy a korpuszban 
demokrácia megnevezés az 1940-es évek második felében és az 1950-es évek elején hangsúlyos, az 
egypártrendszer kiépülésének éveiben.  

 

7. KAPCSOLÓDÓ EGYÉB KUTATÁSOK 

Az előzetes kutatói megfigyelést egy olyan vizsgálat (lásd Farkas 2012a) eredményezte, amelyben bő 
egy évtized (11 év: 1999–2010) alatt elhangzó év- vagy országértékelő beszédek szövegét 
tanulmányoztam át nagyjából ugyanolyan szempontok szerint, mint később a miniszterelnöki 
bemutatkozó beszédeket.  

Az évértékelő beszédek vizsgálatánál az a tendencia volt megfigyelhető, hogy inkább az ellenzékben 
elhangzó beszédek összpontosítanak a jelen állapotokra (kritikát fogalmazva meg), a kormányzás 
időszakában elhangzók pedig a jövőre (terveket vetítve elő). Ebből az következik, hogy a beszélő 
szándéka meghatározza a hozzáadott pragmatikai érték kiválasztását, és eldönti azt, hogy milyen 
jellemvonásokra kívánja ráirányítani a figyelmet, és ezzel milyen reakciót (leegyszerűsítve: 
ellenzékben a jelennel szembeni elégedetlenséget, kormányon a jövőbe vetett bizakodást) kíván 
kiváltani. 

Egy másik kutatásban (lásd Farkas 2014) Chiang és Chiu (2007) módszerét alkalmaztam, akik a kritikai 
metaforaelemzést (Charteris-Black 2004) nyelvtani metaforaelemzéssel (Halliday 1985) ötvözve 
vizsgálták meg a Kínai Köztársaság (Tajvan), valamint az Amerikai Egyesült Államok alkotmányában 
az ÁLLAM fogalmához kapcsolódó fogalmi metaforákat és nyelvtani viszonyokat. Én a kutatott időszak 
folyamán érvényben lévő két magyar alkotmányban (az 1949. augusztus 20-án elfogadott, valamint az 
1989. október 23-án elfogadott alkotmányban) és a 2012. január 1-jén életbe lépett új alaptörvényben 
vizsgáltam elsősorban azt, hogy az ÁLLAM fogalma megjelenik-e metaforikusan ebben a 
szövegtípusban, és ha igen, akkor merít-e a más szövegtípusokban elterjedt UTAZÁS, ÉPÍTKEZÉS és 
SZEMÉLY forrástartományokból. Másodsorban pedig a nyelvtani viszonyok elemzésével azt kívántam 
feltárni, hogy mennyire jelenik meg aktív szereplőként az ÁLLAM, és ha megjelenik, akkor mi jellemzi 
a cselekedeteit. 
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A kritikai és a nyelvtani metaforaelemzés eredményei azt mutatták, hogy az állam aktív szerepvállalása 
az 1949-es alkotmányban és a 2012-es alaptörvényben hangsúlyos, míg az 1989-es alkotmányból egy 
passzívabb állam képe rajzolódott ki. Úgy tűnt, hogy ennek ténye összhangban van az adott időszakok 
politikai folyamataival és az állam szerepével kapcsolatos ideológiájával, mert a rendszerváltás éveiben 
fő törekvés volt a privatizáció és az állam általános jelenlétének visszaszorítása. A 2012-es alaptörvény 
ennek változását tükrözte, azonban az ÁLLAM cselekvésének típusai teljesen eltértek a rendszerváltás 
előtt megjelenő cselekvések típusaitól. A bemutatkozó beszédekben az 1949-es alkotmány időszakát az 
’őrködés’, az ’ellenséggel szembeni védekezés’ és a ’munkálkodás’ cselekedete jellemezte, és ezzel 
összhangban voltak az ebben az alkotmányban megnevezett cselekedetek és a benne fellelhető 
szókapcsolatok. 

A politikai beszédek, valamint az alkotmányok és az alaptörvény vizsgálati eredményeinek 
összehasonlításából kiderül, hogy a szövegműfaj sajátosságai hatással vannak a diskurzust átszövő 
fogalmi metaforák előfordulásának gyakoriságára. 

A fentiektől egy teljesen eltérő típusú vizsgálatban kérdőívek segítségével próbáltam meg felmérni a 
politikai diskurzusban általam fellelt fogalmi metaforák lehetséges fogadtatását és azt, hogy az 
emberek elméjében milyen képek társulnak az ÁLLAM fogalmához. 

A kérdőíves felmérésből visszakapott válaszlapok eredményeiből az látszott, hogy az emberek 
figyelmét általában felkeltik a metaforikus kifejezések. Ez a figyelemfelkeltés pozitív és negatív hatást 
is kiválthat, ez utóbbit különösen akkor, ha a fogalmi metafora képzavart kelt vagy erősen kapcsolódik 
valamely, az illető által nem kedvelt ideológiához. A felmérés képzettársításokra ösztönző részéből 
úgy tűnt, hogy az emberek általában nem szerkezeti hasonlóságok alapján, hanem valamely 
tulajdonság kihangsúlyozása végett társítanak egymáshoz konkrét és elvont fogalmakat (például az 
almát és az országot), és ez alátámasztja azt a feltételezést, mely szerint a fogalmi metaforák 
kiválasztásának fő szempontja azok jelentésfókusza. 

 

8. A KUTATÁS ELMÉLETI TANULSÁGAI ÉS HASZNA 

A vizsgálat eredményei azt igazolják, hogy az empirikus vizsgálatra alapozott kognitív 
megközelítésmód alkalmas az ÁLLAM fogalmának kulturális tényezőket is figyelembe vevő 
vizsgálatára.  

Kutatásomból kiderült, hogy fogalmi metonímiák és metaforák sokasága segítségével értelmezzük, 
értjük meg az ÁLLAM elvont, tehát az emberi érzékek számára hozzáférhetetlen (lásd Banczerowski 
2008:158) fogalmát. A fogalmi metaforák jellegükből adódóan némely dolgokat kiemelnek, másokat 
pedig elrejtenek – a képi sémák által megerősített keret az adott fogalom kívánatos jellemvonásaira 
irányítja rá a figyelmet. E kívánatos jellemvonások között előkelő helyet foglalt el az ’erő’, valamint 
az általa kiváltott ’fejlődés’. Az így kialakult jelentésfókuszt, avagy profilt megerősítették a 
metaforikus implikációk, vagyis mindaz, amit a felhasznált forrástartományok (UTAZÁS, ÉPÍTKEZÉS, 
stb.) ily módon aktivált részéről tudunk. 

A metaforahasználatot befolyásoló kontextuális tényezők közül (lásd Kövecses 2015:25–31) a diskurzus 
mögötti ideológia bizonyult a legnagyobb hatásúnak, időnként még a valós történelmi helyzet hatásait 
is felülmúlva. Erre a jelenségre úgy is tekinthetünk, hogy a történelmi körülmények hatása ideológiai 
szűrőkön keresztül jelenik meg, hasonlóan ahhoz, ahogyan a fizikai környezet is csak oly módon fejti 
ki hatását, ahogyan azt érzékeljük.  

Bizonyos fogalmi metaforákra nem jellemző az általános megállapítás, mely szerint a forrástartomány 
olyan konkrét fogalom, amely hozzásegít egy bonyolultabb konceptus megértéséhez, hiszen a LÉT, a 
LELKÜLET, a SZELLEM vagy a LELKISÉG nem kézzelfogható dolgok, hanem maguk is elvont, összetett 
fogalmak. Az teszi őket mégis a megtapasztalhatóság szempontjából konkrétabbá az ÁLLAM 
fogalmánál, hogy közvetlenül kapcsolódnak az emberi testhez (annak részét képezik), márpedig az 
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emberi test formálja azt, amit és ahogyan megismerjük és megértjük a világot, ahogyan gondolkozunk 
róla és érvelünk vele kapcsolatban (lásd Yu 2015:227). 

Az ÁLLAM fogalmában változásokat eredményeznek a valós időben történő nyelvi és nyelven kívüli 
hatások, mert vannak csak bizonyos időszakokra korlátozódó fogalmi metonímiák és metaforák (például 
AZ ÁLLAMFORMA AZ ÁLLAM HELYETT metonímia, vagy a NEMZETTEST metafora). A vizsgálatból 
megállapított azon tény is a valós idejű jelentésalkotás érvényességére világít rá, hogy metonimikus 
megközelítésmódban (ÁLLAMI BERENDEZKEDÉS AZ ÁLLAM HELYETT) ugyanazon szó (demokrácia) 
referenciája alatt adott beszélők és hallgatók közössége érthet mást és mást. Ez az egyéni észlelések 
szerepére is felhívta a figyelmet, kihangsúlyozva, hogy a politikában az ideológiák, a meggyőződés által 
szemlélt, és eltérő módon értelmezett valóság a meghatározó. Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a 
politikai diskurzus felépít egy képzelt valóságot. 

A politikai diskurzus sajátosságai közé sorolható, hogy a meggyőzés céljával elhangzó érvelő 
szövegekben fontos szerepet játszanak az érzelmek. Az ötödik hipotézis szerint a kognitív séma (vagy 
sémák) által megerősített jelentésfókusz alapvetően befolyásolja az ÁLLAM fogalmához kapcsolódó 
érzéseket. Ezen hipotézis igazolásához további – más tudományterületeket is bevonó – kutatásokra lenne 
szükség, de az bebizonyosodott, hogy a beszélő céljának megfelelően kiválasztott jelentésfókusz 
egymás mellé rendelhet akár egymástól egészen eltérő forrástartományokból (például UTAZÁS és 
ÉPÍTKEZÉS) merítő fogalmi metaforákat is (ezek keveredésének egyik legjobb példája a 484-es: 
...továbbra is győzelmesen haladunk előre a szocialista Magyarország felépítésében), és erősítheti ezzel 
az elfogadtatni kívánt idealizált jelenséget (például a CÉLTUDATOS CSELEKVÉST VÉGZŐ ÁLLAM-
SZEMÉLY képét). Igazoltnak vehető viszont a kérdést másik oldalról közelítő feltételezés, mely szerint a 
politikai diskurzust átható retorikai célok felfedését elősegíti a fogalmi keretek vizsgálata, hiszen az 
előbb említett jelentésfókuszokból egyértelműen következtetni lehet a beszélő retorikai céljaira (például 
az arról való meggyőzés céljára, hogy feltétlenül szükség van az idealizált nyelvi képként megjelenő 
ÁLLAMra, hogy annak törekvéseit támogatni, fejlődésének feltételeit biztosítani kell stb.). 

A kognitív nyelvészet elméleti kerete jól használhatónak mutatkozott egy olyan fogalom 
vizsgálatához, amelynek kulturális beágyazottsága van. A fogalomalkotásra legnagyobb hatással lévő 
kulturális tényezőnek az ideológia bizonyult. Mivel a kognitív nyelvészeti megközelítésmód 
elsősorban valós idejű jelentésalkotást feltételez, mely mindig a kultúrát is magában foglaló adott 
közegben történik, ez a szemlélet segít felfedezni a kulturális különbségekből adódó jelentésbeli 
eltéréseket.  

Az ÁLLAM fogalmának megalkotásában szerepet játszó (és a gondolkozásunkat is befolyásoló) nyelvi 
tényezőket meghatározza a kulturális közeg és abban az ideológiák. Az ideológiák hatása egyes 
esetekben a valós történelmi események hatásánál is erősebbnek bizonyult, például a KÜZDELEM 
forrástartomány esetében, melynek előfordulási gyakorisága a háborúk éveiben alacsonyabb volt, mint 
azokban az időszakokban, amikor valamilyen ideológia számára fontos volt az ellenségkép. 

Az ÁLLAM fogalmának alapos körüljárásával arra a tágabb kulturális és emberi problémára kívántam 
rámutatni és megoldást keresni, ami a különböző kultúrájú és anyanyelvű beszélők eltérő 
fogalomalkotásából adódó félreértéseiből fakad. Ez illeszti szélesebb interdiszciplináris keretbe a 
munkámat. Elsősorban nyelvészeti elemzéseket végeztem, azonban mivel fontos társadalmi fogalmak 
jellemvonásait és alakulását írom le, így következtetéseim a társadalomtudományok számára is 
hasznosak lehetnek.  

Sharifian megállapítja, hogy a politikai diskurzus mélyen kulturális konceptualizációkba ágyazott, és a 
helyi politikai kulcsszavak, valamint a hozzájuk társuló kulturális jelentéstartalmak a nemzetközi 
média vagy tolmácsok közvetítésében máshol torz képet mutathatnak (2017:166). Az ilyen 
torzításokat segíthet megelőzni az adott fogalmak nyelvi képének (azok különböző változatainak) 
elemzése és leírása. 

Már a kutatást kiváltó fordítási kérdésnél sem volt egyértelmű, hogy az angol brother szó 
fordításaként a fivér, a testvér, a felebarát vagy a rokon szó illik-e legjobban a szövegbe, pedig ez a 
kifejezés nem is takar politikai szempontból kulcsfontosságú fogalmat, és talán első ránézésre nem 
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gondolnánk kulturálisan beágyazottnak. Az amerikai korpusz feldolgozásakor azonban már világosan 
megmutatkozott számos olyan kifejezés (nation, national, federal), amelynek fordításakor sok 
kulturális tényezőt alaposan át kell gondolni. A problémát csak tetézte annak felfedezése, hogy vannak 
olyan szavak is (pl. demokrácia), amelyek referenciája nem csupán kultúrák, de akár politikai nézetek 
alapján elrendeződő szubkultúrák között is eltér. Fordítási feladatok elvégzésekor tehát a fordítónak 
politikai kulcsszavak esetében nem elég egyetlen szóval leírni a jelentést, hanem a jobb megértés 
érdekében indokolt lehet kimerítő magyarázatot adnia a szóban forgó fogalom tartalmával 
kapcsolatban, és ugyanez olyan kommunikációs helyzetekben is ajánlott, ahol nem történik nyelvek 
közötti váltás, de előfordulhatnak egymástól eltérő értelmezések. A fogalomalkotási különbségek 
beazonosítása a fordítástudomány, a kommunikációs és a politológia fontos kérdéseire is segíthet 
válaszokat adni. 

 

9. TOVÁBBI KUTATÁSI LEHETŐSÉGEK 

E kutatás keretei között nem vizsgáltam a céltartomány belső szerkezetét, elemeinek egymáshoz való 
viszonyát (pl. ország és nemzet, állam és nemzet), csupán megállapítottam, hogy ezen elemek és a 
céltartomány egésze között számos alkalommal metonimikus kapcsolat áll fenn. E viszonyok vizsgálata 
érdekes eredményekkel kecsegtető kutatási lehetőséget rejt magában. 

A kutatás másik lehetséges vizsgálati módszere lehet a fogalmi integráció (Fauconnier és Turner 2002) 
előfordulásainak feltérképezése (például a békefront kifejezés kapcsán), a bemeneti terekben megjelenő 
(esetlegesen ellentétes) értékek megnevezése, ezeknek a már meglévő vizsgálati eredményekkel történő 
összevetése. 

Egyértelműen kínálkozó további kutatási lehetőség az ÁLLAM fogalmának más nyelvekben és 
kultúrákban megjelenő nyelvi képének vizsgálata. Részben végeztem már ilyen irányú összevetéseket 
(lásd Kou és Farkas 2014, valamint az értekezés 5.2.1 és 5.2.2. alfejezetei) egymással összehasonlítható 
korpuszokon, azonban a kutatás ezeknél jobban elmélyíthető és kiterjeszthető. 

Megállapítottam, hogy az ötödik hipotézis igazolásához, mely szerint a kognitív séma (vagy sémák) 
által megerősített jelentésfókusz alapvetően befolyásolja az ÁLLAM fogalmához kapcsolódó érzéseket, 
más tudományterületeket is bevonó (például pszichológiai) kutatásokra lenne szükség. 

A kérdőíves felmérésem eredményei rávilágítottak ugyan érdekes jelenségekre, de ezt a kutatási irányt 
is érdemes lenne továbbvinni, fejlesztve annak módszertanát és kiterjesztve a vizsgálat hatókörét. 
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