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1. fejezet. Kiinduló kutatói megfigyelések és a kutatás 
célja 

o 1.1 Fordítási kérdés 

Az ELTE Fordító- és Tolmácsképző Tanszékén 2003 tavaszán tartott képesítő vizsga 

első (általános, angol-magyar nyelvpárral dolgozó) napján a The Economist 2003. 

március 29-i számából származó fordítandó szöveg tartalmazta ezt a tagmondatot: 

„…the richer parts of Europe reaching out to the poorer regions, prosperous countries 

aiding their less well-off brethren.” A szövegkörnyezet az volt, hogy az Európai 

Kohéziós Alap keretein belül Európa gazdagabb részei segítséget nyújtanak a 

szegényebb régióknak. Az angol brother szó megfelelőjeként a szótárak szerint és első 

ránézésre a fivér vagy a testvér szó használata kézenfekvőnek tűnne, mégis, a sikeresen 

vizsgázó fordítók közül többen döntöttek e szavaktól eltérő fordítási megoldás mellett, a 

következő megoszlásban: 

testvér 17 
fivér 1 
felebarát 11 
sorstárs, társ 7 
szegény rokon 1 

 

Vajon a fordítók mi alapján döntötték el, hogy mit írnak: a jómódúbb országok 

„nehezebb helyzetben lévő testvéreiket”, „kevésbé jó sorban lévő fivéreiket”, „kevésbé 

tehetős felebarátaikat”, „kevésbé jómódú sorstársaikat”, avagy „a szegény rokont” 

támogatják?  

Feltételezésem szerint döntésüket alapvetően az befolyásolta, hogy Európa államaira 

egymás testvéreiként, felebarátaiként, sorstársaiként vagy rokonaiként tekintettek-e, 

vagyis milyen fogalmi keretbe ágyazva végezték el az állam szó jelentésalkotását. A 

fordítási megoldások tehát valószínűleg attól függtek, hogy a vizsgát teljesítő fordítók 

gondolkozásában rögzült fogalmi keret szerint Európa államai családot, tágabb 

rokonságot, felebarátok vagy csupán sorstársak közösségét alkotnak-e. Ezen 

feltételezésem alapján merült fel bennem annak tágabb vonatkozású kérdésköre, hogy 

vajon milyen tényezők befolyásolják egy bizonyos fogalom jelentését, értelmezését. 
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o 1.2 Kiinduló kutatói megfigyelések 

Ha Európa államaira nem feltétlenül tekintünk családként, akkor vajon saját államunkra 

és társadalmunkra alkalmazzuk-e ezt a megközelítésmódot? Moral Politics – ’Morális 

politika’ c. könyvében Lakoff (1996) az amerikai politikai érvelés hátterében 

meghúzódó moralitás és fogalmi metaforák vizsgálatán keresztül arra a következtetésre 

jut, hogy a liberális, illetve a konzervatív politikusok ugyanazon, A TÁRSADALOM 

CSALÁD fogalmi metaforára, azonban annak különböző variációira (a szigorú apa, avagy 

a gondoskodó szülő modellje) építve beszélnek, érvelnek különböző politikai 

kérdésekről. Vajon ez – annak fényében, hogy a fordítók egy része vonakodott e 

fogalmi keret alkalmazásától – igaz lehet Magyarországon is? Kövecses (2009) szerint 

ugyanez a gondolkodásmód nagy vonalakban a magyar viszonyokra is érvényes, bár 

vannak rendkívül fontos különbségek, amelyeket úgy nevez: „a magyar csavar”. E 

szerint ma Magyarországon a (konzervatívnak, illetve a szocialistának, később szociál-

liberálisnak tekinthető) pártokhoz azon családmodellből következő tettek társulnak, 

amelyeknek nem őket, hanem riválisukat kellene jellemezniük. 

A magyar viszonyokat feltáró vizsgálódásaim kezdetén abból a feltevésből indultam ki, 

hogy a családot forrástartományként felhasználó fogalmi metaforára építő beszédmód 

elsősorban olyan politikai vezetőkre lehet jellemző, akiknek a pártja annak saját 

kormányzati ciklusában kiemelten támogatja a családokat. Mivel ilyen időszak volt a 

FIDESZ 1998–2002 közötti kormányzati ciklusa, Orbán Viktor, akkori miniszterelnök 

és pártelnök egy év (2009–2010, a választásokig) alatt elhangzott mintegy 30 

beszédében vizsgáltam meg az ÁLLAM fogalomalkotási jellemzőit. Meglepetésemre 

ebben a korpuszban egyetlen olyan szövegrész volt, amely egyértelműen megjelenítette 

A TÁRSADALOM CSALÁD fogalmi metaforát, azonban a céltartomány nem a magyar 

társadalom szervezetének egésze – vagyis az állam volt –, hanem a társadalomnak 

csupán egy részét képező szervezet, egy párt. Ebből azt a következtetést vontam le, 

hogy ez az államra családként tekintő megközelítésmód nem jelenik meg számottevően 

a magyar politikai diskurzusban. 

A vizsgálatot kiterjesztve (lásd Farkas 2012a) új korpuszt állítottam össze, egy évtized 

alatt elhangzó országértékelő (vagy ezek hiányában ezekhez hasonló) beszédekből. 12 

Orbán-beszédet vizsgáltam (1999–2010), amelyek közül négyet miniszterelnökként, 

nyolcat pedig ellenzéki párt vezetőjeként mondott, Medgyessy Péter két miniszterelnöki 
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beszédét (2003–2004), Gyurcsány Ferenc négy miniszterelnöki (2005–2006, 2008–

2009) és egy későbbi (2010) beszédét, valamint Bajnai Gordon egy miniszterelnöki 

kinevezése előtt elmondott (2009) és egy miniszterelnöki (2010) beszédét. A liberális 

oldallal való teljesebb összevetés végett a korpuszt kibővítettem még a gazdasági 

miniszterként szolgáló Kóka János beszédeinek (2008–2010) részleteivel. Az 

eredményeket összegezve a következő megállapításokra jutottam: Orbán Viktor 

beszédei sokkal egységesebb képet mutatnak, mint a bal oldali beszédek, 

nagyságrendileg több kifejtett fogalmi metaforát tartalmaznak, és ezek részletesen 

kifejtik a megalkotott fogalom jelen idejű tulajdonságait. A baloldali beszédekben 

kevesebb a kifejtett fogalmi metafora, és a forrástartományok általánosabbak, kevesebb 

tulajdonságot konkretizálnak, valamint inkább a jövőre utalnak. A céltartomány 

egészére és annak lényegi elemeire a két oldal eltérő szóhasználattal utal, egyes 

kifejezések előnyben részesítése mellett általánosságban megfigyelhető, hogy a bal 

oldali retorika több jelzőt (például demokratikus, modern, új) használ, míg a jobb oldali 

inkább viszonyulásokat hangsúlyoz (közös hajónk, gépkocsink). A TÁRSADALOM 

CSALÁD fogalmi metafora, illetve annak leképezései szövegszinten a jobboldali 

beszédekben inkább, a baloldali beszédekben kevésbé lelhetők fel, azonban metaforikus 

következmények formájában, az érvelésben mindkét oldalon megtalálhatók. A jobb 

oldali beszédek inkább a szigorú apa modellt adják, bár a gondoskodó szülő 

jellemvonásai is megjelennek. A baloldali beszédekben az államot megtestesítő személy 

tulajdonságai ellentétesek, a prototípus nehezen meghatározható, az idővonal- és a 

beszélők függvényében változik. A „magyar csavar” jelenléte megállapítható, azonban 

nem egyszerű csavarról van szó, hanem állandóan változó, ide-oda „csavarodásról”. Ezt 

az évértékelő beszédeken elvégzett kutatás azt állapította meg, hogy a kognitív 

nyelvészeti megközelítés és a korpusz vizsgálata érdekes dolgokra világíthat rá a 

társadalom és az állam fogalomalkotásának folyamatában, azonban számos lényegi 

kérdés alaposabb kifejtése további vizsgálódást igényel (lásd Farkas 2012a). 
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o 1.3 A kutatás célja 

A fenti alfejezetben leírt 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 a 

további vizsgálódás: e megfigyelés érvényességének ellenőrzése, és annak feltárása, 

hogy ha nem családként, akkor hogyan tekintünk (a vizsgált politikai diskurzus hogyan 

tekint) 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?   
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2. fejezet. A kutatás elméleti kerete 
Mivel a kutatás kognitív nyelvészeti keretben tanulmányozza az ÁLLAM fogalmának 

megjelenési formáit, kidolgozását, valamint a hozzá kapcsolódó metaforikus 

kifejezéseket, az alábbiakban röviden felvázolom ennek a nyelvészeti keretnek a fő 

jellemzőit. 

 

o 2.1 A strukturalista és a kognitív jelentésfelfogás 

Lényegi különbségeket tapasztalhatunk napjaink két legjelentősebb nyelvészeti 

irányzatának jelentésfelfogásában. A strukturalizmus és az abból kifejlesztett 

generativizmus a jelentést olyan szükséges és elégséges jegyek halmazának tekinti, 

melyek segítségével a név összekapcsolható az általa jelölt, nyelven kívüli jelenséggel, 

és elkülöníthető azoktól, amelyeket nem jelöl. A nyelven kívüli jelenség ebben a 

felfogásban objektív tulajdonságokkal bír, melyek alapján egymástól világosan 

elhatárolható kategóriákba sorolható. A kognitivizmus viszont nem formálisan leírható 

szemantikai jegyekkel, hanem tapasztalatok által létrehozott fogalmi képpel köti össze a 

jelentést (lásd Banczerowski 2008:253–260). 

A kognitív irányzat nem önmagában tanulmányozandó jelrendszerként, hanem az 

emberi tudás egyik legfontosabb részeként és megjelenítőjeként tekint a nyelvre, 

„legfőbb funkciójának a jelentések megformálását, hozzáférhetővé tételét és megértését 

tartja” (Tolcsvai Nagy 2013:17). 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). 

Míg a generatív irányzat az elme önálló, a tudástól és egyéb kognitív képességektől 

elkülönülő részének tekinti a nyelvismeretet, a kognitív irányzat közvetlen, mindkét 

irányban ható kapcsolatot feltételez a nyelv felépítése és működése, valamint a nyelven 

kívüli képességek és tudás között (lásd Taylor 1989:ix).  
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Kognitív megközelítésmódban 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), ezért is oly találó a jelentésalkotás szóösszetétel. 

 

o 2.2 A nyelvi relativitás 

A kognitivista felfogás felveti viszont a következő problémát: „mivel a jelentés nem a 

valóságos tárgyakhoz való viszonyítást tételezi fel, hanem az emberi tapasztalatot, így a 

jelentés a különböző emberek esetében különböző lesz, mivel az emberek tudása és 

tapasztalata nem egyforma” (Banczerowski 2008:9–10).  

Ez a nyelvi relativitás problémája, melynek talán legismertebb alaptétele a két 

verzióban is létező Saphir–Whorf hipotézis. Az erősebb verzió szerint az általunk 

beszélt nyelv meghatározza a gondolkodásmódunkat, a gyengébb verzió szerint pedig 

az általunk beszélt nyelv befolyásolja a gondolkozásmódunkat (lásd Kövecses 2006:34).  

Az erősebb verziót kritizálva Tolcsvai Nagy azt állítja, hogy az elv, mely szerint a 

nyelvi szerkezetek általában meghatározzák a gondolkozás módját, Whorf hibás 

empirikus adatból levont hibás következtetésén alapszik, a kognitív nyelvészet nem 

fogadja el, és „a nyelvi relativizmus (vagyis determinizmus) érvényesülése esetén 

minden nyelv egyedi és összehasonlíthatatlan lenne, a gondolat és a hang nyelv nélkül 

inherensen szerkesztetlen lenne” (2013:37). 

A gyengébb verzió érvényessége mellett azonban számos kutató érvel. Shore a 

jelentésalkotás és a kulturális megismerés viszonyát taglaló könyvében azt állítja, hogy 

szükség van az antropológiát és a kognitív tudományokat összekötő „kulturális 

modellek” elméletére (1996:10). 

Semino a diskurzusok és az ideológiák dinamikus kapcsolatának elemzésénél kifejti, 

hogy véleménye szerint a konvencionális metaforák jelentősen befolyásolják a 
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világnézetünket, bár új metaforák létrehozásával elméletileg kitörhetünk egy bizonyos 

konvencionális metafora korlátai közül (lásd 2008:90). 

Mivel az ÁLLAM fogalma esetében egyértelmű, hogy elvont fogalomról van szó, 

„valóságos tárgyakhoz való viszonyítás” helyett mindenképp szerepet kap a relativitás, 

avagy a szubjektív megközelítésmód, a kérdés az, hogy milyen módon. 

 

o 2.3 Fogalmi keretek, metonímia és metafora 

Az emberi tapasztalatokon alapuló tudás strukturált mentális reprezentációkat hoz létre, 

melyeket idealizált fogalmi kereteknek nevezünk (lásd Fillmore 1982), mert ahhoz 

hasonló módon osztják fel és határolják be a világról alkotott tudásunkat, ahogyan az 

ablakkeret az ablakon keresztül elénk táruló képet. A keret mindig egy adott közösség 

által ismert és elfogadott közös értelmezések összessége, és fontos szerepet játszik a 

nyelvi megértésben, a kategorizációban és a konceptualizációban (lásd Kövecses és 

Benczes 2010:62). Ezeket a kereteket a szakirodalom fogalmi tartománynak vagy 

idealizált kognitív modelleknek (IKM) is nevezi (lásd Lakoff 1987, Radden 1992). 

Metonímiának nevezzük azt a folyamatot, amikor ugyanazon fogalmi tartományon belül 

egy közvetítőfogalom biztosít mentális hozzáférést egy célfogalomhoz (lásd Kövecses 

és Benczes 2010:65; lásd még Lakoff és Johnson 1980, Kövecses és Radden 1998, 

Radden és Kövecses 1999). Mind a közvetítő-, mind pedig a célfogalom lehet 

valamilyen tárgy, esemény vagy tulajdonság is, ennek terén nincs korlátozás, azonban 

megfigyelhető, hogy a célfogalomra általában annak valamely tulajdonsága vagy olyan 

valami utal, amihez képzettársítás fűzi (lásd Coulson 2001:1). 

Metaforának azt a folyamatot nevezzük, amikor két különböző fogalmi tartományt 

kötnek össze megfelelések. Az általában konkrétabb közvetítőfogalom tartományát 

forrástartománynak nevezzük, az elvontabb célfogalom tartományát pedig 

céltartománynak (lásd Lakoff és Johnson 1980; lásd még Kövecses 1998, 2010). Egy 

konkrét és egy elvont tartomány ily módon történő összekötése révén a fogalmi 

metaforák „sokszor segítenek a valóság azon fragmentumainak a megértésében, 

amelyek hozzáférhetetlenek az emberi érzékek számára” (Banczerowski 2008:158). 
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Metaforikus implikációnak vagy metaforikus következménynek nevezzük azt, amikor a 

forrástartomány általunk ismert jellemzőit az alapvető leképezéseket meghaladva 

vetítjük rá a céltartományra (lásd Kövecses és Benczes 2010:86). 

A metaforák és a metonímiák elősegítik a könnyebb hozzáférést a célfogalomhoz, 

méghozzá oly módon, hogy a mentális térben található egyik entitáshoz (a 

forrásfogalomhoz) társított szereppel definiáljuk az ahhoz metaforikusan vagy 

metonimikusan hozzárendelt másik entitást (a célfogalmat) is (lásd Fauconnier 1997). 

Amint már említettük, esetünkben a célfogalom elvont, az objektív valóságban nem 

létező fogalom, tehát az azzal kapcsolatos tapasztalási lehetőségeink nagyon 

korlátozottak. Tartozhat azon fogalmak körébe, melyekről megállapíthatjuk, hogy 

elérésük metaforák nélkül tulajdonképpen lehetetlen. 

 

o 2.4 A kontextus hatásai a jelentésalkotásra 

Ha az emberi tapasztalatok fontos szerepet játszanak a jelentésalkotásban, akkor e 

tapasztalatok kontextusának, a fizikai és a társadalmi közegnek is kiemelt jelentőséget 

kell tulajdonítanunk. 

Kövecses és Benczes megállapítja, hogy „a nyelv gyakran alulspecifikál: a kontextus 

alapján hozzuk léte a jelentést” (2010:220), tehát a kontextus nagyon fontos szerepet 

játszik a jelentésalkotásban. 

A metaforahasználatot befolyásoló kontextuális tényezők az alábbiak szerint is 

csoportosíthatók (lásd Kövecses 2015:25–31): 

• A diskurzus fő elemeinek (beszélő, téma, hallgatóság) ismerete 
• A környező diskurzus (az adott diskurzusrész előtt és után következő részek) 
• Ugyanazon témával kapcsolatos korábbi diskurzusok 
• A diskurzus mögötti ideológia 
• Fizikai környezet (ahogy azt érzékeljük) 
• Társadalmi helyzet 
• Kulturális helyzet 
• Történelem – a közös emlékezetben őrzött események és tárgyak 
• Érdekek és aggályok 
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o 2.5 A kultúra szerepe a jelentésalkotás folyamatában 

A kultúra egy adott közösség által elfogadott jelentések halmazaként is meghatározható 

(lásd Kövecses és Benczes 2010:220). A jelentésalkotás folyamatában jelen van az 

ember (univerzálisnak mondható) teste és agya, valamint a kontextus által biztosított 

ingereknek az adott kultúra által jelentéssel felruházott ismeretanyaga.  

A jelentésalkotás nem csupán egyes emberek, hanem kulturális csoportok sajátossága is. 

Sharifian a jelentésalkotásnak ezt a szintjét „létrejövő kulturális kogníciónak” nevezi, és 

azt mondja róla, hogy az adott kulturális csoport tagjainak időn és téren átívelő 

interakciójából származik (2011:21). 

Természetesen egyetlen csoportra sem tekinthetünk homogén kulturális közegként, egy 

adott közösség nem minden tagja tartja magáénak a csoport összes kulturális modelljét, 

vagy legalábbis lesznek olyan modellek, melyeknek más változatát részesíti előnyben, 

hiszen a közösség tapasztalatai egyéni tapasztalatokból adódnak össze, és könnyen 

előfordulhat, hogy az egyes emberek ugyanazt a tapasztalást más-más nézőpontból 

közelítik meg (lásd Shore 1996:315). 

A kulturális sémákat a közösséget alkotó egyének összessége tartja fenn, és kognitivista 

megközelítésmódban a kultúra nem különíthető el az egyéni észlelésektől (lásd Talmy 

2000:373). 

 

o 2.6 Idealizált kognitív sémák és a jelentésfókusz 

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). Ilyen alapvető fizikai 

tapasztalatra épülő séma a valahova történő eljutás, avagy a KIINDULÓPONT–ÚT–CÉL 

(Tolcsvai Nagy szóhasználatában FORRÁS–ÖSVÉNY–CÉL, lásd 2013:154) séma.  

Az ilyen sémák (továbbiak: TARTÁLY, RÉSZ–EGÉSZ, KAPCSOLAT, CENTRUM–PERIFÉRIA) az 

ábrázolt fogalom egy bizonyos jellemzőjére összpontosítanak, azt emelik ki nagyon 

hangsúlyosan. Ez az összpontosítás, avagy kiemelés, olyan forrástartományok jellemzője 

is lehet, amelyekre esetleg pont azért esik a választás, mert az általuk felvázolt vagy 
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megerősített keret az adott fogalom egy kívánatos jellemvonására irányítja rá a figyelmet 

(lásd Coulson 2001:201). 

Ezt a fajta kiemelést jelentésfókusznak is nevezhetjük (lásd Kövecses 2005:11–12; 

2016:5), vagy a profil megadásának (lásd Tolcsvai Nagy 2013:103; Kövecses 2006:78). 

Mivel a kognitív séma szorosan kapcsolódik testesült térbeli tapasztalatokhoz, az általa 

megtámogatott jelentésfókusz oly hangsúlyosan van jelen a hozzá kapcsolt fogalomban, 

hogy szinte önműködő képzettársításokat szül, és érzéseket is könnyen kiválthat. 

 

o 2.7 Konstruálás, jelentésalkotás 

A jelentésalkotás, melyet nevezhetünk jelentéskonstrukciónak (lásd Kövecses és 

Benczes 2010:159) vagy konstruálásnak (lásd Tolcsvai Nagy 2013:129) is, mindig egy 

bizonyos beszédszituációban történik, folyamatosan, a szituáció résztvevőinek aktív 

részvételével.  

A jelentést mentális terek közötti megfelelések hozzák létre. A mentális terek az adott 

kommunikációs helyzet által létrehozott fogalmi struktúrák, és általában véve 

konkrétabbak a fogalmi kereteknél. Ha így tekintünk a jelentésre, az lehetővé teszi 

ugyanazon kijelentések vagy ugyanazon szituáció többféle értelmezését, valamint a 

megértés folyamatának nyomon követését (lásd Kövecses és Benczes 2010:172). 

A mentális tereket kis konceptuális csomagoknak is nevezhetjük, melyeket gondolkozás 

és beszéd közben állítunk össze azért, hogy érthessünk és cselekedhessünk (lásd 

Fauconnier és Turner 2002:40). 

A nyelv tehát nem tükrözi, hanem leképezési viszonyokban létrehozza, mentálisan 

megkonstruálja a valóságot, annak egy bizonyos részletét (lásd Tolcsvai Nagy 

2013:129). 

Ezt a valós időben történő (on-line) jelentésalkotást az jellemzi, hogy az emberek nem 

összeszedik a szavakban rejlő jelentéseket, hanem nyelvi és nyelven kívüli, a 

kontextusból és háttérismereteikből eredő ismereteik alapján létrehozzák (lásd Coulson 

2001:XI–XII).  
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o 2.8 A világ nyelvi képe 

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. Ez a nyelvben rögzült objektív valóság 

interpretációja, és a rekonstrukciójához figyelembe vehetjük „a nyelvi szövegekben 

szereplő frazeologizmusokat, kollokációkat (ismétlődő szókapcsolatokat), valamint a 

konnotációkat is, amelyek alapján minősíteni lehet a nyelvi világkép elemeit” 

(Banczerowski 2008:78).  

A világ nyelvi képe a hasonló tapasztalatokkal rendelkező és hasonló értékeket valló 

(ugyanazon kultúrához tartozó) nyelvhasználók esetében nagyobb arányú egyezéseket 

mutat, bár az ugyanazon kultúrához tartozó emberek értékrendje különbözhet 

egymástól, és nem csupán a valóságról szóló tudásfajta, hanem a tudás hordozójának, az 

egyedi embernek saját „mentális információs térképe” is, a világról alkotott „belső 

(alanyi) kép” (Banczerowski 2008:139–140) is lehet egyénileg más és más. 

Mivel a nyelv rögzíti és továbbadja az ember által a világról megalkotott képet, és 

bepillantást nyújt az ember által létrehozott kultúrába, a nyelvtudományi vizsgálódások 

az ember és a kultúra vizsgálatát is magukban foglalják. Banczerowski találó 

megfogalmazásában „a nyelvtudományt interdiszciplináris tudománynak kell tekinteni, 

amely fő feladatként tűzi maga elé az ember és a társadalom megértését, és nem csak a 

nyelvi szövegek elemzésével, valamint az absztrakt modellek gyártásával foglalkozik, 

amelyek gyakran csupán intellektuális játékra emlékeztetnek” (2008:149–150). 

 

o 2.9 Jelentésalkotás a politikai diskurzusban 

A hasonlatokat és a metaforákat gyakran retorikai célok motiválják, ilyen lehet a 

megfelelő következtetések felvetése vagy bizonyos reakciók kiváltása (lásd Coulson 

2001:200).  

A politikában a hatalom megszerzésének, megtartásának vagy megdöntésének egyik fő 

módja a többi ember nézeteinek és viselkedésének befolyásolása, például olyan (esetleg 

cselekedeteket is kiváltó) nézetek elfogadtatása, amelyek hasznot hajtanak egy bizonyos 

személynek, csoportnak vagy ügynek (lásd Semino 2008:85). A nézetek és a viselkedés 
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befolyásolása általában szavak általi meggyőzéssel történik, nem meglepő tehát, hogy a 

nyelvhasználat központi szerepet játszik a politikában. 

Tehetünk úgy, mintha pártatlanul beszélnénk egy adott politikai kérdésről, de ez a 

pártatlanság általában csupán illúzió (lásd Kövecses 2006:92). A kérdéssel kapcsolatos 

keretválasztás már meghatározza azt, hogy milyen szemszögből tekintünk a helyzetre és 

a politikában gyakran használatos kognitív eszköz a „metafora-alapú átkeretezés” 

(Kövecses 2006:152), melynek során máshová kerülnek a hangsúlyok, és változik a 

keretbe foglalt ismerethalmaz. 

A politikai kommunikációban használt átvitt értelmű nyelvezet a politika több nyelvet is 

magában foglaló nemzetközi színterén könnyen teret adhat a félreértelmezésnek, vagy 

akár a manipulációnak is, és a kulturális félreértések a nemzetközi kapcsolatokban 

jelentős károkat is okozhatnak (lásd Sharifian 2011:195). 

A politikában fokozottan jelentkezik az, hogy a metaforák nem csupán rámutatnak egy 

bizonyos fogalomra, hanem hozzáadott pragmatikai értékkel is bírnak (lásd Musolff 

2016:5–6). A politikában használt metaforák elsődleges célja a jelentések, vagyis a 

társadalmi és politikai beállítottságok megváltoztatása (lásd Musolff 2016:214). 

Az ÁLLAM fogalmát ebben az elméleti keretben vizsgálva lehetőség nyílhat ennek a 

hozzáadott pragmatikai értéknek a megjelenítésére, a metaforikus implikációk 

kiemelésére, valamint annak megfigyelésére, hogy a jelentésfókusz az adott fogalom 

mely kívánatos jellemvonásaira kívánja ráirányítani a figyelmet, és ezzel milyen 

reakciót kíván kiváltani. 

  



13 
 

3. fejezet. A kutatás 
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. 

Politikai diskurzuson politikusok hivatalban elhangzott beszédeit értem, a 

diskurzuselemzés tudományterületének vezető alakja, Dijk következő, egyszerűsített 

meghatározását véve alapul: „politikai tevékenységükért fizetett, a politika központi 

szereplőivé megválasztott, kinevezett (vagy önjelölt) politikusok protokolláris írásai 

vagy beszédei” (2002:13). 

Azért dolgozom kognitív nyelvészeti megközelítésmóddal, mert az antropológiai 

nyelvészeten kívül ez a nyelvészeti ág tulajdonít nagy jelentőséget a nyelv és a kultúra 

közötti kapcsolatoknak. Emellett a nyelvet és a nyelvhasználót körülvevő világ dolgai, 

entitásai és ezek érzékelése közti összefüggéseket kívánja feltárni. E kapcsolatok 

hangsúlyozását azért tartom fontosnak, 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 nyelvi 

kép, a világ nyelvi leképezése folyamatosan változó emberi tapasztalatok alapján 

történik. Ha a politikai diskurzus fogalmi metaforákat használ fel ahhoz, hogy az 

emberek számára logikusnak tűnő módon erősítse meg (esetleg tudatosítsa is) a 

közvetlen testi- avagy élettapasztalatok és az elvont fogalmak közötti párhuzamokat, 

megfeleléseket, akkor azzal rendkívül meggyőzővé tudja tenni az érvelését. 

A kutatás tárgyának az ÁLLAM tág értelemben vett fogalmát választottam, nem csupán 

magát az államszervezetet, hanem az értelmező szótárban1 fellelhető két további 

jelentésterületet is értem alatta: az országot, valamint a területén élő embereket. 

                                                 
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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Vizsgálatom tehát kiterjedt a magyar állam e másfél évszázad alatt használt 

elnevezéseire (pl. Magyar Köztársaság, Magyar Népköztársaság, Magyarország), 

valamint a területére (pl. ország, haza) és a területén lakó közösségre vonatkozó 

megnevezésekre (pl. nép, nemzet, polgárok stb.). A vizsgálat legnagyobb részében (a 

céltartomány elemeire utaló szavak vizsgálatától eltekintve) a céltartományt annak 

egészében tekintem és nem bontom elemeire. Összetett, komplex (lásd Semino 2005) 

tartományként kezelem, melynek belső szerkezetét, elemeinek egymáshoz való 

viszonyát (pl. ország és nemzet, állam és nemzet), bármely érdekes következtetések 

lehetősége csábít is ebbe az irányba, ezen kutatás keretei között nem vizsgálom, csupán 

megállapítom, hogy a céltartomány elemei, avagy ezen elemek és a céltartomány egésze 

között számos alkalommal metonimikus kapcsolat áll fenn. 

Kutatásomban elsősorban a diakrón változásokat kívánom feltárni 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. 

 

o 3.1 A kutatás hipotézisei 

A kutatás első hipotézise az elméleti keret használhatóságára vonatkozik. Azt 

feltételezem, hogy az empirikus vizsgálatra alapozott kognitív megközelítésmód 

alkalmas az ÁLLAM fogalmának kulturális tényezőket is figyelembe vevő vizsgálatára. 

A második hipotézis kiindulópontja az a megállapítás, hogy mivel az ÁLLAM elvont 

fogalom, közvetlenül nem hozzáférhető. Feltételezésem szerint elsősorban metonímiák 

és metaforák segítségével értelmezzük, értjük meg a fogalmat, hozzuk létre annak 

idealizált kognitív modelljét. 

A harmadik hipotézis a nyelvi relativitás, a kontextus és a kultúra hatása, valamint a 

világ nyelvi képe kérdéskörének összefüggéseit vizsgálja. Feltételezésem szerint az 

ÁLLAM fogalmának megalkotásában szerepet játszó (és a gondolkozásunkat is 

befolyásoló) nyelvi tényezőket meghatározza a kulturális közeg és abban az ideológiák. 
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Ugyanezt a kérdéskört ellenkező oldalról közelítve azt feltételezem, hogy az ÁLLAM 

nyelvi képének vizsgálata az ember és a társadalom jobb megértését is eredményezi. 

A negyedik hipotézis kiemeli a valós idejű jelentéskonstruálás fontosságát. Azt 

feltételezem, hogy az ÁLLAM fogalmában változásokat eredményeznek a valós időben 

jelen lévő nyelvi és nyelven kívüli hatások. 

Az ötödik és egyben utolsó hipotézis a politikai diskurzus sajátosságait tartja szem előtt, 

és azt, hogy az érvelő szövegekben, a meggyőzés céljával elhangzó beszédekben fontosak 

az érzelmek. Feltételezésem szerint a kognitív séma (vagy sémák) által megerősített 

jelentésfókusz alapvetően befolyásolja az ÁLLAM fogalmához kapcsolódó érzéseket. 

Ugyanezt a kérdést másik oldalról közelítve azt is feltételezem, hogy a politikai 

diskurzust átható retorikai célok felfedését elősegíti a fogalmi keretek vizsgálata. 

 

o 3.2 A kutatás anyaga, a korpusz 

Mivel politikai diskurzusra szűkített, de tágabb időszak vizsgálatát lehetővé tevő 

korpusz nem állt rendelkezésre, magam hoztam létre egy olyan korpuszt, melyet 

egyrészt elég reprezentatívnak, másrészt pedig egyéb nyelveken rendelkezésre álló 

korpuszokhoz jól hasonlíthatónak tartok. 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 



16 
 

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. 

 

 3.2.1 A korpusz retorikai jellemzői 

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. Adamik 

Tamás–A. Jászó Anna–Aczél Petra (2004) a magyar szónoklás, és azon belül a politikai 

szónoklat történetének leírásakor külön korszaknak nevezi az 1861 és 1948 közötti, az 

1948 és 1989 közötti, valamint az 1989 utáni időszakot. A szerzők szerint e három 

közül az első időszakban a politikai szónoklat a maga teljes erejével és fenségével jelen 

volt (különös tekintettel Deák Ferenc óriási retorikai sikernek számító1861-es 

beszédére, lásd 107–108), míg a középső időszakot a retorika háttérbe szorítása 

jellemezte, és „ezek a politikai beszédek tulajdonképpen nem is a tanácsadó beszéd 

műfajába illettek, inkább bemutató beszédek voltak” (109), napjainkban pedig 

megfigyelhető az amerikai elnökválasztás nyomán kialakult médiaretorika jelenléte a 

magyar politikai szónoklásban (110). Ezen leírás szerint tehát a meggyőzés módszerei, a 

retorikai elemek változtak ugyan az általam vizsgált időszakban, azonban a korpusz 

egészére mindvégig jellemző maradt a meggyőzés mint elsődleges cél fennmaradása. 

 

o 3.3 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 fogalomalkotási 

folyamatban. Részben tehát Jonathan Charteris–Black kritikai metaforaelemzésének 

                                                 
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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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 eltérve, 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. 

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. Az ily módon történő politikai diskurzuselemzés 

talán legismertebb művelője Musolff, aki hangsúlyozza, hogy módszerének 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” (2016:3–4). 

 

o 3.4 A kutatás és a dolgozat felépítése 

A kutatás menetét egymásra rakódó rétegek ábrája is szemléltetheti, a következőképp: 



18 
 

 

Az (alsó sorban megjelenített) alapréteg a kétmillió karaktert, avagy háromszázezer szót 

meghaladó terjedelmű korpusz maga, melyet helyszűkében a dolgozat nem tartalmaz. A 

korpuszból kivonatolt, a metaforaelemzések alapját képező szövegrészeket már 

tartalmazza az 1. függelék, mely 715 számozott példát sorol fel. A korpuszból szintén 

kivonatolt, a céltartományra utaló azon szavak és szókapcsolatok, amelyek nem 

ágyazódnak metaforába, nincsenek függelékben önállóan felsorolva, itt azért említi őket 

a szövegdoboz, mert innen származnak. A második réteget a vizsgálati eredmények 

adják. Ezek diakrón felsorolásban a dolgozat 4.2 alfejezetében jelennek meg, amely a 

korpuszból kiragadott számozott példákra hivatkozva (és a gondolatmenet jobb 

követhetősége érdekében időnként idézve belőlük) időrendi sorrendben felsorolja az 

egyes beszédekben fellelhető metaforikus forrástartományokat, az elemzéseknek szintén 

alapját képező, a céltartományhoz kötődő szavakat és szókapcsolatokat, valamint azokat 

a környezeti adatokat (a beszédek, a történelmi háttér, az adott korszakhoz vagy 

beszélőhöz kötődő kulturális tényezők jellemzőit), melyek hatással lehetnek a vizsgált 

fogalomalkotásra. A harmadik réteget a 4. fejezet másik két alfejezetében található 

elemzés adja. A 4.1 alfejezet vizsgálati szempontok szerint csoportosítja és ábrákon is 

megjeleníti (vagy hivatkozik a 2. függelék bal oldali oszlopában található ábrákra) az 

alsóbb rétegek adatait. A 4.3 más szempontból közelít, nem a forrástartományok 

korábbi csoportosítása mentén dolgozza fel az adatokat, hanem abból az állításból 

kiindulva, hogy nagyon kevés számú kivételtől eltekintve az ÁLLAM SZEMÉLY, és a 

korpusz

vizsgálati 
eredmények

elemzés
a kiinduló vizsgálati 

szempontok  felől, majd a 
megszemélyesítés felől 

közelítve

metaforikus 
forrástartományok, 

valamint a céltartományra 
utaló szavak és 
szókapcsolatok

metaforaelemzések alapját 
képező, a korpuszból 
kiemelt szövegrészek:
715 számozott példa

1. függelék

a korpuszból kiemelt, a 
céltartományra utaló 

szavak és szókapcsolatok

a beszédek, a történelmi 
háttér és a kapcsolódó 

kulturális tényezők 
jellemzői
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vizsgálati szempontokat már összevontan jeleníti meg, tehát nem taglalja külön a 

forrástartományokat, a jellemvonásokat, a cselekedeteket és a szókapcsolatokat, hanem 

mindezekből merítve, a fogalomban megjelenő személyhez kapcsolódóan végez 

elemzést. 

A kutatás során tehát az állam szó három különböző jelentését 

(’államforma/államszervezet’, ’ország’ és ’népesség’) vizsgálva, a szöveget ún. ’szoros 

olvasással’ áttanulmányozva megkerestem azokat a kulcsszavakat, amelyek erre az 

összetett céltartományra utalnak, majd megállapítottam ezek esetleges metaforikusságát 

(és ezeket a szövegrészeket kigyűjtöttem, így jött létre az 1. függelékben található 

anyag). A következő lépésben beazonosítottam ezekben a példákban a forrás- és 

céltartományokat, és kortörténeti jegyzetekkel láttam el a metaforikus 

forrástartományok szerint rendezett idézeteket (így jött létre a 4.2. alfejezetben található 

anyag). A vizsgálat során ráirányult a figyelmem az ÁLLAM fogalmának 

megszemélyesített nyelvi leképeződéseire: emberi tulajdonságokra és cselekedetekre, 

így ezeket is számba vettem és csoportosítottam, illetve ez a megszemélyesítés a 

vizsgálat eredményei bemutatásának második kiindulási pontjává vált. A kérdéses 

fogalomkör meghatározásához igyekeztem minél több releváns szempontot figyelembe 

venni. 

A dolgozat felépítése azonban némiképp eltér a kutatás felépítésétől. A kutatás 

menetének követéséhez a dolgozat részeit a következő sorrendben kellene olvasni: az 1. 

függelék példái, a 4.2 alfejezet adatsorai, a 2. függelék bal oldali oszlopának adatokat 

összegző táblázatai, majd a dolgozat 4.1 és 4.3 alfejezetében található elemzések. A 

dolgozat fő szövege azonban a 4.1 alfejezetben található elemzéssel kezdődik, nem 

pedig a függelékekben és a 4.2. alfejezetben található anyagokkal, méghozzá azért, 

,mert ez utóbbiak adatsűrűsége nehezíti az olvasást, ami hátráltathatja a téma alaposabb 

megismerését. Az elemzés egy részének előbbre helyezése a dolgozatban reményeim 

szerint segíti a téma áttekintését és előkészíti a nagyobb adatsűrűséggel bíró részekben 

történő elmélyedést. 

A dolgozat 5. fejezete a kutatás eredményeit összeveti más kutatások eredményeivel: 

először további saját – más szövegtípusokon, más módszerrel vagy más nyelveken 

végzett – kutatások, aztán pedig mások által végzett kutatások megállapításaival. 
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o 3.5 Egy beszéd feldolgozása 

A fentiek szemléltetéseként bemutatom az egyik legrövidebb beszéd feldolgozásának 

folyamatát. A Kiegyezés utáni második miniszterelnök Lónyay Menyhért volt, aki 

1871. november 16-án mondott miniszterelnöki bemutatkozó beszédet. A Képviselőházi 

naplóból az alábbi szövegrészt másoltam ki és illesztettem be a korpuszba:  

381. országos ülés, 1871. november 16. 293. old. Lónyay Menyhért miniszterelnök:  
Tisztelt képviselőház! (Halljuk! Halljuk!) Miután ő felsége az eddig viselt közös 
pénzügyminiszteri állástól felmenteni s magyar miniszterelnöknek legkegyelmesebben 
kinevezni méltóztatott: van szerencsém ő felsége által újonnan megerősített 
minisztertársaimmal együtt magam a tisztelt képviselőháznak bemutatni és mind azon 
fontos teendőkben, melyek hivatalos állásunknál fogva ránk néznek: szíves támogatásukat 
tisztelettel kikérni. (Éljenzés a jobb oldalon.) 
Midőn ezt teszem: mélyen érzem azon nagy felelősséget, melyet elvállalok, a feladatok 
fontosságát, melyeknek megfelelni minden időmet és erőmet szentelni kívánom. 
A parlamentális élet természeténél fogva, midőn egy újonnan kinevezett miniszterelnök s a 
minisztérium magát a törvényhozásnak bemutatja : úgy hiszem, kötelessége jelezni azon 
irányt, melyet követni kíván, s azon elveket, melyekhez ragaszkodni fog; azonban, midőn a 
jelenlegi miniszterek ő felsége által megerősíttettek: változás csak annyiban történt, hogy 
azon férfiú, ki történetünk ezen annyira nevezetes öt éve alatt fényes sikerrel vezette 
hazánk kormányát, a felség legmagasabb bizalma által a közös külügyek vezetésére 
hivatott, s helyét én foglalom el, ki a kezdet nehéz idején, a kiegyenlítés és az alkotmányos 
élet újabb megalapításának első korszakában közel harmadfél évig, neki hű segédtársa és 
minisztériumának egyik munkástagja voltam: – úgy vélem, felesleges, azon irányt vagy 
azon elveket fejtegetnem, melyek engem és társaimat vezetni fognak. 
Közel öt évi tapasztalás fényesen igazolá, hogy azon irány üdvös és sikert biztosító volt, 
melyet hazánk és pártunk legkitűnőbb férfia kijelölt, és az akkori képviselőház 
legjelesbjeiből alkotott bizottság formulázott, mely iránt az előleges értekezések gróf 
Andrássy vezetése és az én csekély közreműködésem mellett még 1866-ban megkezdettek, 
melyet az l867-ik év első napjaiban, az egész haza mély fájdalmára korán elhunyt társunk, 
báró Eötvös Józseffel együtt folytattunk, és a mely a felelős minisztérium kinevezése és ő 
felsége ünnepélyes megkoronáztatása után, a törvényhozás által mint biztos alap a 
törvényekbe iktattatott. 
Ez azon alap, melyen tovább építve, kell ezentúl is kettőztetett munkássággal fejlesztenünk 
mindazon üdvös reformokat, melyek a magyar korona országai épségének megőrzésére, 
alkotmányos önállásának biztosítására s nemzetünk szellemi s anyagi erejének növelésére 
vezetnek. (Helyeslés a jobb oldalon.) 
Tisztelt ház! Ezen iránynak leszünk mi, ő felsége jelenlegi kormányának tagjai, ezentúl is 
hű és ernyedetlen munkásai. 
Hogy azonban ezen szándékunknak eleget is tehessünk: mindenekfelett szükséges, hogy a 
ház többsége bennünket bizalmában részesítsen és nehéz feladatunk teljesítésében 
hathatósan támogasson, nem személyeinkért, de azon ügyért, melyet szolgálunk, és 
szükséges, hogy ezen többség erős, együttartó s a jövő választások által is megedzett 
legyen. (Helyeslés jobb felől. Nyugtalanság a bal oldalon. Felkiáltások: Vederemo!) De 
legyen szabad reménylenem, hogy azon hazafiak is, kik velünk szemközt foglalnak helyet: 
a haza javát egyaránt szívükön hordva, a reformkérdések megoldásánál velünk egyesülten 
fognak közreműködni. 
Legyünk egyek a király iránti hűségben, a haza iránti szeretetben, a törvény iránti 
tiszteletben; hozzunk mielőbb bölcs törvényeket, melyek megszilárdítsák és biztosítsák 
szent István koronáját, erősítsék az alkotmányt és erőt adjanak azon kormányzati 
rendszernek, melynek alapja: a fejedelem bizalma és a nemzet többségének támogatása. 
(Élénk éljenzés a jobb oldalon.) 
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A szöveganyagban aláhúzással jelöltem azokat a részeket, ahol értelmezési tartomány 

változást érzékeltem, és ezekből példatárat készítettem (az itt aláhúzott rész az 1. 

függelékben szereplő 6. példa). Feljegyeztem a fogalmi metaforákban fellelhető 

forrástartományokat, valamint a megszemélyesítésekben megjelenő tulajdonságokat és 

cselekedeteket. Félkövér betűtípussal kiemeltem a céltartományra utaló szavakat, és 

kiírtam az állam szót is magában foglaló szókapcsolatokat (itt nem volt ilyen). A 

kontextus megismeréséhez utánanéztem a történelmi körülményeknek és a személyi 

vonatkozásoknak. Így jött létre a fenti ábrán első rétegnek nevezett adathalmaz. E rövid 

beszéd vonatkozásában a 4.2. alfejezetben megjelenített második réteg, a vizsgálati 

eredmények felsorolása így néz ki: 

Lónyai Menyhért 1871. november 16-án mondta el rövid, mintegy 465 szóból álló 

bemutatkozó beszédét, melyben ő is alapként utalt a kiegyezés által létrehozott jogi 

helyzetre (6-os példa). … 

Ugyanitt (a 6-os példában) látható a magyar korona mint jelkép, a magyar állam helyett álló 

metonimikus megközelítésmód, tulajdonságként pedig megjelenik az ’épség’, az 

’önállóság’ és az ’erő’ mint érték előtérbe helyezése. Beszédének egésze a céltartomány 

egészére vagy annak területére csakis a haza és a hazánk szóval utal, az emberekre pedig a 

hazafiak, valamint a nemzet és a nemzetünk kifejezéssel. 

Lónyai Menyhért miniszterelnöksége alig több mint egy évig tartott. Elsősorban gazdasági 

szakember volt, a kormányzásra törő (a deáki kiegyezést ellenző) balközép támadásai miatt 

mondott le. 

A vizsgálati eredmények számszerűsíthető adatait ezután táblázatokban rögzítettem. A 

táblázatok soraiban az egyes beszédek, oszlopaiban pedig a vizsgált szempont szerinti 

csoportosítások szerepelnek (például: metaforikus forrástartományok, 

megszemélyesítésnél tulajdonságok, cselekedetek, céltartományi megnevezések az 

állam neve, területe és népessége vonatkozásában, illetve szókapcsolatok). Ezeket a 

táblázatokat azok mérete és sokrétűsége miatt nem tudom csatolni a dolgozathoz, de 

szemléltetésként itt megjelenítem az egyik részletét: 

beszélő szó gyakoriság ÉPÍTKEZÉS CSALÁD UTAZÁS 
Andrássy Gyula 625 0,63 1 1 0 
Lónyay Menyhért 465 0,47 1 0 0 
Szlávy József 620 0,62 0 0 0 
Bittó István 970 0,97 0 0 0 
Wenckheim Béla 930 0,93 0 0 1 
Tisza Kálmán 760 0,76 0 0 0 
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Szapáry Gyula 1300 1,30 2 0 1 
Wekerle Sándor 1800 1,80 3 0 1 
B. Bánffy Dezső 1170 1,17 0 0 2 
Széll Kálmán 5930 5,93 7 0 2 
Khuen-Héderváry Károly 3460 3,46 2 0 1 
Tisza István 10650 10,65 4 2 7 
B. Fejérváry Géza 1645 1,65 0 0 0 
Wekerle Sándor 2550 2,55 1 0 0 
Khuen-Héderváry Károly 2655 2,66 2 0 1 
Lukács László 3960 3,96 0 1 1 
Tisza István 4660 4,66 7 0 3 

 

Az egyes beszédek táblázatokban megjelenő adatait oly módon arányosítottam és tettem 

egymással összevethetővé, hogy az oszlopokban jelzett előfordulásokat visszaosztottam 

a beszédek hosszával (ezer szóban hányszor fordul elő az adott jelenség). Általában 

kétféle ábrát készítettem, először egymáshoz képest vett előfordulási arányokat néztem 

(például a korpusz egészében melyik forrástartomány milyen arányban fordul elő a 

többi vagy néhány másik forrástartományhoz képest), aztán pedig az idősíkra is 

kivetítettem ezeket az előfordulási arányokat. Ez utóbbi ábrákon a függőleges tengely 

mentén feltüntetett számok mindig az ezer szóra vetített előfordulási arányok, a 

vízszintes tengely mentén feltüntetettek pedig az évszámok lettek. 

A Lónyai-beszédben a kiegyezés által létrehozott jogi helyzet alapként történő 

megjelenítése az ÁLLAM ÉPÜLET fogalmi metaforához kapcsolódik, ennek a korpusz 

egészében fellelhető előfordulási arányait ily módon szemlélteti az imént leírt kétfajta 

ábra (melyeken kék szín jelöli az itt is megjelenő előfordulásokat): 

6. ábra: Az ÉPÍTKEZÉS és TEREMTÉS 
forrástartományba tartozó alcsoportok 
előfordulási aránya egymáshoz képest a 
magyar korpuszban 
 
 
  

7. ábra: Az ÉPÍTKEZÉS és a TEREMTÉS 
forrástartományba tartozó alcsoportok 
gyakorisági arányai az idősíkon a magyar 
korpuszban 
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Ezek az ábrák és a hozzájuk kapcsolódó magyarázatok alkotják a harmadik rétegnek is 

tekinthető elemzést, melyet először a vizsgálati szempontok szerinti felosztásban 

végeztem el (4.1. alfejezet), aztán pedig egy, a kutatás közben kirajzolódó új 

megközelítésmódból, avagy kiindulási pontból (4.3. alfejezet). Az elemzés alapját 

képező adatokat megjelenítő ábrák mindegyikét (ezek nagy mennyisége miatt) a 2. 

függelék bal oldali oszlopa tartalmazza, a dolgozat fő szövege hivatkozik rájuk és csak 

szemléltető példákat jelenít meg belőlük. A dolgozatban tehát az elemzések elvégzésére 

három lépésben kerül sor: 

1. Először a kiinduló vizsgálati szempontok alapján kerülnek felsorolásra az 
adatok, a 4.1 alfejezet megnevezi a forrástartományokat (4.1.1), az államra 
jellemző tulajdonságokat és cselekedeteket (4.1.2), a céltartomány elemeire 
utaló kifejezéseket (4.1.3), valamint az állam szót magában foglaló 
szókapcsolatokat (4.1.4).  

2. A 4.2 alfejezet diakrón szemléletben felsorolja és elemzi a vizsgálati 
eredményeket. 

3. A 4.3 alfejezet pedig az elemzés során előtérbe került új vizsgálati szempont, az 
ÁLLAM SZEMÉLY metaforikus kiindulópontból végez újabb elemzést. 

 

Az elemző részek kvantitatív és kvalitatív módszert is alkalmaznak. A kvantitatív elem 

a forrástartományok, a tulajdonságok és cselekedetek, valamint a céltartományra és 

annak részeire utaló szavak és szókapcsolatok előfordulásainak mérésében jelenik meg. 

A kvalitatív elem pedig az adatok csoportosításánál, illetve a tendenciák értelmezésénél 

van jelen. Ezek a csoportosítások és értelmezések természetszerűleg szubjektívak, 

azonban az elemzés menetének részletes leírása és az adatok biztosítása a 

függelékekben biztosítja a vizsgálat megismételhetőségét, és lehetőséget ad ezekről 

szóló tudományos diskurzus folytatására. 
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4. fejezet. A kutatás eredményei 

o 4.1 Az adatok összevetése a vizsgálati szempontok 

szerinti csoportosítással 

 4.1.1. Forrástartományok 

Első lépésben a fogalomalkotásban szerepet játszó forrástartományokkal kapcsolatos 

adatokat elemeztem. Az ismétlődően megjelenő forrástartományokat tizenhárom fő 

csoportba soroltam: ÉPÍTKEZÉS, CSALÁD, KÜZDELEM, SZERKEZET/TÁRGY, TEST, 

LELKÜLET, TERMÉSZET, TEREMTÉS, UTAZÁS, NÖVÉNY/SZERVEZET, ÉLET, 

BETEGSÉG/EGÉSZSÉG, ÁLLAMESZME. Ezeknek a csoportoknak a korpusz egészében 

egymáshoz képest vett előfordulási arányát szemlélteti az 1. ábra (lásd a 2. függelék bal 

oldali oszlopát). 

Mint azt korábban már megjegyeztem, természetesen más csoportosítások is 

lehetségesek, illetve a példák hovatartozása nem mindig állapítható meg egyértelműen. 

E csoportokon belül később alcsoportokat is elkülönítek, melyek szintén szubjektívak. 

A csoportok kialakítását a szövegben fellelhető példák vezérelték, ezért is hathat 

furcsának időnként egy-egy csoport elnevezése. Összességében a tendenciák 

kirajzolására törekszem, a csoportosításoknál mindig azt keresem, mi az a közös pont, 

amely nem csupán rendező elvet jelenthet, de valamilyen szempontból jelentőséggel is 

bírhat. A kategorizálásom tehát nem önmagáért való, a cél nem az, hogy egymástól 

világosan elkülönülő, szépen elrendezett, bináris jegyek alapján meghatározható 

csoportok jöjjenek létre, hanem csupán az, hogy a számszerűsített adatokból ki lehessen 

olvasni tendenciákat, és észre lehessen venni a fogalomalkotásnál fontos szerepet játszó 

tényezőket. 

Az időbeni változások feltüntetése végett a 2. ábra idősík- és gyakoriság-koordinátán 

jeleníti meg ugyanezen forrástartomány-csoportok előfordulási arányait. 

Mivel ez az első két ábra sok adatot egymásra vetítve jelenít meg, világos tendenciák 

nem szűrhetők le belőlük, legfeljebb az ÉPÜLET és a KÜZDELEM metaforák 

gyakoriságának részleges együttmozgása figyelhető meg a másodikon. Az adatok 

részletesebb vizsgálatához elkülönítettem a többitől a három leggyakrabban előforduló 

forrástartományt, melyek az ÉPÍTKEZÉS, az UTAZÁS és a KÜZDELEM. E három nagyjából 
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ugyanolyan arányban jelenik meg a korpusz egészében (ezt az arányt láthatjuk a 

harmadik ábrán), az idősíkra vetített előfordulási arányaik pedig az alábbiak szerint 

alakulnak: 

4. ábra: A három leggyakrabban előforduló forrástartomány gyakorisági tendenciája az 

idősíkon: 

 

 

 

 

 

 

 

Itt még jobban kivehető az ÉPÍTKEZÉS és a KÜZDELEM forrástartományok 

kihasználtságának (ezen az ábrán a kék és a citromsárga színű vonal) együttmozgása, 

különösen az 1960-as évekig, amikor is jelentősen lecsökken a KÜZDELEM 

forrástartomány gyakorisági aránya. 

Ezt a három forrástartományt önmagában is érdemes elemezni, mert mindegyikben 

elkülöníthetők különböző alcsoportok.  

Az ÉPÍTKEZÉS forrástartomány (melynek előfordulásait az ötödik ábra szemlélteti) 

alcsoportjait a következő elnevezésekkel illettem: ALAP, ÉPÜLET, ÉPÍTKEZÉS. Az első 

alcsoportba azokat az előfordulásokat soroltam, amelyek kifejezetten hangsúlyozták az 

alap fontosságát, a másodikba azokat, amelyekben az épületre, az építményre volt 

utalás, a harmadikba pedig azokat, amelyeknél az építkezés cselekedetén volt a 

hangsúly. Az ebből a forrástartományból merítő fogalmi metaforák leképezéseit 

általában a következőképp vázolhatjuk fel: 

Az épület  az állam 
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Az épület alapja  az állam alapja 

Az épület építése  az állam létrehozása, gyarapítása 

Az épület építői  az állam létrehozói, gyarapításának előidézői 

 

Mivel az épület építése az ÁLLAM létrehozásának felel meg, az elemzésnél ehhez a 

csoporthoz illesztettem még alcsoportként a TEREMTÉS cselekedeteinek 

forrástartományát, az ily módon négyre szaporodó alcsoport egymáshoz képest vett 

előfordulását jeleníti meg a hatodik ábra, míg a hetedik ábra idősíkra vetíti az 

előfordulásokat. Ez a hetedik ábra jól megjeleníti az ÉPÍTKEZÉS forrástartományon belüli 

hangsúlybeli eltolódásokat. 

Az alap hangsúlyozása különösen az első világháború előtti időszakra jellemző, például: 

6 Ez azon alap, melyen tovább építve, kell ezentúl is kettőztetett 
munkássággal fejlesztenünk mindazon üdvös reformokat, melyek a magyar korona 
országai épségének megőrzésére, alkotmányos önállásának biztosítására s 
nemzetünk szellemi s anyagi erejének növelésére vezetnek. 

 

A két világháború alatti és közötti években körülbelül ugyanolyan arányban kerülnek 

előtérbe az alap tulajdonságai, valamely épület jellemzői, valamint az ’építkezés’ mint 

tevékenység, például: 

90 ... nézetem szerint minden sikeres magyar nemzeti politika változhatatlan 
kiindulás pontjából, a 67-es alaphoz való szigorú ragaszkodásból. ... magyar 
nemzeti politikát sikeresen folytatni csak ezen az alapon lehet. 

225 Csak néhány évvel ezelőtt Magyarország elszigetelt helyzetben, azt lehet 
mondani, szinte börtönszerű elszigeteltségben volt. Ennek a börtönnek ajtaját az 
olasz barátság nyitotta meg számunkra... 
 
279 Folyamatban van az átépítés, az összeépítés, amelynek mihelyt lehet, oda 
kell vezetnie, hogy változatlanul és megkülönböztetés nélkül tartozzanak az 
ország egészének testébe. 
 
320 Vegyen ez a nemzet hitben, kötelességteljesítésben és bizakodásban 
példát a legelső magyar embertől, az ország Főméltóságú Kormányzójától, aki 
mindenkor a magyar férfi, a magyar katona ősi erényeinek megtestesítője. 
Kövessük őt a cselekvés, a küzdelem és bizakodás útján hűséggel és odaadással, 
abban a biztos tudatban, hogy amint negyedszázados országlása alatt újjáépítette a 
forradalmakban és Trianonban összeomlott nemzetet, az elkövetkező időkön is 
épségben, baj nélkül fog átvezetni bennünket. 

 

A második világháború időszakában felbukkan a ’teremtés–létrehozás’ cselekedete, 

mely az építkezésnél valamivel általánosabb (lásd a 297-es példát). Az 1960–1990-es 
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időszakban kiugróan magas az ’építkezés’ tevékenységének gyakorisága, ezeket az 

előfordulásokat jól szemlélteti az alábbi példa: 

475 A szocialista Magyarország felépül. Nem csak az alapok, hanem az egész 
szocialista tartalom. És a kommunizmus felé megyünk előre. 

 

A 2000-es évtized első felében ismételten hangsúlyt kap a ’teremtés-létrehozás’ 

általános aktusa. A teremtés szó itt nem jelent feltétlenül organikus folyamatot, lehet 

ugyanolyan élettelen anyagokból vett alkotás is, mint az építkezés. A különbség abból 

ered (pontosabban én azért soroltam ezeket a példákat más csoportba), hogy ez sokkal 

általánosabb értelmű, és nem biztos, hogy egy épület létrehozásáról van szó, például: 

617 Tudunk-e teremteni egy új Magyarországot... 
 
618 Nem lehet más célja az új Magyarország programját kínálóknak, mint 
hogy olyan országot teremtsenek, amelyben nyugatias életviszonyok vannak... 
 
619 ...polgári Magyarországot kell teremteni. 
 
620 ...nyugatias, polgári Magyarországot teremteni... 
 
621 ...létrejön egy új szolgáltató Magyarország, a posztmodern utáni modern 
kor Magyarországa, amelyben Magyarország üzleti, logisztikai központ vagy 
éppen idegenforgalmi központja ennek a régiónak... 
 
622 Magyarország legfontosabb stratégiai célja: egy új, modern, fejlett 
nyugatos világot teremteni... 
 
623 ...olyan országot szeretnénk teremteni... 
 
624 ...ezt az országot így együtt fogjuk csinálni? 

 

Az első világháború előtti időszakban az alapok hangsúlyozása 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. Az 1970-es és 1980-as 

éveknél látunk kiugró gyakorisági értékeket, az ezekhez társuló példákban nagyon is 

elvont értelemben vett építkezésről, a szocializmus, illetve a kommunizmus ’építéséről’ 

van szó, erre további példák: 

433 A magyar munkásosztály, amely a hatalom letéteményese, a szocializmus 
előharcosa és fő ereje országunkban, méltónak bizonyult a ráháruló történelmi 
feladatokra és a szocializmus sorsáért érzett felelősséggel, minden nehézség, 
megpróbáltatás, ellenséges kísértés és aknamunka ellenére, szilárdan helytáll és 
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megingathatatlan talpköve épülő szocialista hazánknak. 
 
641 Összeköt bennünket az a széles talapzatú demokratikus alkotmányos 
szerződés is, amelyre épül a köztársaság. 

 

Ezekből az előfordulási arányokból (lásd 7. ábra) valószínűsíthető, hogy az ideológiai 

vonatkozás sokkal nagyobb hatással van a forrástartomány hangsúlyos megjelenésére, 

mint a gyakorlati értelemben vett valóságos építkezés. 

Az ÁLLAM ÉPÜLET fogalmi metafora, valamint az ezen belül megtalálható, fent 

részletezett forrástartományi alcsoportok elsősorban a TARTÁLY képi sémára (lásd 

például a 279-es példát), valamint a LÉTREHOZÁS/ALKOTÁS fogalmi tartományra, avagy 

idealizált kognitív modellre (IKM) támaszkodnak. A jelentésfókuszt meghatározó 

metaforikus implikáció az alap és az épület hangsúlyozásánál általában a ’szilárdság’ és 

a ’tartósság’ tulajdonsága, az építkezés cselekedetének hangsúlyozásánál pedig a 

hasznos tevékenység végrehajtása. 

 

A forrástartományok három leggyakrabban előforduló csoportjai között található az 

UTAZÁS forrástartomány, melynek előfordulási gyakoriságát a 8. ábra jeleníti meg. A 

fogalmi metaforát megfogalmazhatjuk úgy, hogy az ÁLLAM MOZGÓ ENTITÁS, vagy az 

ÁLLAM UTAZÓ. A leképezések általában a következők: 

Az utazás kezdete vagy korábbi szakasza  az állam korábbi állapota 

Az utazás vége vagy későbbi szakasza  az állam jövőbeli állapota 

Az út minősége és közege  az állam körülményei 

Előrehaladás az úton  az állam fejlődése vagy gyarapodása 

Az utazási eszköz jellemzői  az állam jellemzői 

 

E forrástartomány részletezésénél megnéztem, mely példák hangsúlyozták az utazást 

cselekedetként (UTAZÁS általában), melyek emelték ki az útviszonyok megjelenítésével 

a körülményeket (UTAZÁS-ÚT), melyek emelik ki az utazás irányát (utazás-irány) vagy 

célját (UTAZÁS-CÉL), és melyek konkretizálják vagy jellemzik az utazási eszközt 

(UTAZÁS-ESZKÖZ). Ezeknek az alcsoportoknak az egymáshoz képest vett előfordulási 
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arányait jeleníti meg a 9. ábra, a 10. ábra pedig idősíkra vetíti a gyakoriságukat. Az 

előbbin azt láthatjuk, hogy a példák többsége az utazás cselekedetét hangsúlyozza, de az 

irány és a cél alcsoport is jelentős arányban van jelen. Az utóbbin ellentétes tendenciát 

figyelhetünk meg az irány és a cél gyakoriságát megjelenítő (citromsárga és zöld) 

vonalak mozgásában, az 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: 

13 Követni és fenntartani fogja a kormány a szabadelvű irányt; mert ez alapon 
nyugszik Magyarország alkotmánya, ennek köszönheti az ország eddigi fejlődését 
s ez azon irány, melylyel az egységes magyar nemzetet összefűzni és erősíteni 
akarjuk. 
 
193 Az újonnan hivatalba lépett kormánynak az a feladata, hogy szilárd 
politikai irányt adjon a nemzetnek. Az a feladata, hogy lehetőleg megtisztítsa ezt 
az irányzatot az itt-ott még hozzátapadó salaktól... 
 
194 Nem elég azt mondani, hogy nemzeti, keresztény és agrár irányzatot 
követünk. Meg kell mondani, hogy mit értünk alatta. 

 

A cél-hangsúly is ideológiai megalapozottságúnak tűnik, viszont általában nem kifejtett, 

hanem inkább nagyon elvont és nagyon általános, például: 

459 ...a volt vezetés minden, még oly súlyos hiba ellenére is, a szocializmus 
építésének útján vezette a pártot és az országot... 
 
475 A szocialista Magyarország felépül. Nem csak az alapok, hanem az egész 
szocialista tartalom. És a kommunizmus felé megyünk előre. 
 
508 ...kivezette az országot az 1956-os tragédiából, ... és rátért a szocialista 
demokrácia kibontakoztatásának útjára. 
 
509 ...ehhez a szocialista fejlődés új, hatékonyabb útját kell megtalálnunk... 
 

Az útviszonyok, a körülmények kifejtése jellemzően nagy nehézségekkel teli 

időszakokkal esik egybe: az első világháborúval, a második világháborúval, majd a 

rendszerváltással: 

126 A magyar nemzet kálváriajárásának ezen a stációján üdvözlöm az újonnan 
megválasztott Nemzetgyűlést és Isten nevében megkezdjük munkálkodásunkat. 
 
127 Láttuk, hogy a vallás, hit, Isten, erkölcs nélkül hová jutott a magyar nép. 
Erre a tévútra többé nem tévedünk. 
 
571 Hosszú utat kell bejárnunk, hogy jólétet teremtsünk... 
 
695 A megtett út nem volt se könnyű, se kényelmes. Ellenkezőleg: súlyos 
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nehézségeket, túlerőben lévő ellenfeleken küzdöttük át magunkat, államadósság, 
szitává lyuggatott költségvetés, pénzügyi diktátumok, bankokkal, 
monopolcégekkel, kartellekkel és nemzetközi bürokratákkal nehezített 
akadálypályán jutottunk túl, nem a kormány, hanem az egész ország. Mégis az út 
folytatása mellett döntöttek a választók. 
 

Az ÁLLAM UTAZÓ fogalmi metafora alapját a KIINDULÓPONT–ÚT–CÉL képi séma adja, és 

a metaforikus implikáció az ’előrejutás’, amely a ’fejlődés’ és a ’gyarapodás’ 

tulajdonságát hangsúlyozza. 

Az UTAZÁS forrástartomány esetében a metafora mellett a metonimikusság is sok helyen 

fontos szerepet játszik. A fent említett alcsoportok (út, irány, cél, eszköz) a csoport 

(utazás) egészéhez képest RÉSZ–EGÉSZ, illetve OK-CÉL metonimikus viszonyokat is 

megjelenítenek. 

 

A leggyakrabban előforduló forrástartományok közül a harmadik a KÜZDELEM 

forrástartománya, melynek összes előfordulását a 11. ábra szemlélteti. Az 

alcsoportoknak a következő megnevezéseket adtam: KÜZDELEM (ahol ez általánoságban 

jelent meg), HARC (ahol hangsúlyosabb volt az ellenségesség), RABSÁG (ahol ez a 

vetület jelent meg) és VERSENY (ahol kifejezetten erről volt szó). Ezen alcsoportok 

előfordulásának gyakoriságát a 12. ábra egymáshoz képest jeleníti meg, a 13. ábra pedig 

az idősíkon. 

Példa az első (KÜZDELEM) alcsoportba sorolt előfordulásra: 

52 ...»megállj!«-t kell kiáltanunk, ha az országot a legnagyobb pénzügyi 
bajokba visszasodorni nem akarjuk, ha nem akarjuk felidézni ismét azokat a 
szomorú állapotokat, a melyekből két évtizednek önmegtagadó és a nemzetre 
legnagyobb erőfeszítéseket rovó küzdelmei árán lehetett csak kiszabadulni. 

 

A második alcsoportnál (HARC) megjelenő hangsúlyos ellenségeskedést az alábbi két 

példa szemlélteti, melyekből jól látszik, hogy az ellenségkép a korok függvényében 

változik: 

309 Már mondottam, hogy mi ideálokért szálltunk harcba, mert a magyar 
nemzet minden erejével küzd a bolsevizmus ellen. Ebben a harcban nekünk utolsó 
erőnkig részt kell vennünk, ebben a harcban dől el a sorsunk, a jövőnk, egész 
magyar nemzetünk léte vagy nemléte, ezért nagyon kérem, még egyszer ismétlem, 
úgy méltóztassanak ezt venni ettől a pillanattól, a mai napoktól, a ránk jövő 
napoktól és hónapoktól, kezdve, mint legfontosabb problémáját ennek az 
országnak és minden cselekvésünknek. 
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387 Kormányunknak és népi demokráciánknak fokozott éberséget és fokozott 
harci szellemet kell tanúsítania ellenségeivel szemben és az eddiginél sokkal 
erélyesebben kell fellépnie a gyakran demokratikus álarcot öltő reakcióval 
szemben... 

 

A RABSÁG alcsoport gyakorisági mutatói a két világháború alatti és közötti években 

jeleznek kiugró értékeket, és a történelmi körülmények vonatkozásában vagy a fasizmus 

ideológiájával, avagy a trianoni békediktátum veszteségeivel vannak kapcsolatban, 

például: 

349 ...az elnyomott, az éveken át hamu alatt parázsló demokratikus belső 
magyar erők lelkes lángralobbanása másrészt, bizalmat öntöttek azok lelkébe, akik 
a rabságából felszabadult magyarság képviseletében nemzetgyűlést alkottak és 
kormányt választottak. 

 

A VERSENY forrástartományi alcsoport csak a kétezres évek közeledtével és azokban 

jelenik meg, például: 

610 ...merje újra azt a célt kitűzni maga elé, hogy teljesítményét a világban 
kívánja megmérni, hogy nem lehet más nemzeti cél, mint jónak, bizonyos 
ügyekben a legjobbnak lenni, hogy az igazi patriótapolitika az, hogy ebben a nagy 
globális versengésben, a verseny és együttműködés fura, kusza világában mi, 
magyarok nemcsak hogy megálljuk a helyünket, de a legjobbak közé fogunk 
tartozni. 

 

Az ÁLLAM KÜZDŐ FÉL fogalmi metafora leképezései: 

Küzdőtér  az állam környezete (külső vagy belső állapotok) 

A küzdelem résztvevői  államok (egy bizonyos földrajzi területen) vagy 

államalkotó tényezők 

A küzdelem tétje  az állam megmaradása vagy fejlődése/gyarapodása 

 

A leképezések megfogalmazásából kitűnik, hogy a küzdelem kifelé és befelé is 

irányulhat, a 610-es példa az előbbit szemlélteti, de sok olyan példa van (lásd 309, 387), 

amelynél ez nincs konkretizálva. 

Fontos szerepet játszik az AKADÁLY, illetve az ERŐ–ELLENERŐ képi séma, 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, ezért készítettem 
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egy olyan ábrát is (14. ábra), amely ezekkel kiegészítve rajzolja fel a forrástartomány 

előfordulási gyakoriságát. Ezen azt láthatjuk, hogy csak ott fordul elő (pirossal jelölt) 

kiegészítés, ahol már eleve jelen vannak a beszédekben a KÜZDELEM/HARC 

forrástartományhoz sorolható példák, ami azt sejteti, hogy a fogalmi metaforák 

hátterében álló képi sémák, valamint az ezekhez kapcsolódó jelentésfókuszok rendező 

elvet jelenthetnek. 

 

Gyakoriság vonatkozásában e fent tárgyalt három forrástartomány után a CSALÁD, a 

TEST, a korábban már említett, az építkezés alcsoportjának is tekinthető TEREMTÉS, 

valamint az ÉLET forrástartományok következnek, egymáshoz viszonyítva a 15. ábrán 

megjelenített előfordulási arányokkal. 

E négy közül a legtermékenyebb a CSALÁD forrástartomány, melynek előfordulási 

gyakoriságát a 16. ábra vetíti idősíkra. Ezt a forrástartományt három alcsoportra 

osztottam. Az első (melynek önmagában a CSALÁD, avagy a SAJÁT ÁLLAMUNK MINT 

CSALÁD elnevezést adtam) saját magát láttatja a család egészeként, példul: 

1 Ha a nemzet …a saját alkotmányos jogait biztosítván, egyszersmind a 
testvér népek érdekei iránt is méltányos leend… 

 

A második, a CSALÁD–NAGYOBB KÖZÖSSÉG, avagy az ÁLLAMOK KÖZÖSSÉGE CSALÁD 

elnevezésű fogalmi metafora családtagként jeleníti meg magát valamely nagyobb 

közösségben (mely lehet: környező országok, háborús szövetségesek, avagy hasonló 

ideológiát valló országok), például: 

494 ...tovább erősítjük szövetségünket és barátságunkat, külpolitikai 
együttműködésünket a Szovjetunióval, a testvéri szocialista országokkal. 

 

A harmadik alcsoport, az OTTHON, akár az ÉPÍTKEZÉS–ÉPÜLET kategóriájába is 

kerülhetne, de mivel az érzelmi köteléket jobban hangsúlyozza az épület szerkezeténél, 

ezért ide soroltam (ami jól szemlélteti e besorolások szubjektív voltát – ezt fontos szem 

előtt tartani és az eredményekre nem abszolút értékként, csupán a tendenciák 

felfedezéséhez használható útmutatásként tekinteni), például: 

562 Ezer éve otthon vagyunk Európában. 
 
563 ...az itt élők itthon lehessenek ebben a hazában. 
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E három alcsoport előfordulási arányait jeleníti meg a 17. ábra, a 18. ábra pedig idősíkra 

rendezi a gyakorisági mutatóikat. Ez utóbbi ábrán azt látjuk, hogy a CSALÁD 

forrástartomány saját államunkra vonatkoztatva csak az 1950-es évek előtt, valamint 

napjainkban jelenik meg, a kommunizmus időszakára pedig AZ ÁLLAMOK KÖZÖSSÉGE 

MINT CSALÁD értelmezés jellemző, amely egyébként nem kizárólagosan ekkor, hanem 

korábban, már az 1900-as évektől jelen van, viszont a leképezések különböznek, míg az 

1900-as években 

A család tagjai  a szent korona országai 

addig 1950 és 1990 között az internacionalizmus ideológiájának megfelelően 

A család tagjai  a szocialista országok 

Ezek az ÁLLAM CSALÁDTAG (avagy az ÁLLAMOK KÖZÖSSÉGE CSALÁD) fogalmi 

metaforához tartozó leképezések, míg AZ ÁLLAM CSALÁD fogalmi metafora leképezései 

így írhatók le: 

A család tagjai  az államalkotó tényezők, népek 

A család otthona  az ország, a haza 

A családfő  az állam vezetése, a kormányzat 

Ennél a metaforikus forrástartománynál is tetten érhető a metonimikusság (pl. RÉSZ-

EGÉSZ kapcsolatok formájában). 

 

A következő, közepes gyakorisággal használt forrástartomány a TEREMTÉS 

forrástartománya, melyet az építkezéssel összevonva fentebb már részleteztem. A 15. 

ábrán kiemelt maradék két közepes gyakorisággal használt forrástartomány az ÉLET és a 

TEST forrástartományok. Ezek az ÁLLAM ÉLŐ ORGANIZMUS (esetleg az ÁLLAM ÉLŐLÉNY, 

vagy az ÁLLAM SZEMÉLY) fogalmi metaforához kötődnek, de ugyanez elmondható 

másik két, kevésbé gyakori forrástartományról is, melyeket BETEGSÉG–EGÉSZSÉG, 

valamint LELKÜLET forrástartományoknak neveztem el. Ezen kötődés miatt e négy 

forrástartomány előfordulási gyakoriságát közös ábrán szemléltettem, idősíkra vetített 

előfordulásaikat a 19. ábra jeleníti meg. 
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19. ábra: Az ÉLEThez és a TESThez tartozó forrástartományok előfordulási gyakorisága 

az idősíkon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azt látjuk, hogy ezek az egymással rokonnak mondható forrástartományok elsősorban 

az 1900-as évek és az 1940-es évek, tehát az első világháború előtti és a két világháború 

közötti időszakban aktívak, a kommunizmus időszaka alatt csak az ÉLET 

forrástartomány bukkan fel, amely napjainkban a LELKÜLET forrástartománnyal együtt 

újra megjelenik. Példák ezekre az előfordulásokra: 

211 Mindenekelőtt tisztában kell lennünk azzal, hogy egy nemzet életének 
vagyunk az őrei, nem osztályoknak, nem felekezeteknek, nem pártoknak, nem 
egyéni érdekeknek, hanem kizárólag a nemzet érdekének. 

249 Harmadik jellemző és talán legjellemzőbb. sajátsága a jobboldali 
társadalom szemléletnek az, hogy amint az ember testből és lélekből áll, ugyanúgy 
a nemzetet és a társadalmat is így kettősen fogja fel, mint testből és lélekből álló 
egészet. 

252 A nemzet is családokon épül fel, mint sejteken. Ha a sejt beteg, beteg a 
nemzet is. 

 
255 Ez a nemzeti szellem itt él, formálódik közöttünk immár ezer 
éve. ...Minden nemzedék új színezést ad ennek a léleknek és a mi 
nemzedékünknek az a feladata, hogy a nemzet örök lelkének 'kialakulásához új és 
talán olyan nagy kontribucióval járuljon, amilyen kevés nemzedéknek adatott meg 
előttünk. 

 

Az ÁLLAM ÉLŐ ORGANIZMUS, az ÁLLAM ÉLŐLÉNY, vagy ezeknél konkrétabb 

megfogalmazásban az ÁLLAM SZEMÉLY fogalmi metafora leképezései a fent hivatkozott 

példákban: 

Az élőlény élete  az állam élete 
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Az élőlény teste  az állam teste 

Az élőlény lelke  az állam lelke 

Az élőlény szelleme  az állam szelleme 

 

Az ÉLET–LÉT forrástartományból (melynek előfordulásait a 20. ábra szemlélteti) merítő 

példákat a következő alcsoportokra osztottam: ÉLETCIKLUS, ÉLETFOLYAM, és NEMZETI 

LÉT vagy ÉLET. Ezek egymáshoz képest vett előfordulási arányát a 21. ábra jeleníti meg. 

A harmadik alcsoportba sorolt példák közé tartoznak a fent megnevezettek némelyike 

(211-es és 255-ös példa), a második alcsoportba a 268-as, az elsőbe pedig többek között 

a 122-es példa. 

268 A magyar külpolitika legfőbb célkitűzése a nemzet életfolyamának 
biztosítása és jogos követeléseinek megvalósítása békés eszközökkel. 
 

122 A forradalomnak az őszi rózsája nem az új Magyarországnak bölcsőjét 
díszítette, hanem a történelmi Magyarországnak majdnem sirvirágjává vált. 

 

A három alcsoportba sorolt elfordulásait az idősíkon a 22. ábra szemlélteti, melyen 

szembeötlik a két világháború közötti időszakban megjelenő kiugró gyakoriság, 

valamint az, hogy a NEMZETI LÉT konkretizált fogalmára kizárólag ebben az időszakban 

találunk példát. 

 

A TEST forrástartomány gyakorisági mutatói hasonló képet mutatnak. Ezek egy része 

szintén  

Az élőlény teste  a nemzet teste 

leképezéshez tartozik, azonban az ÁLLAM céltartományon belül nem csupán a nemzet, 

hanem más összetevők is megnevezésre kerülnek, és ezeknek megfelelően további 

alcsoportokat alakítottam ki: NEMZETTEST, ORSZÁGTEST, és ALKOTMÁNY-TEST. Ezen 

alcsoportok egymáshoz viszonyított arányát a 23. ábra szemlélteti, az alcsoportokat is 

megjelenítő gyakorisági mutatókat pedig a 24. ábra vetíti az idősíkra. Ezekből az 

ábrákból a két világháború közötti időszakra tehető sűrű arányszámok mellett kitűnik, 

hogy a TEST forrástartományból elsősorban NEMZETTEST metafora származik, melynek 

egyik szemléletes példája a következő: 
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205 ...kézbe venni a társadalom gyógyítását gazdasági csatornákon keresztül; 
hordképes középosztályt kell újból teremteni, …  mert a kisgazdatársadalom a 
nemzet gerince, amely, ha a kultúra terén haladva és vagyonban gyarapodva, 
majdan kezébe veszi a hatalmat, ebben az országban az intelligenciával együtt 
alapját fogja megvetni annak az egészséges demokratikus fejlődésnek, amelyre 
ennek az országnak szüksége van... 

 

Az ORSZÁGTEST alcsoport előfordulásai egyértelműen a trianoni következményekre 

utalnak, például: 

191 Az ország területének megcsonkítása szükségessé teszi, hogy a 
megmaradt területeket még intenzivebben használjuk ki. 
 
297 A Trianon után megmaradt Magyarország új feladatok előtt állt. A magyar 
élettért betöltő birodalom helyett nemzeti életlehetőséget kellett újra teremtenie. 
Ennek a hivatásának is teljesen megfelelt a nemzet mégpedig kettősen: mert 
nemcsak életképessé tette az életképtelennek szánt csonkot, hanem egy pillanatig 
sem tévesztette szeme elől nagy nemzeti ideáljait, nem csüggedt el, s éppen azért, 
mert nem csüggedt el, – sohasem is tudott ez a nemzet annyira reálpolitikus lenni, 
hogy elcsüggedhessen – ma ismét ott vagyunk, hogy az új, a megnagyobbodott 
Magyarországon új feladatokkal számolhatunk. 

 

A TEST forrástartomány előfordulási mintázatát bizonyos fokig követő, de az 1910-es 

években is előforduló forrástartomány a BETEGSÉG–EGÉSZSÉG forrástartomány, melynek 

gyakoriságát a 25. ábra jeleníti meg az idősíkon. Ez a forrástartomány az ÁLLAM ÉLŐ 

ORGANIZMUS fogalmi metaforának azt a metaforikus implikációját bontja ki, hogy az 

élőlények egészségét betegségek veszélyeztetik, és a betegségek akadályozzák az 

élőlény rendeltetésszerű működését, valamint fejlődését. Az ide tartozó példák között 

találjuk: 

252 A nemzet is családokon épül fel, mint sejteken. Ha a sejt beteg, beteg a 
nemzet is. 

 

A TEST forrástartománnyal rokoníthatjuk (vagy alcsoportjainak is nevezhetjük, melyek 

metonimikus RÉSZ-EGÉSZ kapcsolatban állnak vele) a LELKÜLET, avagy LÉLEK–SZELLEM 

forrástartományt, melynek gyakorisági arányait a 26. ábra mutatja be. Ide tartozónak, 

ezekkel összevetendőnek éreztem még az ÁLLAMESZME fogalmához kapcsolódó 

metaforikus kifejezéseket is, melynek előfordulási arányát a 27. ábra hasonlítja a 

LELKÜLET forrástartomány előfordulási arányaihoz, a 28. ábra pedig az idősíkra vetíti a 

gyakorisági mutatókat. Ez utóbbi ábrán csak részleges egyezést látunk a második 

világháború alatti időszak kiugró gyakorisági mutatói esetében, de kitűnik, hogy az 
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ÁLLAMESZME metafora inkább az első világháború előtti időszakot jellemzi. Ide 

kapcsolódó példa: 

192 Mindazonáltal természetes az és nemzetiségeinkről is tudjuk, meg 
vagyunk róla győződve, hogy ők is a magyar állameszmének teljes elismerésével, 
teljesen a magyar állameszmébe és a magyar állami egységbe beleilleszkedve, 
éppúgy, mint ahogy eddig tették, szolgáim fogják a hazát, úgy mint hazafias 
nemzetiségeink tették,... 

 

Az utóbb tárgyalt 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, amint arra fent a 

metonimikus viszony leírásával utaltam). 

Az eddig tárgyalt hét leggyakoribb forrástartomány előfordulási arányai és gyakorisága 

megtekinthető a 29. és a 30. ábrán. 

 

Kevésbé gyakori, de még jelentősnek számító forrástartomány a NÖVÉNY, a SZERVEZET 

és a SZERKEZET forrástartomány, melyek közül az első kettő előfordulási gyakoriságát a 

31. ábra tünteti fel. Ezek valamilyen élő szervezethez, de nem az emberi testhez köthető 

metaforák, ezt az alábbi példában a gyökér szó teszi egyértelművé: 

101 Ha jól fogjuk fel a dolgot, az a nemzeti életet főgyökerében érintő nagy 
reform-ügy, a választójogi reform, amely már foganatba vétetett, vonja maga után 
és teszi szükségessé a többi akcziókat is, mert hiszen a nemzeti akarat 
kifejlesztésének egy ilyen átalakítása természetszerűleg érezteti a maga hatását az 
egész vonalon. 

 

A fogalmi metaforát itt is megfogalmazhatjuk úgy, hogy az ÁLLAM ÉLŐ ORGANIZMUS, 

viszont a NÖVÉNY forrástartomány által hangsúlyozott metaforikus implikáció a legtöbb 

esetben a ’növekedés’ (avagy bizonyos esetekben a virágzás), melynek jelentésfókusza 

a ’fejlődés’. Példák: 

9 ...sok az, mit hazánk anyagi és szellemi fölvirágozásának érdekében tenni 
kell. 
 
414 Ha hazánkat erőssé és virágzóvá akarjuk tenni... 
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A SZERVEZET és a SZERKEZET forrástartományokból merítő fogalmi metaforáknak közös 

pontja lehet az élőlény vagy tárgy felépítésének hangsúlyozása, a kettő között 

különbséget tevő tényező pedig élő vs. élettelen ellentétpár. A 32. ábra e két 

forrástartomány előfordulási gyakoriságát veti össze, és megfigyelhető rajta egy érdekes 

tendencia. A SZERVEZET forrástartomány előfordulása elsősorban a második 

világháború előtti időszakot jellemzi, a SZERKEZET forrástartomány viszont kizárólag az 

1980-as évek után jelenik meg. Az ÁLLAM SZERKEZET fogalmi metafora egy 

alcsoportjának tekinthető a GÉP forrástartomány használata, a 33. ábra ezzel kiegészítve 

jeleníti meg az előfordulásokat, és ezen az ábrán már nincs jelen a 32. ábrán látott élő–

élettelen előfordulási ellenpólus. Az viszont megfigyelhető, hogy e három 

forrástartomány egyike sem termékeny az 1945–1990 közötti időszakban. 

 

A forrástartományok elemzését a 34. ábra zárja, mely alkalmi, csak egy-egy időszakra 

jellemző, avagy kevésbé használt forrástartományok előfordulási gyakoriságát jeleníti 

meg az idősíkon. Ezen az ábrán megfigyelhetjük, hogy a kultúraspecifikusnak is 

tekinthető KERESZTÉNYSÉG forrástartomány elsősorban az első világháborút közvetlenül 

megelőző időszakban aktív, majd a második világháború előtt, valamint napjainkban 

kerül említésre, például: 

124 Az emberiség önmaga ellen vétkezik, ha a magyarságot keresztre, engedi 
feszíteni, mert itt erre a nemzetre szükség van. 
 

126 A magyar nemzet kálváriajárásának ezen a stációján üdvözlöm az újonnan 
megválasztott Nemzetgyűlést és Isten nevében megkezdjük munkálkodásunkat. 
 

702 És a magyar népre veszélyesnek és szélsőségesnek tekintem azt a 
politikát, amely az ezeréves Magyarországot valamiféle Európai Egyesült 
Államok oltárán fel akarja áldozni. 

 

E forrástartomány jelenlétére a fenti példákban a kereszténység kultúrkörében fontos 

szimbólumokra utaló szavak utalnak (keresztre feszít, kálváriajárás, oltár). Ezek a 

szimbólumok szerteágazó metaforikus implikációkat hordoznak magukban. 

 

A SÚLY forrástartomány esetében a jelentésfókusz általában a befolyás, és 1960 tájékán 

jelenik meg ebben a példában: 
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466 ...még határozottabb lépésekkel haladjunk előre a szocializmus építése 
útján, amely belül szilárdságot ad népünknek, a népi demokráciának, a 
proletárdiktatúrának, kifelé pedig tekintélyt ad még az ellenség előtt is és lehetővé 
teszi azt, hogy a békéért küzdő szocialista táborban a Szovjetunió vezetése mellett, 
nagyobb súllyal vehessünk részt ebben a nagy, világméretű harcban. 

 

A KÖTELÉK forrástartomány időről időre felbukkanva a kommunizmus ideje alatt a 

leghangsúlyosabb, például: 

423 Népi demokráciánk egész léte, sikereink legfőbb forrása az a hálatelt, 
őszinte baráti viszony, amely népünket felszabadítónkhoz, a kommunizmust 
diadalmasan építő Szovjetunióhoz és szeretett vezéréhez, Sztálin elvtárshoz fűzi. 
 

503 ...még szorosabbra kívánjuk fűzni a barátság és az együttműködés szálait 
a Szovjetunióval és a testvéri szocialista országokkal... 

 

 

 4.1.2. Tulajdonságok és cselekedetek, aktusok 

Már a forrástartományok beazonosításánál is megállapítható volt az ÁLLAM SZEMÉLY 

fogalmi metafora elterjedt használata. Az elemzés következő lépéseként megnéztem, 

hogy az ily módon történő megszemélyesítések esetében, vagy más fogalmi metaforák 

használatakor mely tulajdonságok és mely cselekedetek kerülnek megnevezésre vagy 

történik rájuk utalás. A legtöbbször előforduló tulajdonságok a következők voltak: erő 

(56 alkalom), egység (42), rend (11), másoktól való függés (10), önállóság (9), nemzeti 

jelleg (8), szilárdság (6), takarékosság (6) és sikeresség (4). Ezek egymáshoz képest vett 

előfordulási arányát a 35. ábra szemlélteti, az idősíkra vetített gyakorisági mutatókat 

pedig a 36. ábra jeleníti meg. A cselekedetek, aktusok (természetszerűleg szubjektív) 

csoportosításánál is a közös pontok megtalálása, a tendenciák felismerésére való 

törekvés volt a fő irányelv. 

 

Jobb áttekinthetőség végett nézzük meg külön is a három leghangsúlyosabb tulajdonság 

gyakoriságát az idősíkon: 

37. ábra: Az erő, az egység és a rend tulajdonságok gyakorisági mutatói 
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Azt figyelhetjük meg, hogy az ’erő’ tulajdonsága az 1800-as években, majd a két 

világháború közötti időszakban is hangsúlyos, a kommunizmus korszakában némileg 

visszaszorul, majd a 2000-es évek elején, valamint napjainkban kerül újra előtérbe, 

például ebben a szövegrészben: 

44 ...mert a magyar nemzet ereje fokozásának, növelésének és fejlesztésének 
igénye, a magyar nemzeti állam teljes kiépítésének igényei háttérbe nem 
szorulhatnak egyetlen egy fontosabb kérdés megoldásánál sem. 

 

Az ’egység’ tulajdonsága az 1800-as évek végén ugyanúgy előtérben van, mint 1910–

1950 között, a kommunizmus időszakában egy kiugró előfordulási aránytól eltekintve 

háttérben marad, majd a 2000-es években újra megjelenik. Példa az 1930-as évekből: 

247 A nemzeti egység tulajdonképpen azt jelenti, hogy minden erőt, minden 
értéket összefogjunk a nemzet szolgálatában. 

 

A ’rend’ tulajdonsága a két világháború között a leghangsúlyosabb, majd teljesen 

eltűnik, és csak 1967-ben, valamint közvetlenül 2010 után látunk egy-egy kiemelkedő 

előfordulási arányt. Példa 1967-ből: 

490 ...a gyorsan fejlődő élet változó követelményeinek megfelelően 
szervezzük állami, társadalmi életünk rendjét... 

 

A 38. ábra az ’önállóság’, valamint az azzal ellentétes ’másoktól való függés’ 

gyakorisági mutatóit jeleníti meg, ez utóbbit két részre bontva, mert a függés mögött 
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némely esetekben az áll, hogy az állam saját lakosainak segítségére szorul (ezt az 

alcsoportot úgy neveztem el, hogy „szüksége van”), más esetekben pedig az, hogy külső 

erőktől vagy tényezőktől függ. 

 

 

 

 

 

 

A három, egymással rokon tulajdonság gyakorisági mutatóinak együttmozgása azt 

mutatja, hogy ezek nagyjából ugyanabban az időszakban kerültek előtérbe a politikai 

diskurzusban: közvetlenül az első világháború előtt, közvetlenül a második világháború 

után (itt a saját lakosokra támaszkodás, a „szüksége van” alcsoport nem jelenik meg, 

csak a másik kettő), a rendszerváltás körüli és azt megelőző években, valamint 

napjainkban (amikor a leghangsúlyosabb az önállóság). 

Példa az önállóság hangsúlyozására: 

77 ...nemzetünknek modern irányú belső további fejlődése önkéntelenül 
magával hozza nemzeti önállóságunk tovább fokozódó érvényesülését, melynek 
számára a meglévő keretek bőséges teret engednek. 

 

Példa a saját lakosokra támaszkodás hangsúlyozására: 

34 Itt sem tehet az állam közvetlenül mindent, itt is szüksége van a 
társadalom szervezett és rendszeres közreműködésére. 

 

Példa a külső tényezőktől való függés kiemelésére: 

336 A legelső szükségszerű felismerés az, hogy minden magyar önálló 
államiság vezérgondolata mellett is, amelyet első nagy- királyunk hagyott örökül, 
Magyarország földrajzi fekvésénél fogva csak igen ritkáin vagy alig volt abban a 
helyzetben, hogy sorsát teljesen önállóan, egyedül irányítsa. Vagyis más szóval a 
magyar nemzeti célkitűzéseknek a körülöttünk élő hatalmasabb országokhoz, mai 
viszonylatban világhatalmakhoz kellett alkalmazkodniuk. 
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A maradék négy, még gyakorinak mondható tulajdonság mutatóit a 39. ábra vetíti rá az 

idősíkra. Itt azt látjuk, hogy a ’nemzeti jelleg’ az 1800-as évek végétől az első 

világháborúig kap hangsúlyt, például: 

82 Az egyik az volt, hogy az értelmesebb néprétegek jogos befolyása 
biztosittassék, a másik pedig, hogy a magyar állam egységes nemzeti jellege 
szintén biztosítékokkal vétessék körül. 

 

A ’szilárdság’ az 1940-es évektől kezdődően, például: 

291 Erős, szilárd magyar állam a Duna völgyében nemcsak a szoros 
értelemben vett magyarságnak, hanem valamennyi velünk együtt élő népnek, de 
éppen így a mi országunkkal szomszédos államoknak és egész Európának is 
érdeke. 

 

A ’takarékosság’ és a ’sikeresség’ pedig a rendszerváltás után, például: 

676 Én e háromból az állam takarékosságáért tudok felelősséget vállalni... 
 
691 ...erős, sikeres Magyarországot akarunk... 

 

A tulajdonságok mellett az ÁLLAM fogalmának általános megszemélyesítéseiben 

szereplő cselekedetek is sokat elárulnak a fogalom jellemzőiről. A korpusz egészében 

legsűrűbben előforduló cselekedetek és aktusok a következők voltak: fejlődik (33 

alkalom), változik (24), együttműködik (17), munkálkodik (16), véd (14), védi vagy 

érvényesíti az érdekeit (10), valamint őrködik (7), tulajdonol (7), pénzt beszed vagy 

kezel (6), szervez (6), gondoskodik (6) és szolgáltat vagy szolgál (5). Ezek arányait a 

40. ábra veti össze egymással, a 41. ábra pedig idővonalon jeleníti meg az előfordulási 

gyakoriságukat. 

 

A jobb áttekinthetőség végett három csoportra bontva is megjelenítettem ezen 

cselekedetek előfordulásait. A ’fejlődik’, ’változik’ és ’munkálkodik’ cselekedetcsoport 

gyakorisági mutatóit a 42. ábra vázolja fel, az egymással rokonítható ’véd’, érdeket véd’ 

és ’őrködik’ cselekedetek a 43. ábrán láthatók, a kevésbé gyakori, de még jellemző 

’tulajdonol’, ’pénzzel bánik’, ’szervez’, ’gondoskodik’ és ’szolgáltat’ cselekedeteket 

pedig a 44. ábra jeleníti meg. 
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A ’fejlődé’s – a kommunizmus időszakának kivételével – szinte mindig előtérben van, 

például: 

13 Követni és fenntartani fogja a kormány a szabadelvű irányt; mert ez 
alapon nyugszik Magyarország alkotmánya, ennek köszönheti az ország eddigi 
fejlődését s ez azon irány, melylyel az egységes magyar nemzetet összefűzni és 
erősíteni akarjuk. 

 

A ’változás’ és az ’átalakulás’ az 1940-es évektől kezdve időnként megjelenik, de igazi 

hangsúlyt az 1980-as évektől kezdve kap (a 2000-es években kiugró értéket mutat), 

például: 

630 Magyarország elfogadja, hogy a világgal együtt kell változnia, sőt ha 
ügyes, akkor még gyorsabban és okosabban változik, mint a világ... 

 

A ’munkálkodás’ pedig inkább az első világháború időszakában, a második világháború 

előtt, valamint az 1950-es és 60-as években hangsúlyos, például: 

106 ...semmiféle állami támogatás, semmiféle kormányprogram nem biztosítja 
nekünk, hogy a háború bajait ki fogjuk heverhetni és gazdasági fejlődésünk újból 
meg fog indulhatni, ha termelő osztályaink nem fognak maguk arra törekedni, 
hogy végsőkig fokozott produktív munkával, az erők teljes latba vetésével 
hozzájáruljanak r nemzeti vagyonunk megfelelő fokozásához. 

 

A jellemzően ellenséggel szembeni ’védekezés’ cselekedete 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), 

például: 

693 ...a magyar államnak legalább akkora védelmet és támogatást kell 
biztosítania a magyar vállalkozásoknak, a gazdáknak és termékeknek, amekkorát 
az Európai Unió más országai biztosítanak saját gazdaságuk számára... 

 

Az ’érdekérvényesítés’ cselekedete kizárólag a kommunizmus időszaka előtt és a 

rendszerváltás után jelenik meg, például: 

92 ...ezen az alapon meg fogjuk találni a becsületes, őszinte közreműködést, 
az egymás érdekeit, óhajtásait, érzelmi világát respektáló igazi bölcs magyar 
politikának azon alapjait, melyeken azután ők is a legtöbb sikerrel szolgálhatják 
közös hazánknak, együttes hazánknak és saját népfajuknak érdekeit. 

 

Az ’őrködés’ vagy ’felügyelet’ pedig inkább a két világháború között, illetve egy kiugró 

előfordulási arányt láthatunk az 50-es évek első felében, melyre példa: 
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438 Államhatalmi szerveink feladata és kötelessége őrködni dolgozó népünk 
jogainak biztosításán és sérthetetlenségén... Dolgozó népünk ezt méltán elvárhatja 
saját államától. 

 

A ’tulajdonlás’ aktusként a kommunizmus időszakának első éveiben jelenik csak meg, 

például: 

356 ...kártalanítás ellenében állami tulajdonba veszik... 
 

A ’pénzbeszedés és -elosztás’ a második világháború előtti időszaktól kezdve 

napjainkig többször is hangsúlyt kap, például: 

512 ...a jövőben az állam az ő borítékukba is elhelyezi azt a pénzt, amit eddig 
a vállalattól, vagyis a dolgozóktól vont el... 

 

A ’szervezés’ a második világháború időszakában, valamint a kommunizmus utolsó két 

évtizedében jelentkezik kiugró arányszámokkal, például: 

490 ...a gyorsan fejlődő élet változó követelményeinek megfelelően 
szervezzük állami, társadalmi életünk rendjét... 

 

A ’gondoskodás’ felbukkan már 1915, majd 1930 körül, de igazi hangsúlyt a 2000 és 

2010 közötti időszakban kap, mint ez a példa is mutatja: 

647 ...egyre többet és többet próbál magára vállalni az állam, egyébként 
nyilvánvalóan szociálisan sok esetben vagy túlnyomó többségben indokolható 
okokból... 

 

A ’szolgáltatás’, ’szolgálat’ csak a rendszerváltás után kerül említésre, például: 

644 ...szolgáló, szolgáltató és befektető államot hozunk létre... 
 

Ezek a tulajdonságok és cselekedetek az adott időszakokban tovább erősítik vagy 

árnyalják az ÁLLAM SZEMÉLY metafora jelentésfókuszát. 
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 4.1.3. A céltartomány elemei 

A céltartományra, az ÁLLAM fogalmára tekinthetünk úgy is, mint az állam szó három 

különböző jelentésének összetételére (’államforma/államszervezet’, ’ország’ és 

’népesség’). E három különböző jelentést nevezhetjük a céltartomány elemeinek, vagy 

azt is mondhatjuk, hogy a céltartomány elemei e három jelentés köré csoportosulnak. 

Az alábbiakban ezt a hármas felosztást követve folytatom az elemzést. Először azt 

vizsgálom meg, hogy milyen elnevezések utalnak a céltartomány egészére (annak 

formájára, szervezetére), másodsorban azt, hogy milyen kifejezések utalnak az állam 

területére, harmadsorban pedig azt, hogy milyen kifejezések utalnak az állam 

népességét alkotó emberekre. 

A céltartomány egészére túlnyomó többségben a Magyarország megnevezés utal (a 

korpuszban összesen 431 alkalommal), továbbá a következők még a leggyakoribbak: a 

demokrácia (45), a népköztársaság (35) és a köztársaság (23) különböző változatai, 

valamint az állam szó jelzővel vagy anélkül. Az előfordulások egymáshoz viszonyított 

gyakoriságát a 45. ábra szemlélteti, az idővonalra vetített gyakorisági arányokat pedig a 

46. ábra jeleníti meg. 

Jól látható, hogy a Magyarország megnevezés az 1950-es évekig, valamint a 

rendszerváltás utáni első évtizedben közepesen gyakori, majd a 2002 és 2010 közötti 

időszakban nagyon megugrik használatának gyakorisága. Az állam megnevezés inkább 

az első világháború előtt, valamint a kommunizmus időszakában fordul elő, a példák 

tanúsága szerint ez utóbbi időszakban kizárólag birtokos jelzővel (államunk). A 

köztársaság és a népköztársaság megnevezés természetes módon akkor jelenik meg, 

amikor ez Magyarország államformája, ezeken belül a hangsúlybeli eltolódásokat a 47. 

és 48. ábrák szemléltetik. A demokrácia megnevezéssel kizárólag az 1945–1955 közötti 

időszakban találkozunk, akkor viszont számos formában, ezeket az 49. ábra vázolja fel. 

Ez utóbbi három (47–49.) ábra az ÁLLAMFORMA, illetve AZ ÁLLAMI BERENDEZKEDÉS AZ 

ÁLLAM HELYETT metonímia előfordulásait is szemlélteti, melynek példáihoz tartoznak a 

következők: 

387 Kormányunknak és népi demokráciánknak fokozott éberséget és fokozott 
harci szellemet kell tanúsítania ellenségeivel szemben és az eddiginél sokkal 
erélyesebben kell fellépnie a gyakran demokratikus álarcot öltő reakcióval 
szemben... 
 
641 Összeköt bennünket az a széles talapzatú demokratikus alkotmányos 
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szerződés is, amelyre épül a köztársaság. 
 

Az alábbi (50.) ábra együtt jeleníti meg azokat az adatokat, amelyeket a 47., a 48. és a 

49. ábra külön-külön szemléltetett: 

50. ábra: Az ÁLLAMFORMA, illetve AZ ÁLLAMI BERENDEZKEDÉS AZ ÁLLAM HELYETT 

metonímia gyakorisági mutatói az idősíkon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a metonímia (ÁLLAMFORMA/ÁLLAMI BERENDEZKEDÉS AZ ÁLLAM HELYETT) tehát az 

1946 és 1970 közötti időszakot jellemzi, majd 2006-ban mutat újra kiugró értéket. Nem 

tudom, hogy mi lehet ennek az oka, de az világosan látszik, és napjaink politikai 

diskurzusából is határozottan kitűnik, hogy az ún. „baloldal” gyakran alkalmazza ezt a 

metonímiát, a köztársaság és a demokrácia szavak ma is előtérben vannak ezen a 

politikai térfélen a közbeszédben. 

 

A céltartomány területére utaló kifejezések az ország (a korpusz egészében 429 

előfordulás) és a haza (163 előfordulás) különböző változatai, melyek egymáshoz 

viszonyított arányát az 51. ábra, annak idősíkra vetített gyakorisági mutatóit pedig az 

52. és 53. ábrák szemléltetik. Ezeken az ábrákon azt látjuk, hogy az ország megnevezés 

az 1970-es évek kivételével végig jellemző, kiugró értékeket az 1800-as években, 

valamint 2008-ban mutat, birtokos személyjelet pedig elsősorban 1910 és 1990 között 

kap. A haza kifejezés elsősorban az első világháború előttre, valamint 1950 utánra 
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jellemző, különösen birtokos személyjellel, és 1960–1990 között mutat kiugró 

értékeket. 

 

A céltartomány által magában foglalt emberekre a következő megnevezések különböző 

változatai fordulnak elő leggyakrabban: nemzet (a korpusz egészében 392), nép (277), 

polgár vagy állampolgár (84), magyarok (64), dolgozók (61), emberek (56), társadalom 

(46), lakosság (27), közvélemény (27), honfitárs (19), választók (11), közösség (9). Az 

egymáshoz képest vett előfordulási arányokat az 54. ábra szemlélteti, az 55. ábra pedig 

az idővonalra vetíti ezek gyakorisági mutatóit. 

Jobb áttekinthetőség végett az 56. ábra külön feltünteti a három legsűrűbben használt 

kifejezés gyakorisági mutatóit. Az 57. ábra a következő négy leggyakoribb kifejezés 

előfordulásait jeleníti meg, az 58. ábra pedig a gyakorisági sorrendben következő öt 

kifejezés előfordulásait. 

 

56. ábra: A céltartomány lakosságára vonatkozó három legsűrűbben használt kifejezés 

gyakorisági mutatói az idősíkon 

 

Itt azt látjuk, hogy a nemzet megnevezés elsősorban a kiegyezést közvetlenül követő, 

valamint a két háború alatti és közötti időszakra jellemző. A nép kifejezés egyértelműen 

a kommunizmus időszakában volt közkedvelt, viszont a polgár és az állampolgár 
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megnevezések inkább az 1800-as évekre, valamint az 1970-es évek utáni időszakra 

jellemzőek. 

57. ábra: A céltartomány lakosságára vonatkozó, nem legjellemzőbben, de sűrűn 

használt kifejezések gyakorisági mutatói az idősíkon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezen az ábrán figyelemre méltó a dolgozók megnevezés rendkívüli gyakorisága a 

kommunizmus időszakában, azonban az emberek megnevezés inkább az 1980-as 

évektől kerül előtérbe. A társadalom kifejezés a kommunizmus időszakának második 

felére jellemző, viszont a magyarok kifejezésnek van egy-egy kiugrási pontja az első 

világháború környékén, valamint 1975 táján, majd a rendszerváltás után, s különösen 

napjainkban használatos. 

Az 58. ábrán az előző két ábrához képest jóval kisebb gyakorisági arányokkal láthatjuk 

azt, hogy a közvélemény kifejezés elsősorban 1945 előtt jellemző, bár 1985-ben is van 

egy kiugrási pontja. A lakosság megnevezés 1925 után szinte egyenletes ciklikussággal 

jelenik meg. A közösség elnevezés pedig az 1930-as években, valamint napjainkban 

hangsúlyos. A honfitárs megnevezés a rendszerváltás utáni első időszakra jellemző. A 

választók kifejezés csak 1994-ben és azt követően jelenik meg. 

 

A korábban egymáshoz már hasonlított három legsűrűbben használt kifejezés 

vonatkozásában érdemes a kifejezések különböző változatait is összehasonlítani. A 
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nemzet megnevezés különböző változatainak egymáshoz képest vett előfordulási 

arányait a 59. ábra szemlélteti, a különböző változatok idősíkra vetített gyakorisági 

mutatóit pedig a 60. ábrán láthatjuk. 

E két ábrán megfigyelhető, hogy az elsősorban a két világháború idején és között 

használt nemzet kifejezéshez ritkán társul birtokos személyjel, a magyar jelző 

használata pedig sehol sem kiugróan sűrűbb, mint máshol. 

 

A nép megnevezés különböző változatainak egymáshoz képest vett előfordulási arányait 

a 61. ábra szemlélteti, a különböző változatok idősíkra vetített gyakorisági mutatóit 

pedig a 62. ábrán láthatjuk. 

Ezekről az ábrákról leolvasható, hogy a nép megnevezéshez a nemzet megnevezéssel 

szemben már sokkal sűrűbben társul birtokos személyjel, és a magyar vagy a dolgozó 

jelző is sűrűn előfordul, elsősorban az 1950-es és az 1970-es évek között. 

 

A harmadik leggyakrabban használt polgár megnevezés különböző változatainak 

egymáshoz képest vett előfordulási arányait a 63. ábra szemlélteti, a különböző 

változatok idősíkra vetített gyakorisági mutatóit pedig a 64. ábrán láthatjuk. 

Ez utóbbi ábrán azt figyelhetjük meg, hogy az állampolgárok kifejezés elsősorban az 

1800-as évek végére, némileg a két háború közötti időszakra, valamint ismét erősebben 

az 1970–1990-es évekre jellemző. A polgárok megnevezés ugyancsak az 1900-as évek 

végén van előtérben, párszor később is felbukkan, majd a rendszerváltás után válik újra 

jellemzővé, ekkor már a magyar jelzővel is kiegészül. 

A birtokos személyjel használata meghatározza a perspektívát, és kifejezhet vagy 

létrehozhat egyfajta érzelmi viszonyulást. A jelzők használata az általuk létrehozott 

kiemelés hatása miatt bírhat jelentőséggel. 
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 4.1.4. Szókapcsolatok 

Bár az ÁLLAM fogalmához kapcsolódó szavak sokaságának (pl. ország, nemzet) 

vonatkozásában hasznos lenne vizsgálni az előforduló szókapcsolatokat, a vizsgálat 

keretei azonban határt szabtak ennek, és ez alkalommal kizárólag azoknak a 

szókapcsolatoknak a kigyűjtésére került sor, melyekben az állam szó is előfordult. Az 

állam kifejezést is magában foglaló, a szövegelemzésnél már felsorolt gyakoribb 

szókapcsolatokat a könnyebb áttekinthetőség és a tendenciák megfigyelésének 

elősegítése végett tematikus csoportokba soroltam. Ezek egymáshoz képest vett 

előfordulási arányait jeleníti meg a 65. ábra, az idősíkra vetített gyakorisági mutatóikat 

pedig a 66. ábra tünteti fel. 

66. ábra: A állam kifejezést is magukban foglaló leggyakrabban előforduló 

szókapcsolatok és tematikus szókapcsolatcsoportok gyakorisági mutatói az idősíkon 

 

Az első két tematikus csoport elnevezése a szövegekben található szókapcsolatok 

alapján történt (államélet, állami élet, illetve állameszme), a további tematikus 

csoportokba pedig a következő szókapcsolatok tartoznak: 

’pénzügyek’: államháztartás, állami gazdálkodás, állami gazdaságpolitika, állami 

bevétel, állami kiadások, állami költségek, államadósság, állami financziák, állami 

pénzek, állami kincstár, állami pénztár 

’igazgatás és intézményrendszer’: állami intézmények, állami apparátus, állami 

rendszerek, államszervezet, állami bürokrácia, állami funkcionáriusok, állami 

tisztviselők, állam feladatai, állami funkció, állami tevékenység, állami adminisztráció 
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’tulajdon és tulajdonszerzés’: államosítás, állami tulajdon, állami vasutak, állami erdők, 

állami jószágok, állami tanintézetek 

’hatalom, rend és védelem’: államhatalom, államrend, állami rend, államvédelem 

 

Az állameszme kifejezés előfordulási mutatóival a metaforikus forrástartományok 

elemzésénél már foglalkoztunk, az államélet szókapcsolatról pedig azt látjuk, hogy 

inkább az 1800-as években, valamint a két világháború között sűrűbb az előfordulása, 

de az 1970-es évek elején is látunk egy kiugró értéket. A leggyakrabban előforduló 

tematikus csoportok az ’igazgatás’ és a ’pénzügyek’. Az előbbi elsősorban az első 

világháború előtti időszakban és az 1980-as évektől hangsúlyos, de közben is jelen van. 

Az utóbbi pedig az 1930-as évekig kiugró értékeket produkál, aztán némileg háttérbe 

kerül, majd 2008 környékén bukkan fel újra hangsúlyosan. Tovább árnyalja ezt a képet 

az, ha a tematikus csoport alcsoportjait is megvizsgáljuk. A 67. ábra a ’pénzügyek’ 

tematikus szókapcsolatcsoport összetevőinek egymáshoz képest vett előfordulási 

arányait szemlélteti, a 68. ábra pedig ezek gyakorisági mutatóit jeleníti meg az idősíkon. 

Ez utóbbi ábráról leolvasható, hogy a ’pénzügyek’ tematikus szókapcsolatcsoport 

előfordulása elsősorban 1930 előttre, majd 2006 utánra jellemző, 1950 és 1985 között 

egyáltalán nem kerül említésre. 

 

A másik legnagyobb, az ’igazgatás és intézményrendszer’ tematikus 

szókapcsolatcsoport összetevőinek egymáshoz képest vett előfordulási arányait a 69. 

ábra szemlélteti, a 70. ábra pedig ezek gyakorisági mutatóit jeleníti meg az idősíkon. 

Ez utóbbi ábra mutatói alapján az ’állami intézmények’ elsősorban 1905 és 1930 között, 

majd a rendszerváltás után kerülnek említésre. Az ’állami bürokrácia’ az 1900-as évek 

elején, az ’államigazgatás’ az 1980-as években, az ’állam feladatai’ és az’ állami 

adminisztráció’ gyakorisági értékei kiugrást pedig az 1800-as évek végénél mutatnak, 

majd ezután csak időközönként bukkannak fel.  Az 1960-as és 70-es években a 

beszédek a szóösszetételek tanúsága szerint nem foglalkoznak az ’állami igazgatás’ és 

’intézményrendszer’ témájával. 
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A ’tulajdon és tulajdonszerzés’ tematikus szókapcsolatcsoport összetevőinek 

egymáshoz képest vett előfordulási arányait a 71. ábra szemlélteti, a 72. ábra pedig ezek 

gyakorisági mutatóit jeleníti meg az idősíkon. 

Itt azt láthatjuk, hogy az ’államosítás’ fogalma az 1900-as évek elején jelenik meg 

gyakran, majd az 1940-es évek végén találkozunk még vele, állami tulajdonban lévő 

dolgokról és rendszerekről pedig az első világháború előtt, némiképp az 1940-es évek 

végén, valamint a rendszerváltás után találkozhatunk. 

 

Végül az utolsó, tagjait tekintve egymással kevésbé rokon tematikus 

szókapcsolatcsoport összetevőinek egymáshoz képest vett előfordulási arányait a 73. 

ábra szemlélteti, a 74. ábra pedig ezek gyakorisági mutatóit jeleníti meg az idősíkon. 

Láthatjuk, hogy e három csoportba sorolható szókapcsolatok előfordulásai 1919 és 1967 

közöttre, az első világháborút követő évekre, valamint a kommunizmus időszakának 

első évtizedeire korlátozódnak. 

 

Az állam kifejezést is magukban foglaló szókapcsolatok vizsgálatából megállapítható, 

hogy 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 középső időszakot 

ezzel szemben az állam hatalmát, rendjét és védelmét említő szókapcsolatok jellemzik. 

A szókapcsolatok kapcsán kirajzolódó tendenciák összevethetők a 

megszemélyesítésekben megjelenő tulajdonságok és cselekedetek tendenciáival, erre az 

összevetésre később, az összegzésnél (4.4 alfejezet) kerítek sort. 
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o 4.2 Vizsgálati eredmények összegzése diakrón 

szemléletmódban 

A diakrón megközelítésnél a vizsgált közel másfél évszázadot fontos – akár politikai 

változásokat is eredményező – történelmi események által szabdalt rövidebb 

időszakokra osztottam. Az első időszak a XIX. század végéig tart, a második időszak az 

első világháború előkészületeinek évtizedétől a háború végéig, a harmadik időszak a 

trianoni békeszerződés évétől a második világháború végéig, a negyedik időszak az 

1947-es párizsi békeszerződésektől a rendszerváltásig, az ötödik időszak pedig a 

rendszerváltástól napjainkig. A hivatkozott példákat az 1. függelék tartalmazza. 

 

 4.2.1. A kiegyezéstől a XIX. század végéig (1867–1899) 

Az Osztrák–Magyar Monarchiában a kiegyezés utáni első kormányfő Gróf Andrássy 

Gyula volt, aki a Képviselőházi Napló feljegyzései szerint 1867. február 18-án kapta 

meg kinevezését, majd február 28-án mutatta be minisztériuma tagjait. E két alkalom 

során elhangzott beszédei összesen mintegy 625 szót számláló szöveget adnak ki, 

melyben az általános megszemélyesítés mellett két metaforikus forrástartomány is 

azonosítható, az ÉPÍTKEZÉS és a CSALÁD (1-es példa). 

A megszemélyesítésekben kiütköző legfőbb tulajdonság az erő (2-es példa), valamint a 

bizalom és a türelem képessége (3-as példa). További jellemző, hogy saját maga 

irányítja sorsát (4-es példa), cselekedetei közé pedig a várakozás sorolható (5-ös példa). 

Az állam kifejezés sem önmagában, sem szókapcsolatban nem jelenik meg. 

A céltartomány elemeire utaló szóhasználat jellegzetességei a szöveg egészében: 

névként kizárólag Magyarország szerepel, területére egy alkalommal az ország, két 

alkalommal pedig a haza (haza és hazánk) szó utal, az emberekre pedig kizárólag – 13 

alkalommal – a nemzet kifejezés. 

Andrássy Gyula majdnem 5 éven keresztül volt miniszterelnök, legnagyobb 

eredményeinek az önálló magyar államszervezet megteremtését, a dualista 

államberendezkedés elfogadtatását, valamint a magyar–horvát kiegyezés megkötését 
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tartják. Az előbbiekhez illeszkedhet az erő, az önállóság, valamint a bizalom és a 

türelem fent hivatkozott példákban fellelhető hangsúlyozása. Az utóbbival kapcsolatba 

hozható az, hogy megjelenik nála a testvér nép kifejezésben testet öltő CSALÁD 

metafora. 

 

Lónyai Menyhért 1871. november 16-án mondta el rövid, mintegy 465 szóból álló 

bemutatkozó beszédét, melyben ő is alapként utalt a kiegyezés által létrehozott jogi 

helyzetre (6-os példa). 

6 Ez azon alap, melyen tovább építve, kell ezentúl is kettőztetett munkássággal 
fejlesztenünk mindazon üdvös reformokat, melyek a magyar korona országai épségének 
megőrzésére, alkotmányos önállásának biztosítására s nemzetünk szellemi s anyagi 
erejének növelésére vezetnek. 

 

Ugyanitt (a 6-os példában) látható a magyar korona mint jelkép, a jelképezett magyar 

állam helyett álló metonimikus megközelítésmód, tulajdonságként pedig megjelenik az 

épség, az önállóság és a korábban már említett erő mint érték előtérbe helyezése. 

Beszédének egésze a céltartomány egészére vagy annak területére kizárólag a haza és a 

hazánk szavakkal utal, az emberekre pedig a hazafiak, valamint a nemzet és a nemzetünk 

kifejezésekkel. 

Lónyai Menyhért miniszterelnöksége alig több mint egy évig tartott. Elsősorban 

gazdasági szakember volt, a kormányzásra törő (a deáki kiegyezést ellenző) balközép 

támadásai miatt mondott le. 

 

Szlávy József 1872. december 5-én szintén rövid, körülbelül 620 szavas bemutatkozó 

beszédében egyáltalán nem találtam az államra vagy annak elemeire utaló fogalmi 

metaforát. A kifejezés maga egy alkalommal fordul elő. A céltartomány területére 

elődeitől eltérően nem kizárólagosan, csupán egy alkalommal használja a haza 

kifejezést, egyébként (6 alkalommal) az ország szó dominál. Az emberekre egy 

alkalommal utal, az ország polgárai kifejezéssel. 

Szlávy József miniszterelnöksége sem sokkal haladta meg az egyéves időtartamot, és 

szintén lemondással végződött. 
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Bittó István 1874. március 23-án mondta el az előbbieknél hosszabb, de még mindig 

ezer szó alatti bemutatkozó beszédét, melyben háromszor említi az államot; egyszer 

önállóan, egyszer-egyszer pedig az államélet összes funkciói, majd az állami létünk 

szóösszetételekben. Ezek közül a középső (7-es példa) szövegkörnyezetében lelhető fel 

a SZERVEZET forrástartomány, és itt is megjelenik védendő értékként, tulajdonságként az 

’erő’. 

Szóhasználatában az állam kifejezés mellett egyszer fordul elő az ország, egyszer a 

haza kifejezés. 

Bittó István közel egy évig volt miniszterelnök a Deák-párt által jelölt utolsó 

kormányfőként. Hivatali ideje utolsó napján a kormányzó Deák-párt egyesült a 

balközéppel és a Szabadelvű Párttá szerveződött át. 

 

A Deák-pártot váltó Szabadelvű Párt (mely a következő 130 évre megőrizte vezető 

szerepét) által jelölt első kormányfő, Wenckheim Béla 1875. március 3-án mondta el 

programbeszédét. E beszéd hossza sem éri el az ezer szót, és két jellemző metaforikus 

forrástartomány található benne. Az első a HARC (8-as példa), a második a NÖVÉNYI 

ÉLETCIKLUS, bár ez utóbbi valószínűleg nem mélyen szántó, csak szófordulati metafora 

(9-es példa). 

Az állam szó az eddigiekhez képest nagyon sok összetett kifejezésben jelenik meg: két 

alkalommal előforduló szóösszetételek az államháztartás, az államkincstár és az 

állampénztár, egy-egy alkalommal előforduló szóösszetételek: államvasutak, 

államerdők, államjószágok, valamint az állam feladatai. 

A céltartomány területére a szöveg kétszer utal ország megnevezéssel, háromszor pedig 

a haza, illetve a hazánk szavak használatával. A benne foglalt emberekre egyszer 

használja a nemzet, egyszer a polgár, egyszer pedig az állam polgárai kifejezést. 

Wenckheim Béla alig több mint fél évig töltötte be a miniszterelnöki hivatalt, de a 

következő kormány megalakulásával a miniszterelnök személyét kivéve nem történt 

lényegi változás a kabinetben. 
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Tisza Kálmán 1875. november 4-én mutatkozott be a parlamentben, egy egészen rövid, 

mintegy 760 szót számláló beszéddel. Az általános megszemélyesítés metaforikus 

tartományában beszél az ország jogainak fenntartásáról (10-es példa), valamint államok 

között létrejövő szerződések esetén kölcsönösen engedményeket tevő államokról (11-es 

példa). 

Két egymásra épülő, összetett kifejezésben jelenik meg az állam kifejezés: 

államgazdászat és államgazdászati harc – mely utóbbi a HARC metaforikus 

forrástartományát sejteti, de a tágabb szövegkörnyezet ezt a metaforát nem bontja ki. 

A céltartomány egészére kizárólag a Magyarország kifejezéssel utal (két alkalommal), 

annak területére pedig csak az ország szót használja (négy alkalommal). 

Tisza Kálmán, a Szabadelvű párt elnöke majdnem tizenöt éven át volt miniszterelnök, 

ebből 12 éven át a belügyminiszteri tisztséget is ő látta el. Ebben az időszakban került 

sor a vármegyéket kialakító, átfogó közigazgatási reformra, a büntető és a polgári 

törvénykönyv átfogó átalakítására, a csendőrség újjáalakítására, valamint számos 

óriásberuházásra. 

 

Szapáry Gyula 1890. március 17-én mondta el programbeszédét eddigieknél hosszabb, 

1300 szó körüli terjedelemben. 

Az első metaforikus forrástartomány az ÉPÍTKEZÉSből merít a korábban már előforduló 

módon, alapként jelenítve meg a kiegyezés által létrejött jogi helyzetet (12-es példa). 

Szintén ehhez a forrástartományhoz társul a következő (13-as) példában az UTAZÁShoz, 

valamint a CÉL MINT IRÁNY metaforikus megjelenítéséhez kapcsolódó további 

forrástartomány, melynek elemeként megjelenik egy ideológia, a szabadelvűség: 

13 Követni és fenntartani fogja a kormány a szabadelvű irányt; mert ez alapon 
nyugszik Magyarország alkotmánya, ennek köszönheti az ország eddigi fejlődését s ez azon 
irány, melylyel az egységes magyar nemzetet összefűzni és erősíteni akarjuk. 

 

A NÖVÉNY, pontosabban a GYÜMÖLCS ÉLETCIKLUS forrástartomány is jelen van (14. 

példa), és itt is megjelenik az erő (15-ös példa), valamint egy új tulajdonság, az 

áldozatkészség, mely összefonódik az államháztartási egyensúly kifejezésben fellelhető 

metaforával (a 16-os példában): 
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16 A belügyi kérdéseket illetőleg, daczára annak, hogy államháztartásunkban az 
egyensúly az ország áldozatkészsége folytán helyre állott... 

 

Ezek mellett még az ÁLLAMESZME fogalma, valamint annak konszolidációja 

minősíthető erősen metaforikus kifejezésnek (17-es példa). 

Az állam kifejezést is magában foglaló összetett szavak és kifejezések a már említett 

állameszmén kívül a következők: államháztartás, állami pénzügyek, valamint állami 

adminisztráció (ez utóbbi kétszer). 

A céltartományra utaló szóhasználat itt is a Magyarország kifejezésre szorítkozik (két 

említés), a terület vonatkozásában egyszer fordul elő a hazánk szó, túlnyomó részben az 

ország kifejezés kerül előtérbe (hatszor), a céltartományban foglalt emberekre pedig 

három kifejezést találunk, mindegyiket egyszeri előfordulással: magyar nemzet, 

polgárok és mindenki. 

Szapáry Gyula két és fél éven keresztül volt miniszterelnök, az ő kabinetje iktatta 

törvénybe a közigazgatás államosítását. 

 

Wekerle Sándor 1892. november 21-én tartotta meg bemutatkozó beszédét az 

eddigieknél hosszabb, 1800 szó körüli terjedelemben. Nála is hangsúlyosak a kiegyezési 

törvényeket ALAPként megjelenítő metaforikus kifejezések (18, 19-es példa), és ő is 

követendő IRÁNYként beszél a szabadelvűség ideológiájáról, valamint az ÉPÜLET–

ÉPÍTKEZÉS forrástartomány bevonásával említi a korábban is a diskurzus részét képező 

állami konszolidációt (20-as példa). 

Az általános megszemélyesítés tartományán belül szót ejt állami bíráskodásról, 

valamint az állam érdekeinek biztosításáról. 

A már említett állami konszolidálás mellett az állam szó az állami pénzügyek, valamint 

az államosítás (az adminisztráció államosítása) kifejezésekben fordul még elő. 

A céltartomány egészére a magyar állam szókombinációval utal, a hozzá tartozó 

emberekre pedig egyszer a nemzet, egyszer pedig az állampolgár kifejezést használja. 
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Wekerle Sándor első kormánya bő két éven át volt hatalmon, de a miniszterelnöknek – 

Magyarország történelmében először – később még két alkalommal lehetősége nyílt a 

kormányalakításra. 

 

Bánffy Dezső 1895. január 19-én mutatkozott be a parlament előtt, ismét egy 

viszonylag rövid, mintegy 1170 szavas beszéddel. Nála is megjelenik az ÉPÍTKEZÉS 

forrástartományból merítő, a kiegyezési törvényeket mint alapot előtérbe helyező 

metafora (21-es példa). A szabadelvűség ideológiájának IRÁNYként való ábrázolása 

szintén jelen van, és csatlakozik hozzá a HARC forrástartomány is (22-es példa). 

Megjelenik a felvirágzás kifejezéssel a NÖVÉNY forrástartomány (23-as példa), és jelen 

van az államháztartási egyensúly metaforikus kifejezés, melyhez az épségben tartott 

állami hitelesség képe társul (24-es példa). Tulajdonságként kiemeli az egységet, 

valamint a magyar jelleget (25-ös példa). 

Az állam szó mindezek mellett megjelenik még az államosítás (a közigazgatás 

államosítása) kifejezésben, valamint az állami és nemzeti fejlődés szóösszetételben. 

A céltartomány egészére kizárólag a Magyarország szóval, annak területére csak az 

ország kifejezéssel utal (három alkalommal). 

Bánffy Dezső miniszterelnöksége négy évig tartott. Tevékenységét a kemény fellépés 

jellemezte a nemzetiségi törekvésekkel és pártja politikai ellenzékével szemben, s ez a 

fellépés nemritkán törvénytelen volt Bukását a képviselőház munkáját megbénító 

obstrukció okozta, melynek következtében az ország az 1899-es évet elfogadott 

költségvetés nélkül kezdte meg. 

 

Széll Kálmán 1899. március 1-jén mondta el programbeszédét, melynek 6000 szóhoz 

közelítő hossza a korábbiak sokszorosa volt. A már megszokott metaforikus 

forrástartományok itt is megjelennek. Az ÉPÍTKEZÉS forrástartományból az alap kapja a 

legtöbb hangsúlyt, mely itt is a kiegyezés által teremtett jogi környezet (26, 27-es 

példa), valamint a szabadelvűség ideológiája IRÁNYzatként, a korábbiaknál sokkal 

jobban kifejtve jelenik meg, számos más metaforával (többek között az EMBERI 

ÉLETCIKLUS, a HARC és az ÉPÍTKEZÉS forrástartománnyal) kombinálva (28-as példa): 

28 De, t. ház, ez végre is csak az alap és nem az irányzat...az én irányzatom más 
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nem lehet, mint az igazi, valódi szabadelvűségé, a mely a maga felfogásait, tanait, 
meggyőződéseit abból a légkörből hozta, a melyben az én politikai bölcsőm ringott; azon 
szabadelvűségét, a mely nem doktrínák, de azon alkotások, azon elvek és igazságok alapján 
áll, a melyeket hosszú és fényes harczok küzdelmei és törekvései leraktak és leszűrtek, mint 
az igazi szabadelvűség alkotásait és igazságait. 

 

Megjelenik továbbá az ÉPÍTKEZÉS forrástartomány további kifejtése, melyben már nem 

csak az alap van jelen, hanem az építkezés további folyamatai is (29-es példa): 

29 Ez irányzatnak végczéljaként tekintem: a magyar nemzet számára folytatni az 
egységes magyar nemzeti állam kiépítését, a magyar korona alatti viszonyok állameszméje 
és a társországok belügyeinek autonómiája alapján állok, a magyar államiság keretén belül 
örvendek annak, ha a társországok anyagilag és szellemileg prosperálnak, fejlődnek, mert 
az ő jólétük és jóérzésük ennek az állami kapcsolatnak erősítésére szolgál. 

 

Az államháztartási egyensúly is újra előkerül, és általános megszemélyesítésben 

hangsúlyt kap az áldozathozatal cselekedete, a munka és az érdekek (30-as példa). A 

tulajdonságok között az egyensúly mellett itt is előtérbe kerül az erő (31-es példa), és 

megjelenik egy új metafora, a NEMZETTEST metaforája, melynek forrástartománya az 

EMBERI SZERVEZET (32-es példa): 

32 A kormány a földmívelő népet, mint gerinczét a nemzettestnek védeni fogja, de 
mindent nem tehet, csak vezethet és irányíthat és a gazda-társadalomra van szüksége, hogy 
ezen a téren sikereket érhessen el. 

 

Hasonló metaforikus megközelítésben láthatjuk az állam egy részének tekinthető 

önkormányzatiságot (33-as példa): 

33 ...igyekezni fogunk az államosítás elvére építve, az adminisztráczió kérdéseit úgy 
megoldani, hogy az önkormányzatot a maga valódiságában, a maga egészséges életlüktetésében ne 
sebezzük meg. 

 

Az általános megszemélyesítéseknél olvashatunk az ország javairól, az ország 

önrendelkezési jogáról, az állam szükségleteiről, az állam elsőrendű feladatáról (a 

véderő gondozása), egységes magyar nemzeti államról, az állam és az egyházak közötti 

jó viszony megóvásáról, valamint arról, hogy az államnak szüksége van a társadalom 

közreműködésére (34-es példa). 

Az állam mindezek mellett még az állam-hitel, az állami funkcionáriusok, az állami 

költségvetés, valamint az államosítás (mint elv) szókapcsolatokban fordul elő. 
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A céltartomány egészére kizárólag a Magyarország elnevezés utal (két alkalommal), 

annak területére ismét két alkalommal a hazánk, de jellemzőbben (18-szor) az ország 

szó. A benne foglalt emberek kétszer neveztetnek nemzetnek, egyszer magyar 

nemzetnek, háromszor pedig népnek. 

Széll Kálmán négy és fél éven keresztül volt miniszterelnök, tevékenységének első 

szakaszát hatékony kompromisszumkötések jellemezték, végül azonban a gazdasági 

válság, a három frakcióra széteső Szabadelvű Párt belső vitái, valamint a Horvát-

Szlavónországban kialakuló magyarellenes zavargások újra költségvetésen kívüli 

állapotot eredményeztek és kénytelen volt lemondani. 

 

Összegezve megállapíthatjuk tehát, hogy az 1880-as évekre jellemző az ÉPÍTKEZÉS–

ALAP, valamint az UTAZÁS–IRÁNY forrástartományok fokozott jelenléte, az ’erő’ és az 

’egység’ tulajdonságának hangsúlyozása, az államélet szókapcsolat és az 

’államigazgatás’ tematikus szókapcsolatcsoport sűrű előfordulása, valamint a nemzet, a 

haza és a polgár–állampolgár megnevezések használata. Az ÁLLAM fogalmi keretében 

tehát ebben az időszakban nagyon fontos szerepet játszottak az alapelvek. Amint azt 

már említettem, ebben az időszakban zajlott az állam közjogi értelemben vett kiépítése, 

és azt a körülményt is fontos figyelembe venni, hogy a nemzet, az állam polgárainak 

összessége nagyon sokszínű volt, számos nemzetiségi csoport alkotta. Ezek 

egységességének fontosságát emelik ki ennek az időszaknak a beszédei. Azt is 

mondhatjuk, hogy az kerül előtérbe, aminek az adott időszakban híján van az állam, ami 

a legfőbb törekvés: államélet, erő, egység, nemzeti jelleg, szilárdság, önállóság, érdekek 

megvédése és érvényesítése, fejlődés. 

 

 4.2.2. Az I. Világháború előkészületeitől annak végéig 

(1903–1920 március) 

Khuen-Héderváry Károly bemutatkozó beszédére 1903. június 30-án került sor, 

terjedelmében elődje beszédéhez képest rövidebb, de a korábbi beszédekhez képest 

hosszú volt (mintegy 3460 szó). Az eddig folyamatosan jelen lévő ÉPÍTKEZÉS metafora 

az alapok hangsúlyozásával itt is termékeny (35-ös, 36-os példa). A szabadelvűség 

ideológiája nála nem IRÁNYként, hanem ERŐként, államalkotó erőként jelenik meg (37-
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es példa). Megjelenik egy olyan metafora, melyben forrástartományként jelen van az 

UTAZÁS, a TARTÁLY és a MENTŐAKCIÓ is (38-as példa): 

38 ...az ország költségvetés nélkül törvényenkivüli állapotba jutott, főfontosságú 
érdekévé vált az országnak, hogy a rendes parlamentáris tanácskozás és alkotmányos rend 
mielőbb helyreállíttassák. … Módját kellett ejteni annak, hogy ebből a helyzetből az 
országot mielőbb kimentsük... 

 

Szintén új metaforát hoz be a következő (39-es) példa, melyben a céltartományhoz 

tartozó emberek ugyan különböző csoportokra oszthatók, ám közös történelmük erős 

kapcsolattal egymáshoz fűzi őket: 

39 Ne higyje az országban senki, hogy a nem magyar ajkú honpolgárok érdekei 
elválaszthatók a magyarságétól. A közös történeti kapcsolat oly erős, hogy akkor lesz és 
van jó dolga mindenkinek ez országban, a mikor a magyarnak jó dolga van, és a magyarság 
hanyatlása szükségszerüleg minden más elem hanyatlását vonná maga után. 

 

E csoportok egyikének különleges szerepét hangsúlyozza a következő (40-es), 

ugyancsak újszerű metafora, mely a bélyeg mint MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELZÉS 

forrástartományára épít: 

40 A magyar állam czéljait úgy vélem a legjobban szolgálhatni, hogy a magyarság, 
mely az államnak történelmileg is mindig megadta bélyegét, megerősíttessék.  

 

Az általános megszemélyesítés területén többször is előtérbe kerül az ’erő’ jellemvonás 

(41-es, 42-es példa). 

Szóba kerül még az állam hitelének sértetlensége és az államélet zavartalan fejlődése. 

Az állam szót is magukban foglaló szókapcsolatok: államháztartás, állami teendők, 

állami beruházások, állami tisztviselők, állami közösség, állami támogatás és állami 

bevételi források. 

A céltartomány egészére háromszor utal a Magyarország megnevezéssel, egyszer a 

magyar állam kifejezéssel; annak területére túlnyomó többségben (17 alkalommal) az 

ország szóval, két alkalommal a haza, egy alkalommal a hazánk kifejezést használja. Ez 

utóbbiakat azért különböztetem meg, mert a T/1-es birtokos személyjellel ellátott 

formák használata vagy hiánya jelezheti, hogy a beszélő beleérti-e magát is az adott 

fogalom hatókörébe, és esetleg érzelmileg mennyire kötődik hozzá. A céltartományban 
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foglalt embereket elsősorban a nemzet szóval illeti, de használja a magyar állampolgár, 

a honpolgárok, a magyarság, valamint a minden elem és a minden más elem 

kifejezéseket is. 

Khuen-Héderváry Károly első miniszterelnöksége alig több mint három hónapig tartott, 

hivatali idejében egyik krízishelyzet a másikat érte, nem sikerült megoldania a 

nyomasztó viszonyokat. 

 

Tisza István 1903. november 6-án mondta el programbeszédét, mely minden eddiginél 

sokkal hosszabb terjedelmű volt, jóval meghaladta a tízezer szót is. 

Itt az ÉPÍTKEZÉS forrástartományát nem a korábban megszokott alapra való hivatkozás 

idézi, hanem két olyan példa (43-as, 44-es), melyek közül mindkettőben megjelenik az 

erő tulajdonsága. 

Jellemző még az UTAZÁS forrástartomány, melyben fontosak lehetnek az útviszonyok 

(útvesztő: 45-ös példa, zsákutca: 46-os példa, veszedelmes tenger: 47-es példa, 

rettenetes helyzet: 48-as példa), vagy akár a célnál fellelhető körülmények (rendes 

viszonyok: 49-es példa) is. Az UTAZÁS forrástartomány több példában (50-es, 51-es, 52-

es) is összefonódik a KÜZDELEM forrástartománnyal. 

52 ...»megállj!«-t kell kiáltanunk, ha az országot a legnagyobb pénzügyi bajokba 
visszasodorni nem akarjuk, ha nem akarjuk felidézni ismét azokat a szomorú állapotokat, a 
melyekből két évtizednek önmegtagadó és a nemzetre legnagyobb erőfeszítéseket rovó 
küzdelmei árán lehetett csak kiszabadulni. 

 

Az irány, a cél kijelöléséhez kapcsolódóan pedig felbukkan a következő egyedi 

metaforikus kifejezés az ÉPÜLET forrástartományból (53-as példa): 

53 Másik irányadó sarkpontunk a nemzeti szellem. 

 

Az alap helyett megjelenik a sarokkő előtérbe hozása, melynek következő (54-es) 

példája párhuzamba állítható a korábban látott, alapot említő példákkal: 

54 koczkára ne tegyük a nemzeti politikának egyik lényeges sarkkövét, egyik 
mellőzhetetlen alapfeltételét: a korona és a nemzet közti teljesen harmonikus 
együttműködést. 
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A korona és a nemzet kifejezések itt nyilvánvalóan metonimikus eredetűek, az előbbi az 

uralkodóra, az utóbbi pedig az alattvalókra utal. E két metonimikus kifejezés további 

két példában is (az 55-ös és 56-os) egymás mellett szerepel. 

Újdonságnak számít, hogy a GÉP–GÉPEZET forrástartomány is nagyon termékeny ebben 

a beszédben (57-es, 58-as, 59-es, 60-as példa), és a GÉPEZET mellett a SZERVEZET 

forrástartomány is megjelenik, mindkettőre az összetettség és a túlságos növekedés 

jellemző (61-es példa). 

Az előző beszédben már látott, bélyeg mint MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JEL forrástartomány itt 

is jelen van, bár a bélyeg szót nem látjuk, csak a rányom igét (62-es, 63-as példa). 

Szintén bővebb kifejtését látjuk egy korábbi példában már megjelenő, a céltartomány 

elemeit alkotó, egymással kapcsolatban álló csoportok metaforikus megközelítésének 

(64-es, 65-ös, 66-os példa). 

A HARC forrástartomány több (67-es, 68-as) példában is jelen van, az egyikben (69-es) 

az ÉLETCIKLUSt is felvető öngyilkosság kifejezés is megjelenik: 

69 Éppen azért kérem, hogy az öngyilkosságot ne kövessék el a nemzeten. 

 

Az általános megszemélyesítést tükröző példákban szó van az államról mint 

szövetségtársról (70-es példa), az állam mint őr szerepköréről (71-es példa), valamint a 

Magyarország és társországai közötti viszonyokról, az állam érdekeiről és az állami 

akarat érvényesüléséről. 

Az állam szó a következő szókapcsolatokban fordul még elő: állami bevételek, az állam 

bevételei, szorosan állami természetű kiadások, az államnak rendes kiadása, az állam 

pénzügyi helyzete, állami funkció, állami közigazgatás, állami tanintézetek, állami 

érdek, állami akarat, államcél, államháztartás. 

A céltartományra és annak elemeire utaló szóhasználatában kizárólagos a 

Magyarország (6 alkalom) és az ország megnevezés (32 előfordulás), az emberekre 

pedig elsősorban a nemzet (14 alkalom) és a magyar nemzet (9 alkalom) kifejezések 

utalnak, de előfordul a magyar ember, a magyarok és a nép kifejezés is, és megjelennek 

új szókapcsolatok: közvélemény, országos közvélemény, nemzeti közvélemény, valamint 

magyar nemzeti közvélemény. 
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Az első Tisza István-kormány bő másfél évig volt hatalmon. Apjához hasonlóan őt is 

keménykezűnek nevezték, politizálását erőszakosnak, nemegyszer szabályokat 

áthágónak tartották. Meg volt győződve arról, hogy csak ő tudja megoldani a fennálló 

nehéz helyzetet, ezért elképzeléseit szinte bármi áron keresztülvitte, melynek 

következtében a közjogi problémák megoldódtak ugyan, de az 1905-ös választásokon a 

harminc éve abszolút parlamenti többséggel kormányzó Szabadelvű Párt hatalmas 

vereséget szenvedett a Szövetkezett Ellenzékkel szemben. 

 

Fejérváry Géza pártonkívüliként került a miniszterelnöki székbe, s ő volt az, aki 

megalakította az úgynevezett darabontkormányt, mely az 1905-ös választások 

eredményét figyelmen kívül hagyó uralkodó kinevezésével alakult meg. A 

miniszterelnök 1905. június 21-én mondta el az ebben az időszakban már rövidnek 

számító, bő másfél ezer szavas programbeszédét, melyben az ÁLLAM vonatkozásában 

egyetlen metaforikus fogalomalkotási módot sem találtam. Két szókapcsolatban 

szerepel az állam kifejezés: államháztartás és állami kiadások. A céltartomány 

területére utalva kizárólagosan, három alkalommal használja az ország szót, a benne 

foglalt emberekre pedig egyszer utal a nemzet szóval. 

E kormány beiktatását általános közfelháborodás fogadta, egy évig sem tartó működése 

gyakorlatilag eredménytelen volt, a következő parlamenti ülésen már le is mondott. 

 

Wekerle Sándor második kormányalakítását követően 1906. május 29-én terjesztette elő 

programját közepes hosszúságúnak számító, mintegy 2550 szavas beszédben. Az 

ÁLLAM metaforikus megközelítésmódjában két forrástartomány általános 

megszemélyesítésnek is tekinthető: az első (72-es) példa az állami élet szerveiről, a 

második (73-as) állameszméről szól, a harmadik (74-es) pedig az ÉPÍTKEZÉS–ÉPÜLET 

forrástartományt aktivizálja az alapok megemlítése révén. 

Szintén általános megszemélyesítésre utal az állami élet és az állami szükségletek 

kifejezés. További szókapcsolatok: államigazgatás, államvasutak, állami tisztviselők, 

állami oktatás, állami üzemek. 

A céltartomány területére egy alkalommal a hazánk, egy alkalommal az idehaza szóval 

utal, a benne foglalt emberekre pedig két alkalommal használja a nemzet megnevezést, 



65 
 

két alkalommal a nép, illetve a népünk szavakat és szintén két alkalommal a 

közvélemény kifejezést. 

Wekerle Sándor második kormánya majdnem négy éven át volt hivatalban, de 

célkitűzései elérésében végül nagyon gyengének mutatkozott. 

 

Khuen-Héderváry Károlyt második alkalommal az a Nemzeti Munkapárt jelölte 

miniszterelnöknek. Ez a párt az 1910-es választásokra alakult, és azonnal 2/3-os 

többséget szerzett.. Miniszterelnöki előterjesztései 1910. január 24-én hangzottak el 

megközelítőleg 2655 szavas terjedelemben. Forrástartományaiban fellelhető az 

ÉPÍTKEZÉS–ÉPÜLET, melyet a következő (75-ös) példában a sarokkő és a lerak szavak 

hívnak elő: 

75 Államjogi viszonyaink legszilárdabb sarkköve és nemzetközi helyzetünk 
meghatározója a Pragmatica Sanctiónak nevezett 1723-ik évi II. tcz., mely lényeges 
tartalmánál és megingathatatlan formáinál fogva egyaránt hivatva van évszázadok 
viszontagságai közepette nemzetünk szerencsésebb továbbfejlődését biztosítani. Közel 
másfél évszázad telt, el ezen alaptörvényünk meghozatala után, a míg törvényhozásunk 
abba a helyzetbe jutott, hogy a Pragmatica Sanctióban lerakott elvek államjogi 
következményeit a modern Magyarország szempontjából levonja és szabatosan körülírja. 

 

Már ebben a példában is felbukkan, de két további (76-os, 77-es) példában tovább bővül 

az általános megszemélyesítést használó metaforizáció, mely a fejlődést, illetve az erő 

tulajdonságát (78-as példa) hangsúlyozza. 

Az állam szót is magában foglaló szókapcsolatok ugyanabból a fogalmi körből kerülnek 

ki: államháztartásunk, állami költségvetés, állami bevételeink, állami kiadásaink. 

A céltartomány egészére egy-egy alkalommal utal a magyar birodalom, a magyar 

állam, valamint a Magyarország megnevezéssel, annak területét kétszer az ország, 

egyszer az országunk és egyszer a hazánk szóval illeti, az emberekre pedig szintén egy-

egy alkalommal használja a nemzetünk, az állampolgárok és a közvélemény kifejezést. 

A második Khuen-Héderváry-kormány bő két évig volt hivatalban, a miniszterelnök 

igyekezett minden fontos területen irányítani, ezért további három miniszteri (köztük a 

belügyminiszteri) hivatalt is betöltött saját kabinetjében. A véderőtörvény miatt 

kialakult obstrukció folytán mondott le. 
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Lukács László 1912. április 29-én mutatta be kormánya programját, az előző 

bemutatkozó beszédek hosszát jóval meghaladó, négyezer szót megközelítő 

terjedelemben. Ez a beszéd bővelkedik az ÁLLAM általános megszemélyesítésének 

metaforikus kifejezéseiben, egy alkalommal a CSALÁD forrástartomány is felbukkan, 

melyben az állampolgárok egymás testvérei (79-es példa). 

79 Én azok közé tartozom, akik úgy vannak meggyőződve, hogy az e hazában lakó 
idegen ajkú állampolgárokat nekünk célszerű és humánus, okos és jó intézményekkel kell 
magunkhoz csatolnunk, olyan intézményekkel, amelyek alkalmasak arra, hogy az illetők 
anyagi és erkölcsi érdekeiket előmozdíthassák, s amelyeknek keretén belül anyagi és 
erkölcsi boldogulásukat szolgálhatják. Ép ezért abszolúte nem zárkózunk el az elől, hogy ha 
vannak horvát testvéreinknek sérelmeik, azokat meghallgassuk, tárgyalás alá vegyük és 
igyekezzünk azokon segíteni. 

 

A legtöbb megszemélyesítés az egységesség (80-as), az integritás (81-es) és a nemzeti 

jelleg (82-es, 83-as) tulajdonságait emeli ki. További megszemélyesítések utalnak az 

állam szükségleteire (84-es példa), működésére (85-ös példa) a megerősítés (86-os 

példa), valamint a reménykedés állapotára, aktusára (87-es példa). Az erő tulajdonsága 

mellett ugyan a parlament vonatkozásában, ám a nemzet egyidejű említésével jelenik 

meg a BETEGSÉG forrástartomány (88-as példa). 

88 ...feladatunk az, hogy megszabadítsuk a parlamentet attól a betegségtől, amely 
már egy évtized óta megbénít ja munkaerejét,... amely már egy évtized óta pusztítja és 
sorvasztja a nemzet erejét.  

 

Ez utóbbi (88-as) példa a NEMZETTEST metafora megnyilvánulása is lehet, mivel a 

nemzet erejének sorvadását is említi. 

Fellelhető a korábban már előforduló uralkodói jelkép – KORONA AZ URALKODÓ 

HELYETT metonímia, melynek szövegkörnyezete (89-es példa) felidézi az UTAZÁS 

forrástartományt (avagy általános értelemben a FORRÁS–ÚT–CÉL képi sémát). 

Az állam kifejezést is magában foglaló szókapcsolatok: államháztartás, 

államrendőrség, állami élet, állami tisztviselők, állami kedvezmények, állami 

hitelügyünk, állami erdőbirtokok. 

A céltartomány egészére kizárólag a Magyarország megnevezéssel utal (öt 

alkalommal), annak területére egy alkalommal a hazánk, két alkalommal az ország 

szóval. 
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Lukács László miniszterelnöksége alig haladta meg az egyéves időtartamot, és számos 

erőszakos cselekmény tarkította: az ellenzéki obstrukció elfojtása, a véderőtörvény 

erőszakos megszavaztatása, majd az ellenzék által szervezett, a választójog 

kiszélesítését követelő tömegtüntetés brutális feloszlatása (vérvörös csütörtök). 

 

Tisza István második kormányzásának kezdetét 1913. június 12-én elmondott beszéde 

fémjelezte, mely beszéd előző programbeszéde hosszának a felét sem tette ki, de a 

bemutatkozó beszédek között a hosszabbak közé sorolható. Újra előtérbe került az 

ÉPÍTKEZÉS–ÉPÜLET forrástartománnyal összefüggésbe hozott közjogi alap (90-es, 91-es 

és 92-es példa), és sor került az ÉPÍTKEZÉS metafora további kibontására (93-as, 94-es 

példa). 

Az UTAZÁS (avagy az általános forrás–út–cél képi séma) forrástartomány (95-ös példa) 

is újra megjelenik, benne az IDEOLÓGIA MINT IRÁNY megközelítésmóddal (96-os példa). 

96 ...a naczionalista politikai irány nemcsak a magyar államot gyengíti, én azt 
hiszem, ellene van ez maguknak az illető nem magyar ajkú nemzetiségek jól felfogott 
érdekének is. 

 

Utóbbi példa nem kívánatos cselekedetként említi a gyengítést, több másik 

megszemélyesítés (97-es és 98-as) pedig általános megszemélyesítésben az erő 

kívánatos tulajdonságát hangsúlyozza. 

Az erővel párhuzamosan a súly is megjelenik kívánatos tulajdonságként (ez lehet 

metonimikus kapcsolat is, mivel a fizikai törvényszerűségek szerint a nagyobb súly 

nagyobb erőkifejtést eredményez), különösen a következő egyedi metaforában, mely a 

vásár fogalmi keretében a MÉRÉS-MÉRLEG forrástartományát használja (99-es példa): 

99 A világtörténelem mérlegének serpenyőjébe dobattunk, és saját súlyunktól függ, 
hogy e serpenyő mily eredményt fog mutatni. 

 

Egy másik egyedi metafora (100-as példa) lezárt területként jeleníti meg az emberek 

politikai jogokkal (pl. választási joggal) bíró csoportját, az államot pedig gondoskodó 

szerepben tünteti fel: 

100 ...eddig nem vett részt a politikai életben, eddig nem részesült politikai jogokban, 
következik, hogy ha megnyitjuk az alkotmányos élet sorompóit az ipari munkásosztály 
nagy tömege előtt, ez természetszerűleg vonja maga után azt, hogy, ha lehet, még 



68 
 

fokozottabb figyelmet fordítsunk minden olyan nagy kérdés megoldására, amely az ipari 
munkásosztály sorsával, életviszonyaival, felfogásával függ össze. Mert hiszen eminens 
kötelessége a magyar államnak tőle telhetőleg gondoskodni arról, hogy az ipari munkás 
gazdasági, szellemi, erkölcsi tekintetben olyan életviszonyok közé jusson, amelyek mellett 
éretté válik, képessé válik az igazi demokrácziára és amelyek mellett valóban teljes 
megnyugvással bízhatjuk rá a politikai jogok gyakorlását. 

 

A harmadik (101-es példa) egyedi metafora a NÖVÉNY forrástartományából indul ki, de 

korábban nem látott módon bontja ki azt, és beleszövi a nemzeti akarat sajátos 

megközelítésmódját is: 

101 Ha jól fogjuk fel a dolgot, az a nemzeti életet főgyökerében érintő nagy reform-
ügy, a választójogi reform, amely már foganatba vétetett, vonja maga után és teszi 
szükségessé a többi akcziókat is, mert hiszen a nemzeti akarat kifejlesztésének egy ilyen 
átalakítása természetszerűleg érezteti a maga hatását az egész vonalon. 

 

További általános megszemélyesítésekben szó van az egységről, a teherviselési 

képességről, az államra hárított terhekről, valamint az állami élet ágazatairól. 

Az állam kifejezést is magukban foglaló szófordulatok: állami élet, állami tevékenység, 

állami gazdaság, állami pénzügyek, állami szervezet, államosítás, állami dotáczió. 

A céltartomány egészére e hosszú beszéd mindössze egyszer utal, a Magyarország 

megnevezéssel, és a területet is csak egyszer említi, az ország szóval. Túlnyomórészt az 

emberekről esik szó, elsősorban a nemzet (5 alkalom) és a magyar nemzet (5 alkalom), 

valamint az országnak sok százezer honpolgára kifejezéssel. 

A második Tisza István-kormány öt évig volt hivatalban, mely időszakot fokozódó 

belső feszültségek és a kormányfő továbbra is erőszakos politikai módszerei 

jellemezték. 

 

Esterházy Móricz 1917. június 21-én nyilatkozott új kormánya programjáról viszonylag 

hosszú, de ebben az időszakban már megszokottá vált, négyezer szót jóval meghaladó 

terjedelemben. Beszédének egyedi jelleget ad Szent István koronájának jelképként, az 

állam egységének jelképeként történő ismételt használata (102-es, 103-as, 104-es 

példa). 

103 Ma a világháborúban, midőn Magyarország és Horvátország minden fia 
vetélkedik abban, hogy a haza és a dinasztia védelmében túlszárnyalja még a történelem 
legnagyobb hőseit is. E régi kapcsok, e régi összekapcsoló erők részben régi, részben új 
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alakban újra és újra megtalálhatók. Közös a küzdelem, közös nyugat-kultúra, egy a 
királyunk és Szent István koronája. 

104 Erős horvát nemzet egyúttal megerősítését jelenti Szent István koronájának, mert 
valódi érdeke csak a magyar–horvát barátság lehet és lesz is. 

 

Felfigyelhetünk rá, hogy bár a 103-as példában Magyarország és Horvátország fiairól 

van szó, a CSALÁD metafora azonban nem kerül további kibontásra, a 104-es példában 

csupán magyar–horvát barátságról, nem testvériségről olvashatunk. 

Az egyik (105-ös példa) általános megszemélyesítésben az államnak becsületbeli 

tartozása van. Fontos az államalkotó emberek közös munkálkodása (106-os és 107-es 

példa) és az állam cselekvőképessége (akciója, 108-as példa), valamint az emberek 

államhoz való hűsége (109-es, 110-es példa). 

További példákban és szókapcsolatokban említésre kerül az állam létérdeke, az állam 

szükségletei, az állami élet ágazatai, az állami háztartás pénzügyi egyensúlya. 

A céltartomány egészére egyetlen alkalommal utal a Magyarország megnevezés, annak 

területére háromszor az ország, egyszer-egyszer a hazánk és a haza szó, lakosaira pedig 

három alkalommal a nemzet, egy-egy alkalommal pedig a polgáraink, az ország 

lakossága, a magyar társadalom, a minden állampolgár, a minden hazafias magyar 

ember, valamint a polgártársaink kifejezés. 

Az Esterházy-kormány mindössze két hónapig volt hivatalban, és hiába vonta be szinte 

az összes parlamenti pártot, nem sikerült politikai stabilitást teremtenie. 

 

Wekerle Sándor harmadik kinevezése után 1917. szeptember 12-én nyilatkozott 

programjáról közvetlen elődeihez képest rövidebb, saját maga korábbi két bemutatkozó 

beszédéhez képest hosszabb, háromezer szót bőven meghaladó terjedelemben. A 

beszédben az ÁLLAM és a hozzá kapcsolódó fogalmak elsősorban általános 

megszemélyesítéssel jelennek meg. A példákban legfontosabb tulajdonságnak az erő 

látszik (111-es, 112-es, 113-as példa), és elsődleges fontosságú aktus a fejlődés (114-es, 

115-ös, 116-os, 117-es, 118-os példa). 

Az államhűséggel kapcsolatban előkerül a BETEGSÉG és a HARC forrástartomány (119-es 

példa), és az ÁLLAM két megszemélyesítésben (120-as, 121-es példa) is birtokosként 

jelenik meg. 
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Az állam szó a következő szókapcsolatokban fordul még elő: államigazgatás, állami 

szükségletek, állami pénzügyeink, állami költségek, államadóssági kamatterheink és 

rendezett állami financiák. 

A céltartomány egészére kizárólag a Magyarország megnevezés utal (két alkalommal), 

annak területére egyszer az ország, egyszer a haza szó, lakosaira pedig egy alkalommal 

a nemzet, két alkalommal pedig a lakosságunk kifejezés. 

A harmadik Wekerle-kormány a kormányfő vezetésével 48-as Alkotmánypárt néven 

megpróbált létrehozni egy új, a Nemzeti Munkáspártot is beolvasztó kormánypártot, 

melytől politikai stabilitást remélt, de eredménytelenül. Lemondása után a következő 

kormány (Hadik-kormány) az első világháború elhúzódása miatt az elégedetlenkedő 

tüntetésekkel és sztrájkokkal kezdődő őszirózsás forradalom miatt már meg sem tudott 

alakulni. 

 

Az első (nép)köztársaság alatt két kormány alakult, a Függetlenségi és a 48-as (Károlyi) 

Párt által jelölt Károlyi Mihály-kormány, mely 1918. október 31. és 1919. január 11. 

között kormányzott, novembertől a Nemzeti Tanácsra felesküdő népkormányként. 

Amikor Károlyi ideiglenes köztársasági elnök lett, a miniszterelnökséget a Polgári 

Radikális Párt által jelölt Berinkey Dénes vette át, aki január 19-én kormányt alakított, 

és 1919. március 21-ig volt hivatalban, amikor a kommunista hatalomátvétel és a 

Magyarországi Tanácsköztársaság kikiáltása megbuktatta. 

A Magyarországi Tanácsköztársaság alatt Garbai Sándor a Forradalmi 

Kormányzótanács elnökeként bő négy hónapig, majd az MSZDP által jelölt Peidl Gyula 

mindössze pár napig volt kormányfő. 

Az ellenforradalmi kormányok vezetői (akik hivatalosan nem voltak az ország 

kormányfői) ebben az időszakban: Károlyi Gyula, majd P. Ábrahám Dezső. 

 

A (második) Magyar Királyság alatt az első miniszterelnök Friedrich István volt 

ideiglenes kormánnyal mindössze pár hónapig. 

Ezek a kormányfők nem tartottak klasszikus bemutatkozó-, avagy programbeszédet. A 

Nemzetgyűlési Napló tanúsága szerint a következő ilyen beszéd 1920. február 16-án 
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hangzott el, amikor Huszár Károly miniszterelnök felszólalt a Nemzetgyűlés első 

ülésén. Közepes terjedelműnek mondható (mintegy 3660 szavas) beszéde rendkívül sok, 

élénk metaforikus megközelítésmóddal szól az ÁLLAMról. 

Az általános megszemélyesítésben megjelennek az EMBERI ÉLET végstációi, a születés 

és a halál (a bölcső és a sír metonimikus közbevetésével: 122-es példa), valamint az 

ezeket összekötő ÚT (123-as példa). 

A metaforikus értelemben vett halál módját részletezi az alábbi két példa (124-es, 125-

ös): 

124 Az emberiség önmaga ellen vétkezik, ha a magyarságot keresztre, engedi 
feszíteni, mert itt erre a nemzetre szükség van. 

125 A századnak legnagyobb kultúrszégyene lesz az, ha majd a história megállapítja, 
milyen tudatlansággal, igazságtalansággal és könnyelműséggel akarták feldarabolni, 
megölni ezt az ezeréves magyar államot. 

 

Az ÚT minőségéről (kálvária: 126-os példa), jellemzőiről (tévút: 127-es példa) és 

lehetséges végpontjáról (végveszély: 128-as példa) is olvashatunk. 

Az alábbi (129-es) példában a rothasztás szó meríthet mind NÖVÉNYI, mind egyéb ÉLŐ 

SZERVEZETI forrástartományból, a belső rend kifejezés pedig ugyancsak érkezhet e 

területek bármelyikéről: 

129 Évtizedeken át szisztematikusan előkészített belső rothasztás, kívülről 
érvényesülő propaganda, téveszméknek bontó ereje, békének csalfa reménye, nemzeni 
jelszavaknak csábító bűverejébe burkolt demagógia felborították ennek az államnak belső 
rendjét, lerombolták a tekintélyeket, amelyek nélkül nemzet és állam fenn nem állhat... 

 

A rothadás mellett a BETEGSÉG forrástartomány is megjelenik (130-as, 131-es példa), a 

betegséggel szemben pedig az egészség, az életösztön és az erő, mely a fent (a 131-es 

példában) már említett egységet feltételezi vagy eredményezi (132-es, 133-as, 134-es, 

135-ös, 136-os példa). 

136 Oly gyengék és gyarlók az emberek, hogy ha egy egységes nemzeti közvélemény 
nem fogja mint hajtó-, mint lendítőerő előrevinni a Nemzetgyűlés hajójának vitorláját, 
nagyon tartok tőle, hogy az emberi gyarlóságok itt is kárt tehetnek a nemzet szent 
érdekeiben. Azért kérem az egész magyar közvéleményt, hogy ebben az irányban 
gyakoroljon erkölcsi befolyást az egész további alakulásra és nemzeti életünk fejlődésére, 
hogy ez a Nemzetgyűlés az egész magyarságnak erkölcsi és szellemi kontrollja alatt igazán 
egyetemes nemzeti politikát tudjon folytatni. 
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Ez utolsó (136-os) példa további metaforizációkat is megjelenít: HAJÓZÁS, valamint 

(erkölcsi és szellemi) alapelvek által kontrollált cselekvés, melyet egy másik (137-es) 

példában a kurzus szó idéz fel: 

137 Azt tudja és hirdeti rólunk a közvélemény, azt mondjuk mi magunk is, hogy mi 
keresztény kurzust akarunk inaugurálni ebben az országban. De nem üres jelszavak tobzódó 
orgiája kell hogy ez a keresztény kurzus legyen, nem külső formalizmusnak belső erkölcsi 
tartalom nélkül való fitogtatása, hanem nemes értelemben vett keresztény élet, a krisztusi 
morálnak érvényesítése egyénben, családban, osztályban, társadalomban, állami életben s 
itt a nemzetgyűlésben is.  

 

Ezek az értékek az ÉPÍTKEZÉS forrástartományból merítve alapként is megjelennek (138-

as, 139-es példa), és szintén az ÉPÍTKEZÉS forrástartományból merít az a (140-es) példa, 

mely az országban hatalmon lévőket építőkhöz, illetve rombolókhoz hasonlítja. 

Az ellenség és annak ideológiája több alkalommal (141-es, 142-es, 143-as példa) is 

ÁRAMLATként jelenik meg, és ennek az áramlatnak az alábbi (144-es) példában a 

rászabadít szóval előhívott megnyilvánulásához a SZEMETELÉS–TAKARÍTÁS kerete, 

valamint a TŰZ forrástartomány társul, igen összetett képet rajzolva ezzel: 

144 A legnagyobb bűn, amit e nemzet ellen ezer év óta elkövettek, az volt, hogy egy 
észrevétlen pillanatban átadták a hatalmat ebben az országban a börtöntöltelékeknek. 
Kinyitották a cellák ajtait s a társadalom szemetét rászabadították az államnak minden 
intézményére. Az ország első embereit elvitték a kínzókamrákba, elvitték a börtönök 
mélyére, elvitték egészen a vértanúságig és azalatt a magyar nemzetnek és a világ összes 
népeinek söpredéke jött ide és Magyarországot akarta felhasználni arra, hogy erről a 
tribünről, erről a pontról borítsa lángba az egész világot és ezzel katasztrófát hozott később 
Magyarországra is. 

 

A HARC, KÍNZÁS, BÖRTÖN, RABSÁG forrástartományok több (145-ös, 146-os, 147-es, 

148-as) példában is fellelhetőek. Az ÖSSZETETT SZERKEZET–SZERVEZET forrástartomány 

pedig olyan viszonylatban is megjelenik, hogy az állam részét képezi egy nagyobb, a 

világ államai által alkotott szervezetnek (149-es példa): 

149 Magyar külpolitikát akarunk csinálni, bele akarunk kapcsolódni a külvilág 
szervezetébe. 

 

Ezt a nagyobb egységet a CSALÁD forrástartománnyal is megjeleníti (150-es példa): 

150 A többi népcsaládok között békességet, nyugalmas életet kívánunk itt 
magunknak. 
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További általános megszemélyesítésekben szó van még életképességről, 

elhivatottságról, balsorsról, munkáról és kötelességről (151-es példa), önérzetről (152-es 

példa) és belső rendről (153-as példa). 

Az állam kifejezéssel még az államforma, az államháztartás és az állami pénzek 

szókapcsolatokban találkozunk. 

A céltartomány egészének megnevezésére öt alkalommal a Magyarország, egy 

alkalommal a magyar állam kifejezést használja. Területére utalva legtöbbször (9 

alkalom) az országunk kifejezést, de majdnem ilyen arányban a haza kifejezés 

változatait (haza, hazánk, magyar haza) használja. Lakosai vonatkozásában pedig a 

nemzet, nemzetünk, magyar nemzet kifejezések igen sűrű alkalmazása (23+1+6 alkalom) 

mellett nagyon színes szóhasználat jellemzi: magyar faj, nép, magyar nép, magyarság, 

honpolgárok, lakosság, emberek, közvélemény, illetve nemzeti közvélemény. 

A Huszár-kormány bő három hónapig volt hivatalban. Huszár Károly eredetileg tanító 

volt, valamint katolikus kiadványok szerkesztője, 8 évig a Katolikus Néppárt parlamenti 

képviselője, a második és a harmadik Friedrich-kormányban vallás- és közoktatásügyi 

miniszter. Őt és a következő három kormányfőt is a Keresztény Nemzeti Egyesülés 

Pártja jelölte. 

 

Simonyi-Semadam Sándor 1920. március 17-én mondta el viszonylag hosszú 

bemutatkozó beszédét, mely szintén bővelkedik az ellenség élénk metaforikus 

ábrázolásában. Forrástartományként hangsúlyos az ÉPÍTKEZÉS (154-es, 155-ös, 156-os, 

157-es, 158-as, 159-es és 160-as példa), de még ennél is kifejtettebb az ÚT–UTAZÁS 

forrástartomány (161-es, 162-es, 163-as, 164-es példa), a valamilyen eszmei CÉL felé 

haladás (mely a 158-as példában látható vezércsillag kifejezéssel már felbukkant). 

158 ...jövőnk újjáépítése csupán gazdasági alapon történhetik, gazdasági alapon, 
amelynek vezér-csillaga és erkölcsmérője a keresztény erkölcs... 

164 ...jóakarattal és igaz magyar törekvéssel meg fogjuk találni azt az utat, amelyen 
tényleg el lehet érni a nagy célt, Magyarország újraéledésének megerősítését, 
Magyarország feltámadását. Az előző kormányok a vörös káoszból vezették ki az ország 
hajóját. Szerencsés választással megtalálták a jelszót: a kereszténység és magyarság 
jelszavát. Ez volt az a bűvös szó, amely megtörte a vörös rombolásnak minden gonosz 
varázsát. 
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Az ÉLETCIKLUS forrástartományt is bevonó utolsó példában (164-es) a feltámadás és a 

kereszténység, következőkben (165-ös, 166-os, 167-es) pedig a kereszt és az oltár 

szavak olyan kulturális elemeket emelnek be a szövegkörnyezetbe, melyekhez nagy 

valószínűséggel erősen kötődnek érzelmileg a vallásos emberek. 

Az ÚT–UTAZÁS forrástartományt megjelenítő példák között olyat is találunk (168-as), 

mely nem valamely kívánt cél felé, hanem pusztulásba vezető téves utakat jelenít meg, 

és ahol további forrástartományok (zászlóvivő – harc; örvény – természeti jelenség), 

szín-jelképek (vörös) és térbeli elhelyezkedéshez kapcsolódó képi sémák (fent–lent = 

jó–rossz) is szerepet játszanak: 

168 A munkásosztálynak egy nagy része – talán 90%-a – megtévedt, téves utakon 
járt, az első forradalomnak ő volt a hordozója, zászlóvivője és azon a lejtőn, amelyre nem 
tudta, hogy vezetik, lecsúszott a vörös örvény mélyébe. 

 

A harmadik jelentős forrástartomány a GÉP–GÉPEZET (169-es, 170-es), az ÁLLAM 

általános megszemélyesítésének példáiban az erő (171-es példa) és az ehhez 

metonimikusan kapcsolódó súly tulajdonságok (172-es példa) kerülnek előtérbe. 

Szókapcsolatok az állam szóval: államháztartás, államosítás, állami adminisztráció, az 

állam bevételei. 

Szóhasználatában a céltartomány egészére kizárólag a Magyarország megnevezéssel (5 

alkalommal) utal, annak területére két alkalommal az ország, egy alkalommal a haza 

szóval, lakosaira pedig elsősorban a nemzet (6 alkalom) és a magyar nemzet (2 alkalom) 

kifejezést használja, de a magyar nép és az állampolgárok kifejezés is előfordul. 

A Simonyi-Semadam-kormány bő három hónapig volt hivatalban, rá hárult a trianoni 

békeszerződés aláírása, mely után nem sokkal le is mondott. 

 

Összegzésként elmondható, hogy az első világháborút közvetlenül megelőző, valamint 

az azzal egybeeső időszakra jellemző az útviszonyok, a munkálkodás, az önállóság és a 

másoktól való függés erőteljes jelenléte az ÁLLAM fogalmi keretében. Számos elem 

jelen van a KERESZTÉNYSÉG, avagy a VALLÁS forrástartományból, és sűrűn előfordul a 

magyarok megnevezés. Ezt a két tényezőt talán elsősorban a kor keresztény és nemzeti 

ideológiájával hozhatjuk összefüggésbe. Itt jelenik meg az ÉLET, a TEST, valamint az 

ezekhez kapcsolódó BETEGSÉG-EGÉSZSÉG forrástartomány használata. 
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 4.2.3. Trianontól a II. Világháború végéig (1920 július–

1946) 

Teleki Pál 1920. július 22-én tartotta bemutatkozó beszédét a nemzetgyűlésben, mely 

hosszúságát tekintve a közelébe ért az addig leghosszabb, Tisza István által mondott 

beszédnek.. Nála is megjelenik az ÉPÍTKEZÉS forrástartomány (173-as példa), és az ÚT–

UTAZÁS (174-es példa), a valahová való eljutás is jelen van, a második (175-ös) 

példában az ÉLET-STÁCIÓhoz kapcsolódó SÍR–HALÁL metonímiával együtt: 

175 ...ezek az intézkedések és a jelenlegi kormánynak semmiféle intézkedése sem 
fog azok ellen a humánus eszmék ellen irányulni, amelyeket a szabadkőművesség annak 
idején nyugaton a zászlójára kitűzött volt, de igenis olyan törekvések ellen, a melyek annak 
a vörös uralomnak az előkészítésére irányultak, mely vörös uralom ezt az országot a sír 
szélére vitte. 

 

ÁR helyett ő FÖLDRENGÉSként, erők kitöréseként jeleníti meg az ellenséges ideológia 

hatásait (176-os, 177-es példa), és ez az átvitt értelmű rengés az ÉPÜLET 

forrástartománnyal közösen jelenik meg az államháztartás vonatkozásában (178-as 

példa): 

178 az államháztartást a legközelebbi időben megóvjuk a súlyos 
megrázkódtatásoktól, hogy megóvjuk az államot a pénzügyi összeomlástól. 

 

A HARC forrástartomány több (179-es, 180-as, 181-es) példában is aktív, a CSALÁD 

forrástartomány más országokat,államokat is bevonó egységre utalva jelenik meg (a 

182-es példában). 

Általános megszemélyesítésekben hangsúlyt kap az erő tulajdonsága (183-as, 184-es, 

185-ös példa), melyet a súly is jelezhet, és ezek közül az utolsó példában (186-os) az 

államot több állam társadalmának tagjaként láttatja. 

186 És aki erőt mutat s aki meg meri mondani a maga nézetét, és meg mer állani a 
maga eszméi és a maga nézete mellett, azt akceptálják nemcsak mint embert az emberek, de 
mint államot az államok társadalmában is. 

 

A következő (187-es) példa hasonlóképpen jeleníti meg az államok közösségét, és saját 

államunk lényeges tulajdonságaként a hasznosságot nevezi meg: 
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187 ...az európai államközösségnek épen olyan hasznos tagjai vagyunk, mint voltunk, 
amikor még erősebbek és hatalmasabbak voltunk, azért, mert mi ebben ugyanúgy kívánunk 
megmaradni és ugyanolyan erőre kívánunk szert tenni, mint azelőtt voltunk és ugyanolyan 
tiszteletre kívülről magunkkal szemben.  

 

Az erő mellett a tekintély is fontos tulajdonság az általános megszemélyesítésben (188-

as példa), az aktusok között pedig a fennmaradás és a fejlődés kerül előtérbe (189-es, 

190-es példa). 

A TEST forrástartományából merít a következő élénk ábrázolás (191-es példa): 

191 Az ország területének megcsonkítása szükségessé teszi, hogy a megmaradt 
területeket még intenzívebben használjuk ki. 

 

Itt is jelen van az ÁLLAMESZME fogalma az egység mint tulajdonság kihangsúlyozása 

mellett (192-es példa). 

Az állam szóval alkotott összetételek a következők: államháztartás, államhatalom, 

államosítás, államélet, államférfi, állami alkalmazottak és állami számvitel. 

Szóhasználatában a céltartomány egészére kizárólag a Magyarország kifejezéssel utal 

(12 alkalommal), területére pedig az ország (6 alkalom) és az országunk (2 alkalom) 

szavakkal. Érdekes, hogy bár a beszéd igen hosszú, mégis nagyon ritkán használ a 

céltartomány területén élő emberek összességére utaló kifejezéseket, csak egyszer azt, 

hogy magyar nemzet, egyszer pedig azt, hogy nemzetfenntartó elemek. A nemzet szó a 

nemzeti érdek kifejezésben is felbukkan, de egyébként nem fordul elő önmagában az 

emberekre való utalásként. 

Az első Teleki-kormány háromnegyed évig volt hivatalban, bukását a királypuccsban 

(az első Habsburg-restaurációs kísérletben) való részvétele okozta. Teleki Pál 

földrajztudós és tiszteletbeli főcserkész is volt. 

 

Bethlen István 1921. április 19-én mondta el programbeszédét a nemzetgyűlésben 

viszonylag hosszú, hétezer szóhoz közelítő terjedelemben. Egyik legjellemzőbb 

metaforizációja az ideológiák által kijelölt irányvonalat hangsúlyozó UTAZÁS (193-as, 

194-es, 195-ös és 197-es, 199-es, 200-as példa), alkalmanként az ÉPÍTKEZÉS (a 196-os 

és 198-as példában) forrástartományával keveredve. 
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Az ÉPÍTKEZÉS–ÉPÜLET forrástartomány más alkalmakkor is megjelenik (201-es, 202-es 

példa), és érdekes megközelítésmódot hoz be az ellenséges ideológia FESZÍTŐ ERŐhöz 

való hasonlítása (203-as példa).  

A korábbiaknál hangsúlyosabban jelenik meg a BETEGSÉG forrástartomány (204-es, 

206-os, 208-as példa), melyhez az állam/ország/nemzet TESTként való megjelenítése 

társul (a 205-ös és a 207-es példában a gazdatársadalmat a nemzet gerincének nevezve, 

mely már korábban is előfordult): 

207 Társadalmi bajaink orvoslásának második feladata a gazdatársadalomra 
vonatkozik. Agrárpolitikát kell folytatnunk, mert hiszen a gazdatársadalom az, amely a 
nemzet gerincét alkotja, az erősítés munkájának tehát itt kell kezdődnie. 

 

Közvetve bár, de szintén a BETEGSÉG forrástartományt idézi az ellenálló képesség 

említése a következő (209-es) példában: 

209 Növelnünk kell ennek a nemzetnek ellenálló képességét mindenféle demagóg 
jelszóval szemben; mert addig, amíg ez a nemzet fülét elsősorban a demagógoknak adja, 
ebben az országban igazi konszolidáció nem lehetséges. 

 

A TEST forrástartományhoz, tágabb értelemben az általános megszemélyesítéshez 

kapcsolódik az alábbi (210-es) példában faji hibáknak nevezett tulajdonságok 

megnevezése: 

210 A nagy Széchenyi István, aki egy katasztrófát élt át egyénileg azon faji hibák 
miatt, amelyeket nemzetében megváltoztatni nem tudott, nem mulasztott el egy alkalmat 
sem, hogy nemzetét ezekre figyelmeztesse. A nemzeti hiúság, a könnyelműség, a restség, a 
jelszavak szeretete, a fegyelmezetlenség, az önfegyelem hiánya, mindezek olyan hibák 
amelyek itt történelmi momentumokban mindig előtérbe léptek. 

 

A nemzeti ÉLET különböző jellemzői sok példában (211-es, 212-es, 213-as, 214-es) 

előtérbe kerülnek, és jelen van a HARC forrástartomány is (215-ös, 216-os példa), 

időnként (a 217-es és 218-as példában) annak befejezését, majd a rákövetkező 

helyreállítást hangsúlyozva. 

A nemzet CSALÁDként való ábrázolása az országtól elcsatolt területeken élő magyar 

emberek vonatkozásában jelenik meg (219-es példa): 

219 Itt eleve hangsúlyoznom kell, hogy egy pillanatra sem feledhetjük el azt a belső 
szellemi és kulturális kapcsot, amely minket más uralom alá került véreinkkel 
elválaszthatatlanul összefűz. 
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Általános megszemélyesítésben hangsúlyt kap a belső erő és a higgadtság tulajdonsága 

(220-as példa), aktusként pedig előtérbe kerül a gondoskodás (221-es példa). 

Szókapcsolatokban az állam kifejezés következő megjelenéseit látjuk: állami élet, 

állami hatalom, az állam rendje, állami közület, államhivatalok, az állam egyéb szervei. 

Szóhasználatában a céltartomány egészére kizárólag a Magyarország megnevezést 

használja (négy alkalommal), területére pedig csak az ország szót (10 alkalommal). Az 

emberekre nagyon gyakran utal a nemzet (43 alkalommal, ez a szöveg hosszához mérten 

rekord sűrűség), nemzetünk (1 alkalommal) szóval, egyszer használja a mindenki, illetve 

a társadalom kifejezést. 

Az őt megelőző három rövid életű kormány után a Bethlen-kormány bő tíz esztendeig 

volt hivatalban, csak a nagy gazdasági világválság miatt bukott meg. Az első 

világháború, a trianoni veszteségek és a Tanácsköztársaság bukása utáni zűrzavaros 

időszakban hatalmas sikernek számított a gazdaság és a társadalom stabilizálása, 

Bethlen Istvánt el is nevezték nagy konszolidátornak. 

 

Károlyi Gyula 1931. augusztus 27-én mutatkozott be a képviselő ház előtt 

miniszterelnökként, ekkor már rövidnek számító, alig több mint kétezer szavas 

beszéddel. Metaforái elődeihez képest sokkal ritkábbak és kevésbé kifejtettek, de azért 

jelen van az ÉPÍTKEZÉS forrástartomány (222-es, 223-as példa), valamint a befolyás 

SÚLYként való ábrázolása (224-es példa). Találunk egy eredeti metaforát is (225-ös 

példa), mely a BÖRTÖN forrástartományból merít: 

225 Csak néhány évvel ezelőtt Magyarország elszigetelt helyzetben, azt lehet 
mondani, szinte börtönszerű elszigeteltségben volt. Ennek a börtönnek ajtaját az olasz 
barátság nyitotta meg számunkra... 

 

Az állampolgárok kifejezésen kívül csak az államháztartás szókapcsolatban fordul elő 

az állam szó. 

A céltartomány egészét egyszer nevezi meg: Magyarország, szintén egyszer utal 

területére az ország szóval, lakosságát pedig kétszer az ország lakossága, egyszer az 

állampolgárok, egyszer pedig az egész magyar nemzet kifejezéssel illeti. 
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Károlyi Gyula kormánya bő egy évig volt hivatalban, igyekezett folytatni a bethleni 

konszolidációt, de nem sok sikerrel. 

 

Gömbös Gyula 1932. október 11-én mondta el hosszúnak számító, nyolcezer szót is 

meghaladó bemutatkozó beszédét az országgyűlés képviselőházában. Termékeny nála 

az ÉPÜLET–ÉPÍTKEZÉS (226-os, 227-es, 228-as példa), az ÚT–UTAZÁS (228-as, 229-es, 

230-as példa) és a GÉPEZET (230-as, 231-es, 232-es példa) forrástartomány is, melyek 

helyenként párhuzamosan is jelen vannak (a 228-as, 230-as példában). 

230 Állami gazdaságpolitikánknak irányelve – hogy így fejezzem ki magam – a 
megakadt élet megindítása, a vérkeringés megindítása. Tudom, hogy egy betokosodott 
életből nehezen fakadnak új élettényezőik, de azt is tudom, hogy a helyben tipegés-topogás 
rontja a helyzetet és ezért meggyőződésem, hogy ha nem is egy nagy, de legalább egy kis 
lépéssel előre megyünk a munka útján, ez hasznára lesz a nemzetnek. 

 

A 226-os példában az ÉPÜLET forrástartománynak egyedi kifejtettségét láthatjuk, itt úgy 

jelenik meg előttünk az állam ÉPÜLETként, hogy annak szobáiban az ÁLLAMot alkotó 

társadalmi osztályok laknak. 

226 ... a társadalmi osztályok között mesterségesen felállított válaszfalakat le fogom 
rombolni,... 

 

A 232-es példa pedig egyedi módon konkretizálja a GÉPEZET forrástartományt, 

óraszerkezetként jelenítve meg a magyar társadalmat. 

232 ...abból a komplikált óraszerkezetből, amelyet a magyar társadalom alkot, nem 
hiányozhatik a munkásság kereke sem... 

 

A társadalmi osztályok ábrázolásánál a MATEMATIKA forrástartomány is megjelenik 

(233-as példa), de nem kerül kifejtésre, inkább megmarad a kifejezés (egy nevezőre 

hozni) szintjén, ugyanakkor ugyanez a forrástartomány még egy további (a 234-es) 

példában is jelen van: 

234 Függvénye ez is a nemzet életének, sőt fontos és alapvető függvénye. 

 

Egyedi megközelítésmód még nála az állam ESZKÖZként való megjelenítése (235-ös 

példa). 
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A CSALÁD forrástartomány többször is szerepet kap (236-os példa), a második (237-es) 

példában a HARC forrástartományával együtt: 

236 A zsidóságnak azt a részét, amely sorsközösséget ismer el a nemzettel, éppen úgy 
testvérnek kívánom tekinteni, mint magyar testvéreimet.  

237 És én ma, amikor tudom, az egész nemzet vágyódik azután, hogy a 
munkástársadalom sorakozzék azok közé, akik a nemzeti ideálokért együtt imádkoznak, 
felelősségem tudatában azt mondom, hogy igenis, módot kívánok találni arra, hogy a 
magyar munkás és a magyar polgár testvérként álljon egymás mellett a nemzet nagy 
küzdelmében. 

 

Általános megszemélyesítésekben előtérbe kerül az erő, a boldogság (238-as példa), a 

tolerancia (241-es példa), az egység, az egyenjogúság és az egyenrangúság (240-es 

példa). Az ÁLLAM cselekedetei között említésre kerül még az irányítás’. 

Szókapcsolatokban a következőket találjuk: államigazgatás, államháztartás, állami 

gazdaságpolitika, ösztönös államalkotó érzék, elsőrendű állami érdek. 

A céltartomány egészére kizárólag a Magyarország megnevezés utal (13 alkalommal), 

annak területére csak az ország szó (4 alkalommal), társadalmára pedig elsősorban a 

nemzet kifejezés (sűrű előfordulással, 31 alkalommal), de megtaláljuk a társadalom, a 

magyar nép, a magyar közösség, a magyar fajta, a magyar állampolgárok, a közösség, a 

minden magyar ember, valamint a társadalom kifejezéseket is. 

A Gömbös-kormány négy évig volt hivatalban, a miniszterelnök halálát követően 

oszlott fel. Gömbös Gyula katonatiszt volt, és ő alakította meg a Magyar Nemzeti 

Függetlenségi (Fajvédő) Pártot, továbbá szoros kapcsolatot tartott a németországi 

szélsőjobboldali mozgalmakkal. Ebben az időszakban Magyarországon is előre tört a 

jobboldali radikalizmus. Gömbös Gyula elsősorban katonaember volt, talán ez 

kapcsolatba hozható azzal, hogy előszeretettel használta metaforáiban a MATEMATIKA 

forrástartományát. 

 

Darányi Kálmán 1936. október 21-én tartotta meg programbeszédét közepes 

hosszúságú, négyezer szó alatti terjedelemben. Nem bővelkedik metaforikus képekben, 

de az ÉPÜLET forrástartomány megjelenik az ideológia alapként történő ábrázolásában 

(242-es példa). A metaforikus UTAZÁS is jelen van az útminőség hangsúlyozásával 

(243-as példa) csakúgy, mint az ÉLŐ SZERVEZET forrástartomány (tekinthetjük ezt a 
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NEMZETTEST metafora megjelenésének), némiképp keveredve az ellenséges ideológia 

BETEGSÉGként, illetve HULLÁMként való ábrázolásával (245-ös példa): 

245 Szükség van, t. Ház, bizonyos közjogi reformokra, hogy minél tökéletesebbek 
legyenek azok a keretek, amelyek között a nemzet a maga állami életét éli. 

 

Az országok vonatkozásában nem a CSALÁD, hanem a BARÁTSÁG és a KÖTELÉK 

forrástartományokat használja (246-os példa), általános megszemélyesítésben pedig 

nála is előtérbe kerül az ’erő’ és az ’egység’ tulajdonsága (247-es példa). 

Két további szókapcsolatban fordul elő az állam kifejezés: állampénzügyek és 

államháztartás. 

Szóhasználatában a céltartomány egészére kizárólag a Magyarország megnevezéssel (4 

alkalom), területére az ország (4 alkalom) szóval utal. Társadalmára szinte kizárólag a 

nemzet (10 alkalom), illetve a magyar nemzet (2 alkalom) kifejezéssel, egyszer 

használva az egész ország hazafias közvéleménye leírást. 

A Darányi-kormány másfél évig volt hivatalban, a kezdeti időszakban igyekezett a 

jobb-, és baloldali szélsőségektől egyaránt elhatárolnia magát, de az Anschluss 

(Ausztriának a Harmadik Birodalomhoz való csatolása) után előretört a náci 

propaganda, és Darányi is a jobbra tolódást választotta, amit a parlament konzervatív 

erői és a kormányzó is bizalmatlanul fogadott, s végül ezért le kellett mondania. 

 

Imrédy Béla 1938. május 14-én mondta el elég hosszú, kilencezer szót is meghaladó 

bemutatkozó beszédét az országgyűlés képviselőházában. Beszédében erőteljesen 

megjelenik a NEMZETTEST metafora, melyben hangsúlyozza a különböző szervek 

elrendeződésének szándékosságát, valamint a test és a lélek kapcsolatának sajátosságait 

(248-as, 249-es, 250-es, 251-es példa). A 249-es példában már felbukkan a sejtek és a 

családok egymásra vetítése. Ezt további (a 252-es) példa is erősíti, a BETEGSÉG 

forrástartományát is előhozva: 

252 A nemzet is családokon épül fel, mint sejteken. Ha a sejt beteg, beteg a nemzet 
is. 
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A BETEGSÉG forrástartomány máshol is jelen van (253-as példa), a 254-es példában a 

NÖVÉNYZET forrástartományával olvadva össze: 

254 Nem lehet ugyan mindenkitől megkívánni, hogy a kényelmes élettől való irtózás 
szelleme töltse el, de azt már tűzzel-vassal ki kell irtani, hogy a kényelmetlen élettől való 
irtózás lelki pestise pusztítsa el ennek a nemzetnek az életgyökereit! 

 

A lélek és a szellem mint nemzeti szellem (255-ös példa) vagy lelkiség (258-as példa), 

illetve a közösség szelleme (259-es példa) számos helyen újra és újra felbukkan, 

alkalmanként (256-os és 260-as példa) a HARC forrástartományát is bevonva, illetve az 

’egység’ tulajdonságát hangsúlyozva (257-es, 261-es, 262-es példa), egy példában (263-

as) a ZENE forrástartományát is összevonja ezzel: 

263 Ehhez közszellem, ehhez a nemzeti géniusznak egybehangolása is szükséges.  

 

A következő példában (264-es) a LELKISÉG jelenléte és az ÉPÜLET forrástartomány 

megjelenése mellett nagyon szemléletes ábrázolással utal az ún. földalatti mozgalmakra: 

264 ...az emelkedett lelkiségnek első követelménye a nyíltság, a becsületes, egyenes 
beszéd, a nyílt sisakkal kiállás, mert nem magyar szokás a föld alatti bujkálás; és azok az 
üregek, amelyeket egyes lelkiismeretlen vagy félrevezetett kezek a magyar termőföld talaja 
alá ásnak, hova-tovább a magyar közélet épületének összedűléséhez fognak vezetni. 

 

Az egység tulajdonságát hangsúlyozza a következő (265-ös) példa, mely különböző 

színek jelképes használatával (fehér-nyilas, vörös-kommunista) és az erkölcsi 

hajótöröttek kifejezéssel szintén nagyon élénk képet fest: 

265 Küzdök és küzdeni fogok mindén eszközzel olyan törekvésekkel szemben, 
amelyek ezekben az időkben a nemzet egységének megbontására törnek. Küzdeni fogok 
minden olyan törekvéssel szemben, amely segédcsapatait az összes színárnyalatokat 
végigjátszott erkölcsi hajótöröttekből toborozza össze, és küzdeni fogok minden olyan 
törekvéssel szemben, amely a nemzeti és, társadalmi élet alapvető ismereteinek hiányában 
naiv elképzelésekkel szédíti egy anyagilag megtépázott s ezért értelmi és erkölcsi 
ellenállóképességében meggyengült társadalom hiszékeny rétegeit. 

 

Az általános megszemélyesítésben cselekedetként jelenik meg az, hogy az állam védi a 

tőkét, de egyúttal a közterhek viselésébe is joga van bevonni azt (266-os példa). 
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Az állam kifejezés a következő szókapcsolatokban van jelen: állami életünk, állami 

apparátus, állami igazgatás, állampolgári kötelességek, a munkaközvetítés 

államosítása, az állam eszközei. 

E hosszú beszéd a céltartomány egészére csak a Magyarország kifejezéssel utal, és 

csupán két alkalommal, négy alkalommal annak területére, az ország szóval. 

Túlnyomórészt az embereket említi, elsősorban (23 alkalommal) a nemzet és (7 

alkalommal) a közösség kifejezését használva, melyek mellett az állampolgár és a 

magyar ember megnevezés jelenik még meg. 

Az Imrédy-kormány egy évig sem volt hivatalban, bukását a történelmi feljegyzések 

szerint a diktatúrára való törekvés okozta. 

 

Teleki Pál második kormányalakítását követően 1939. február 22-én mondta el 

bemutatkozó beszédét, mely meghaladt minden eddigit; majdnem tizenegyezer szót 

számlált. A NEMZETTEST metaforája nála is rendkívül kifejtett, legyen szó a nemzet 

egységéről (272-es, 273-as, 267-es példa), életfolyamáról (268-as példa), lelkiségéről 

(269-es példa) vagy továbbfejlődéséről (270-es, 271-es, 274-es példa), illetve a 

nemzettest legértékesebbnek tartott elemének megnevezéséről (az őstermelő – 276-os 

példa). Az ÉPÍTKEZÉS forrástartomány is beolvadhat a NEMZETTEST metaforába (279-es 

példa). 

A 275-ös példában hangsúlyosan megjelennek a NEMZETTEST metaforájának máshol a 

náci propagandát jellemzően átszövő elemei (lásd Musolff, 2008). 

275 Nálunk hatszorta nagyobb a zsidóság arányszáma, mint általában a nyugat-
európai országokban, de mi ezt a keleti zsidóságot, amely ide hozzánk folytonosan, szünet 
nélkül és sokszor nagy tömegekben vándorolt be, nyugati módszerek szerint kezeltük, így 
bántunk vele. Átszőtte a nemzet élő testét idegen anyaggal, nagyrészt friss, idegen anyaggal 
s itt nem is annyira a vérre, mint a lelkiségre célzok. Ez a helyzet, a keleti zsidóságnak ez a 
folytonos beözönlése és még egy másik körülmény, körülmény, hogy ez az elkeveredés a 
társadalomnak csak bizonyos csoportjaiban – nevezzük osztálynak vagy nevezzük rétegnek, 
ahogy tetszik – folyt le, ezt a processzust még veszedelmesebbé teszi. Ez veszedelmet rejt 
magában a nemzet jellegének, jellemvonásai épen tartásának szempontjából... 

 

A NEMZETTEST metaforának, de általános megszemélyesítésnek is tekinthető a 

következő (277-es), az önállóságot hangsúlyozó példában: 

277 A nemzet évszázadokig a maga lábán járt. Járjon a maga lábán ezután is. 
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Az ÉPÜLET forrástartományból csupán egy példa merít, az is inkább csak a kifejezés 

(278-as példa – házunk tájéka) szintjén. 

A TEST nem csak az embereket, a társadalom egészét jelenítheti meg, hanem az ország 

területét is (281-es példa): 

281 ...a csonka ország bélinek szeretettel kell nyúlnia a Felvidékhez és tudnia kell, 
hogy ha hozzányúl, milyen kézzel nyúljon ahhoz, de éppen így a Felvidéknek is éreznie 
kell mindenkor, hogy ő megkülönböztetés nélkül az ország egészének velünk egyforma 
része és tagja.  

 

A beszéd metaforikus megközelítést mellőzve, konkrétan is beszél az állam és a 

társadalom kapcsolatáról, az elvárásokról és a feladatmegosztásokról (282-es, 283-as 

példa). 

Szóhasználatában a beszéd kizárólag a Magyarország megnevezéssel (9 alkalommal) 

utal a céltartomány egészére, annak területére csupán egy alkalommal használja a haza 

megnevezést, egyébként jellemzően (13 alkalommal) az ország kifejezést. Az 

emberekre elsősorban a nemzet (31 alkalom – rendkívül magas szám ahhoz képest, amit 

az előző beszédében láttunk), magyar nemzet (2 alkalom), illetve közvélemény 

(viszonylag magas szám: 5 alkalom), Magyarország közvéleménye, ennek az országnak 

a népe, avagy mindenki szavakkal utal. 

A második Teleki-kormány bő két évig volt hivatalban, belpolitikai vonatkozásban 

elsősorban a konzervativizmus jellemezte, külpolitikájában pedig – revizionista 

törekvései mellett – igyekezett egyensúlyozni a tengelyhatalmak és a nyugat-európai 

országok között. 

 

Bárdossy László 1941. április 24-én mondta el bemutatkozó beszédét az országgyűlés 

képviselőházában, mely viszonylag hosszú volt (8600 szó körül), de ebben az időben ez 

a terjedelem már általánossá vált. Ő elődeitől eltérően nem használja a NEMZETTEST 

metaforát, a magyar állam területét keretnek nevezi, nem testnek (284-es példa), 

ugyanakkor az alkotmányt is KERETként ábrázolja (285-ös példa): 

284 Az Isten áldása kísérje e terület visszatérését a magyar állam keretébe. 

285 ...élő, történelmi alkotmányunk rugalmas keretei között korunk eszméinek és a 
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mai politikai és gazdasági élet követelményeinek megfelelően alakítsuk át az állami 
akaratnyilvánítás és a megnyilvánult akarat megvalósításának módiját. 

 

Megszemélyesítésekben beszél a küldetés végrehajtásának cselekedetéről (286-os 

példa), és nagy hangsúlyt fektet az egység, a megértés és az összhang (287-es példa), az 

egység (288-as és 290-es példa), az erő (289-es példa) és a szilárdság (290-es példa) 

tulajdonságára. Ezeket a tulajdonságokat a beszéd ott is kiemeli, ahol arról szól, hogy az 

állam miként kapcsolódik más államok (tágabb értelemben vett) egységéhez. 

Egyedi megközelítésmóddal (a 293-as példában) trianoni bilincseknek nevezi a 

területek elcsatolásából adódó hátrányokat: 

293 Központi elhelyezkedésünk és ezeréves történelmi szerepünk, népünk nagyszerű 
kvalitásai a nemzet erejét sokszorosan felfokozzák.... Lehullottak rólunk a trianoni 
bilincsek s a magyar állam ma ismét az európai rend és együttműködés erős tényezője.... 
Politikánk nem lehet más, mint állandó gondoskodás arról, hogy úgy illeszkedjünk bele 
Európa új rendjébe, ahogyan ez önálló és független magyar államiságunk érdekeinek és 
dunavölgyi történelmi missziónknak megfelel.  

 

A magyarságot államfenntartó népnek nevezi (294-es példa), és további általános 

megszemélyesítésekben az irányítás, a beavatkozás, a befolyásolás cselekedeteinek 

megemlítésével beszél az államhatalom szerepéről (295-ös, 296-os példa). 

Az állam szó sok szókapcsolatban szerepel: államalakulat, állami élet, államháztartás, 

állami bevételek, állami akciók, állami támogatás, magyar államnyelv, állami 

szükségletek, állami irányítás és felügyelet, állami és társadalmi intézmények, állami 

feladat. 

Szóhasználatában a céltartomány egészére kizárólag a Magyarország megnevezéssel (4 

alkalom) utal, területére egyszer a hazánk, öt alkalommal az ország szóval, az 

emberekre pedig elsősorban a nemzet (9 alkalom), a lakosság (2 alkalom), illetve az 

állampolgárok és az ország népe kifejezésekkel. 

A Bárdossy-kormány közel egy évig volt hivatalban, a kormányzó kérésére mondott le. 

Világnézetét tekintve nem volt nemzetiszocialista, nem lelkesedett a német eszmékért, 

és elődeivel (Imrédy Béla, Gömbös Gyula) ellentétben nem foglalkozott a magyar 

nemzeti ideológiával. Talán ebből adódik, hogy egyáltalán nem használta a NEMZETTEST 

metaforát. 
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Kállay Miklós 1942. március 19-én mondta el programbeszédét, közvetlen elődeihez 

képest kicsit rövidebb terjedelemben. A NEMZETTEST metafora az ország területének 

vonatkozásában kétszer jelenik meg nála, az egyik (297-es) példában a korábban már 

előforduló csonk megnevezéssel, a másikban (298-as) pedig az elszakított területek 

kifejezéssel. Beszédében legjellemzőbb a magyar nemzet lelkének, lelki erejének, a 

magyar államalkotó eszmények a hangsúlyozása (299-es, 300-as, 301-es, 302-es, 303-

as, 304-es, 305-ös példa), és megjelenik nála az EGÉSZSÉG–BETEGSÉG forrástartomány is 

(306-os példa). 

Az időszak meghatározó történelmi eseményét, a II. Világháborút egyrészt 

TARTÁLYként vagy ELHATÁROLT TERÜLETként, a háborús körülményeket pedig 

TEHERként ábrázolja (a 307-es példában): 

307 Háborúba léptünk, háborúba került az ország, de később, mint Európa legtöbb 

országa. Két és fél évet nyertünk más országokkal szemben, ezért van látszólag jobb 

sorsunk, ezért nem éreztük még annyira ezeket a terheket, amelyeket Európa más országai 

már régebben éreznek és viselnek. Méltóztassék azonban tudomásul venni, hogy most már 

mi is a súlyos terhet viselő országok sorába léptünk... 

 

A HARC forrástartományként az ideológiákkal szembeni küzdelemben jelenik meg (308-

as, 309-es példa), saját magát jelen feladatának teljesítését harcba induló katonához 

hasonlítja (310-es példa). 

Általános megszemélyesítésekben a következő tulajdonságok kerülnek előtérbe: 

sorsközösséget vállaló (311-es példa), nagy feladatokra hivatott, de szegény (312-es 

példa), felelősségteljes (313-as példa) és takarékos (314-es példa). 

Az állam kifejezést is magában foglaló szókapcsolatok közt megtaláljuk a 

következőket: új nemzeti állam, állami feladatkör, állami és magántakarékosság, állami 

kisajátítás. 

Szóhasználatában a céltartomány egészére kizárólag a Magyarország (8 alkalommal), 

illetve a Csonka-Magyarország (2 alkalommal) megnevezést használja, területére csak 

az ország (15 alkalom) és az országunk (2 alkalom) szavakat, az emberekre pedig elődei 

hagyományaival szakítva nincs túlnyomó többségben a nemzet kifejezés (de azért 
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megjelenik: nemzet – 2 alkalommal, nemzetünk – 1 alkalommal, magyar nemzet – egy 

alkalommal), ugyanolyan jellemző a népünk (4 alkalom, a honfitársaink (2 alkalom), és 

szerepelnek a következők is: Magyarország lakossága, emberek, minden egyes ember. 

A Kállay-kormány két éven keresztül volt hivatalban, a német megszállásig. Bethlen 

konzervatív politikáját követte, fokozatosan igyekezett elfordulni a tengelyhatalmaktól 

és titkos tárgyalásokat kezdeményezett az angolszász szövetségesekkel. 

 

Sztójay Döme 1944. május 24-én mutatkozott be az országgyűlés képviselőházi ülésén. 

Beszéde közvetlen elődeihez képest rövid, de bővelkedik a valahova történő eljutás, 

avagy az UTAZÁS (315-ös, 316-os, 317-es, 318-as példa) és az ÉPÍTKEZÉS (322-es, 323-

as példa) vagy TEREMTÉS (321-es példa) általános metaforáiban, e két fő 

forrástartomány gyakori keveredésével (319-es, 320-as példa). 

Egy (a 324-es) példában egyértelműnek látszik a NEMZETTEST metafora jelenléte: 

324 ... a magyar királyi honvédség felé, amely test a mi testünkből, vér a mi 
vérünkből és lélek a mi lelkünkből; nemzeti jövőnk, állami függetlenségünk és népi 
fennmaradásunk hatalmas biztosítéka, melynek erején, ütőképességén, harci szellemén és 
áldozatkészségén, az ország jelene és Magyarország jövendője nyugszik.  

 

Többször előfordul a CSALÁD forrástartományból merítő metaforizáció, két alkalommal 

a nemzet tagjai közötti testvériség (325-ös, 326-os példa) vonatkozásában, egy 

alkalommal pedig az európai nemzetek családja képpel (327-es példa). 

A BÖRTÖN és a RABSÁG forrástartományát használja a trianoni állapotok szemléltetésére 

(328-as, 329-es példa), és a HARC forrástartomány az ellenséges ideológiákkal szembeni 

küzdelemben bár termékeny (330-as, 331-es példa), ám olyan esetekben is (332-es, 333-

as példa) megjelenik, amelyekben nem feltétlenül metaforikus megközelítéssel, hanem 

konkrét harcokra utalva használják azt (nem mintha az ideológia elleni küzdelem 

csupán metaforikus lett volna, hiszen nagyon is megnyilvánult az adott ideológiával 

azonosított emberek elleni konkrét küzdelemben). 

A magyar állam vonatkozásában (a 334-es példában) ő is használja a keretek kifejezést, 

a BEHATÁROLT TERÜLET, avagy TARTÁLY forrástartományt, de a hozzárendelés 

általános, nincs szó jogi keretekről, mint korábban. 

Az állam kifejezés szókapcsolatokban egyébként nem szerepel. 
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Szóhasználatában a céltartomány egészére kizárólag a Magyarország megnevezést 

használja (6 alkalommal), területére egy-egy alkalommal a haza és a hazánk kifejezést, 

inkább az ország (6 alkalom) és az országunk szavakat, az emberekre pedig túlnyomó 

többségben a nemzet (14 alkalom), a magyar nemzet (4 alkalom), a nemzet minden tagja 

és a nemzet egyeteme kifejezést, de előfordulnak a következő utalások is: a magyar nép, 

magyar társadalom, hazafi. 

A Sztójay-kormány a német megszállással került hatalomra, öt hónapig volt hivatalban. 

Sztójay Döme pártonkívüli, németbarát politikus volt, korábban berlini nagykövetként 

szolgált. 

 

Lakatos Géza rövid, kétezer szót sem számláló beszéddel mutatta be kormányát 1944. 

szeptember 21-én. Egyszer jelenik meg nála a CSALÁD forrástartomány, a magyar 

testvéreim kifejezéssel (335-ös példa), általános megszemélyesítésekben pedig 

tulajdonságként az önrendelkezés hiánya (336-os példa), az ártatlanság, a korábbi 

nagyság, mostanra kicsinység és kiszolgáltatottság (337-es példa), cselekedetként pedig 

az erőfeszítések (338-as példa) és a fennmaradásra való törekvések (339-es példa) 

kerülnek előtérbe. 

A Lakatos-kormány, melynek feladata a háborúból történő kiugrás előkészítése és 

végrehajtása lett volna, szinte azonnal elbukott. A németek mindössze hat héttel később 

puccs révén Szálasi Ferencet és a nyilasokat segítették hatalomra. Ezzel párhuzamosan, 

a második világháború végén, 1944. december 22-én Debrecenben Ideiglenes Nemzeti 

Kormány alakult, mely 1945 tavaszán Budapestre költözött. 

 

Dalnoki Miklós Béla 1945. szeptember 5-én tartott bemutatkozó beszédet, hétezer 

szóhoz közelítő hosszúságban. A vizsgált céltartomány majdnem minden metaforikus 

megközelítésében megjelenik az ÉPÍTKEZÉS (340-es, 341-es, 342-es példa) vagy az 

UTAZÁS–VALAHOVA TÖRTÉNŐ ELJUTÁS (343, 344-es példa) forrástartomány, és az egyik 

(345-ös) példában a VALAHOVA TÖRTÉNŐ ELJUTÁS előzménye, a VALAHONNAN VALÓ 

ÉRKEZÉS metaforikus megjelenítését is láthatjuk: 

345 Nem volt még kormányzat a nemzetek viharos évszázadain át, amely mélyebb 
süllyedésből, szörnyűbb pusztulásból emelte volna ki a nemzetet, mint a demokratikus 
Magyarország első kormánya... 



89 
 

 

Általános megszemélyesítésekben hangsúlyt kap a nemzeti lét épsége, a méltóság 

tulajdonsága (346-os példa), a függetlenség tulajdonsága (347-es példa), a harc aktusa 

(348-as példa), a belső erők elnyomása a TŰZ forrástartományával vegyítve (349-es 

példa), valamint az ÉLETCIKLUSt lezáró halál jelképeként a sír (350-es példa). 

A cselekedetek között megtaláljuk a segítségnyújtást (351-es példa) és a célok felé 

törekvést (352-es példa), és egyre hangsúlyosabbá válik a tulajdonlás (353-as, 356-os 

példa) aktusa. 

Az állam kifejezést is magában foglaló további szókapcsolatok: államháztartás, állami 

adminisztráció, állami szervek, állami kiadások, állami birtok, állami mintabirtok. 

A céltartomány egészére kizárólag (12 alkalommal) a Magyarország megnevezés utal, 

annak területére egy alkalommal a haza szó, egyébként mindig az ország (10 alkalom) 

kifejezést, az emberekre pedig legtöbbször a nemzet (8 alkalom), avagy az egész 

magyar nemzet (1 alkalom), a magyar nép (3 alkalom) vagy a népünk (1 alkalom) 

kifejezés, illetve a magyarság és a magyar állampolgár megnevezés utal. 

Miklós Béla közel egy évig volt hivatalban, kormánya összetételéről Moszkvában 

döntöttek. Katonatiszt volt, az 1944-es kiugrási kísérlet egyik irányítója. 

 

A következő három kormányfőt a Független Kisgazda-, a Földmunkás- és a Polgári Párt 

jelölte. Az első, Tildy Zoltán kormánya alig több mint két hónapig volt hivatalban, mert 

a köztársaság kikiáltásával (1946. évi I. törvénycikk) őt annak elnökévé választották. 

Kormányfőként nem tartott bemutatkozó beszédet. 

 

Nagy Ferenc 1946. február 7-én monda el miniszterelnöki bemutatkozó beszédét a 

nemzetgyűlésben 6500 szót meghaladó terjedelemben. Az ÉPÍTKEZÉS forrástartomány 

csak a jogrend alapként való ábrázolásában jelenik meg (357-es példa). Itt, egy az 

ÉLETCIKLUS forrástartományt idéző másik (358-as) példában és a fejlődést hangsúlyozó 

általános megszemélyesítésekben (359-es, 360-as, 361-es példa) is sokszor láthatjuk AZ 

ÁLLAMI BERENDEZKEDÉS AZ ÁLLAM HELYETT metonímiát. 

358 Bár a magyar demokrácia még fiatal, mégis meg kell mondanom, hogy a rövid 
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egyesztendős vezetés nagy iskolát jelent a kormányzás munkájának továbbvitelére. 

 

Többször is megjelenik a HARC és a KÜZDELEM forrástartomány (362-es, 363-as, 364-es, 

365-ös példa), az ellenség a háborús bűnösök és a reakció – ez utóbbi kifejezést 

kulturálisan kötöttnek minősíthetjük, s ezért fordítani igen nehéz. 

További megszemélyesítésekben legfontosabb tulajdonság az egység (366-os, 367-es, 

368-as példa) tulajdonsága, valamint a változás aktusa (369-es, 370-es, 371-es példa). 

A CSALÁD és a ROKONSÁG forrástartomány a más országokkal-államokkal való 

kapcsolatok viszonylatában jelenik meg (372-es, 373-as példa), az ÚT–UTAZÁS 

forrástartomány a körülmények hangsúlyozásával van jelen (374-es példa). 

Szókapcsolatokban az állam a következő kifejezésekben jelenik meg: államfenntartó 

bölcsesség, államfenntartói készség, állami felügyelet, államszervezet, állami 

közigazgatás, államháztartás, állami bevételek, állami kiadások, állami takarékosság, 

állami szolgálat, állami támogatás, állami hitelek és államosítás. 

A céltartományra vonatkozó szóhasználat a már említett AZ ÁLLAMFORMA AZ ÁLLAM 

HELYETT metonímiával gazdagodik, és megjelenik a magyar köztársaság elnevezés (2 

alkalommal), mely mellett még mindig a Magyarország megnevezés az általános (14 

alkalom). A terület vonatkozásában találkozunk a hazánk és a magyar haza kifejezéssel 

is, de inkább az ország, országunk megnevezés jellemző. Az emberekre elsősorban a 

nemzet (16 alkalom) és a magyar nemzet (1 alkalom) szavak utalnak, de egyre 

jellemzőbb a nép (2 alkalom), a magyar nép (9 alkalom) és a népünk (6 alkalom) 

megnevezés, valamint a következőkkel is találkozhatunk: magyar ember (2 alkalom), 

magyar társadalom (3 alkalom), magyarság, demokratikus magyar nép. Ezekből a 

számokból kitűnik, hogy a magyar szó jelzőként nagyon gyakori. 

Nagy Ferenc kormánya majdnem másfél évig volt hivatalban, ebben az időben vezették 

be a forintot a magyar pengő helyett, és került sor a párizsi békeszerződések aláírására. 

A háború előtti hatalmi elit és az új Baloldali Blokk hatalmi törekvéseit is ellenezte, ez 

utóbbi miatt lemondásra és emigrációba kényszerült. 

 

Összegzésként tehát a két világháború közötti éveket jellemzi az élethez és testhez 

tartozó, egymással rokonnak mondható forrástartományok jelenléte: a BETEGSÉG–
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EGÉSZSÉG, valamint a NEMZETTEST (illetőleg ORSZÁGTEST, ALKOTMÁNYTEST) metaforák 

kizárólag erre az időszakra korlátozódnak. Erőteljesen jelen van az ’erő’ és a ’rend’ 

tulajdonsága, az ’ellenséggel szembeni védekezés’, az ’őrködés’ és a ’gondoskodás’ 

aktusa, valamint az ’államhatalom’, ’államrend’ és ’’államvédelem tematikus 

szókapcsolatcsoport. 

A második világháború idejére az első világháború időszakához hasonlóan – szintén 

jellemző az ’útviszonyok’, a ’küzdelem’, valamint az ’önállóság’ és a ’másoktól való 

függés’ erőteljes jelenléte az ÁLLAM fogalmi keretében. Kiugró arányszámokkal 

jelentkezik a ’szervezés’ tematikus szóösszetétel-csoport. 

Az 1950 előtti időszakot általában jellemzi az UTAZÁS–IRÁNY, valamint az ’egység’ és a 

’fejlődés’ hangsúlyozása, továbbá a CSALÁD forrástartomány saját államunkra 

vonatkoztatott változata. Csak ebben az időszakban találkozunk a ’tulajdon’ és a 

’tulajdonszerzés’ tematikus szókapcsolatcsoporttal. 

 

 4.2.4. A párizsi békeszerződésektől a rendszerváltásig 

(1947–1988) 

Dinnyés Lajos 1947. június 10-én mutatta be a kormány programját, közvetlen elődeinél 

kicsit hosszabb, 7600 szót meghaladó beszédben. Az ÉPÍTKEZÉS forrástartomány a 

demokrácia alapjainak megnevezésekor látható, ezekben a példákban (375-ös, 376-os) a 

már említett, és ebben a beszédben is általános AZ ÁLLAMI BERENDEZKEDÉS AZ ÁLLAM 

HELYETT metonímia is jelen van. 

A HARC forrástartomány is termékeny (377-es, 378-as, 379-es, 380-as példa), az 

ellenség itt is a reakció megnevezést kapja. A RABSÁG forrástartomány a múlt 

vonatkozásában jelenik meg (381-es példa), a német fasizmust nevezve rabtartónak: 

381 Barátságban akarunk élni elsősorban a Duna medencéiben élő szomszédainkkal s 
a legszorosabb együttműködést és kapcsolatot kívánjuk fenntartani és kimélyíteni az 
Egyesült Államokkal, az Angol Birodalommal, de elsősorban a Szovjetunióval, amely 
irántunk annyi baráti gesztust tanúsított és sok tízezer fiát áldozta fel azért, hogy leverje a 
magyar nép kezéről a német fasizmus bilincseit.  

 

Az általános megszemélyesítésben előtérben van az életerő (382-es példa), az önellátás 

– talpon állás (383-as példa), valamint az alkotás (384-es példa). 



92 
 

Két (385-ös, 386-os) példában egyedi megközelítésmóddal az ÁLLATVILÁG 

forrástartományból merít; az államot méhkaptárhoz hasonlítja a here kifejezéssel. 

386 Demokráciáink az általános életszínvonal felemelését akarja elérni mindenkinél 
és minden téren s ezért fogjuk megszüntetni a munkanélküli jövedelemre szert tevők here 
életét.  

 

Az állam szót is magában foglaló szókapcsolatok: államosítás, az állam tulajdona, 

államapparátus, állami feladat, állami gazdaságok, államháztartási kiadások. 

A céltartomány egészére utaló szóhasználatban jelentősen visszaszorul a Magyarország 

megnevezés (4 alkalom – ebből egyszer a felszabadult Magyarország), és egyre 

többször fordul elő a demokrácia, a demokráciánk, még inkább a magyar demokrácia (5 

alkalom) név. A terület vonatkozásában majdnem ugyanolyan jellemző a hazánk és a 

magyar haza megnevezés (összesen 7 alkalom) mint az ország (12 alkalom). Az 

emberek vonatkozásában ugyanolyan előfordulási alkalmat találunk a nemzet és a 

magyar nép kifejezésre (5-5 alkalom), de a nép önmagában, illetve a népünk, a 

demokratikus magyar nép, a dolgozó magyar nép és a nép fiai kifejezésben is 

megjelenik. Itt találkozhatunk először a később általánossá váló dolgozók 

megnevezéssel, és előfordulnak a következő megnevezések: az ország közvéleménye, 

magyar közvélemény, az ország lakossága. 

A Dinnyés-kormány bő másfél évig volt hivatalban, a történészek a kommunisták által 

irányított és később általuk megbuktatott bábkormánynak tartják. 

 

Dobi István 1948. december 14-én tartotta miniszterelnöki bemutatkozó beszédét, 

ötezer szó körüli terjedelemben. Az ÁLLAMI BERENDEZKEDÉS AZ ÁLLAM HELYETT 

metonímia itt is uralkodó. Leghangsúlyosabb a HARC forrástartomány (387-es, 388-as, 

389-es, 390-es, 391-es, 392-es, 393-as példa), melyben megjelenhet az ÉPÍTKEZÉS (394-

es példa) vagy a VALAHOVÁ TÖRTÉNŐ ELJUTÁS (395-ös példa) forrástartomány is – mely 

utóbbi önmagában is termékeny (396-os, 397-es példa). 

Az ÉPÜLET, az úri háztartásban szolgáló személyzet egyedi metaforája jelenik meg a 

következő (398-as), a múltra utaló példában: 

398 ...a reakciós államhatalomnak és fasiszta lakájainak... 
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Általános megszemélyesítésekben a fejlődés (399-es, 400-as példa), az áldozatkészség 

(401-es példa) és a kompromisszumkészség (402-es példa) tulajdonsága, az alkotás 

(403-as példa) cselekedete és a tulajdonnal való rendelkezés (404-es, 405-ös példa) 

állapota jelenik meg. 

Az államhatalom és az állami rend szókapcsolatokban jelenik meg az állam kifejezés. 

A beszéd a céltartomány egészére majdnem ugyanolyan arányban használja a 

Magyarország (7 alkalom), valamint a Magyar Köztársaság (4 alkalom) és a 

köztársaság (2 alkalom) megnevezést, de legjellemzőbb a magyar demokrácia (7 

alkalom) és a demokráciánk (4 alkalom), sőt, a népi demokráciánk (11 alkalom) vagy 

akár a magyar népi demokrácia (2 alkalom) megnevezés – itt is tetten érhetjük a fent 

említett az államforma egy tulajdonsága (demokrácia) az állam helyett metonímiát. 

Területére hasonló arányban használja az ország (3 alkalom) és az országunk (2 

alkalom), valamint a hazánk (4 alkalom) kifejezést, talán az szembetűnő, hogy gyakori a 

birtokos személyjel. Újdonságot jelent, hogy az emberekre egyáltalán nem utal a nemzet 

kifejezéssel, gyakran használja viszont a nép (7 alkalom), a népünk (7 alkalom) és a 

magyar nép (5 alkalom) megnevezést, és találkozhatunk a következőkkel is: 

néptömegek, dolgozó magyar nép, dolgozó nép, dolgozó népünk. 

1949 tavaszán került sor az első egypártrendszeri országgyűlési választásra, mely a 

miniszterelnök személyét illetően nem hozott változást, de Dobi István ezt követően, 

1949. június 14-én ismertette a kormány programját. Ez a beszéd az előzőnél kicsit 

hosszabb, hatezer szóhoz közelítő terjedelmű. Leggyakrabban az ÉPÍTKEZÉS (406-os, 

407-es és 411-es példa), a VALAMI FELÉ HALADÁS (408-as, 409-es, 410-es példa) és a 

HARC forrástartományokból (411-es, 412-es, 413-as példa) merít. 

Tulajdonságok tekintetében a leghangsúlyosabb az erő (414-es, 415-ös példa), és 

újdonságot jelen az állam TULAJDONként való megjelenítése (416-os, 417-es példa), 

valamint cselekedetként a jutalmazás (418-as példa). 

417 Dolgozó parasztságunknak… meg kell mutatnia helyeslését a népi demokrácia 
politikaija iránt és ezen a téren is meg kell nyilvánulnia annak, hogy az államot a magáénak 
tekinti. 

418 Népi demokratikus államunk a legkülönbözőbb módon jutalmazta meg azokat, 
akik a beszolgáltatást példásan teljesítették.  
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Az állam szóhoz csak a fenti példákban is látott jelzők társulnak, egyéb 

szókapcsolatokban nem fordul elő. 

A céltartomány egészére használja a Magyarország (5 alkalom) megnevezést, a 

köztársaság itt nem kerül elő, de nagyon jellemző a már említett birtokos személyjel 

használata: államunk (3 alkalom), népi demokratikus államunk (3 alkalom), népi 

demokratikus országunk (1 alkalom), népi demokráciánk (5 alkalom) illetve a 

demokráciánk megnevezés – itt is tetten érhetjük a fent említett, AZ ÁLLAMFORMA EGY 

TULAJDONSÁGA (DEMOKRÁCIA) AZ ÁLLAM HELYETT metonímiát. Területére hasonló 

arányban használja az ország (6 alkalom) és az országunk (6 alkalom), valamint a 

hazánk (8 alkalom) kifejezést, itt is szembetűnik a birtokos személyjel gyakori 

használata. Az emberekre egyszer utal a nemzetünk kifejezéssel, leggyakrabban a 

népünk (10 alkalom) és a nép (4 alkalom) kifejezést használja, de találkozunk a 

következő megnevezésekkel is: magyar népünk, ennek az országnak a népe, 

néptömegek, illetve emberek, és megjelenik a dolgozó jelző gyakori használata: dolgozó 

népünk (4 alkalom), dolgozó magyar nép (3 alkalom), magyar dolgozók (1 alkalom), 

magyar dolgozó milliók (2 alkalom). 

A Dobi-kormány három és fél évig volt hivatalban, működése alatt épült ki a 

kommunista diktatúra. Dobi Istvánt és az őt követő négy miniszterelnököt a sztálinista 

vonalat követő Magyar Dolgozók Pártja jelölte. 

 

Rákosi Mátyás 1952. augusztus 15-én szólalt fel a minisztertanács elnökeként majdnem 

tízezer szó terjedelmű beszédben, melyben (annak hosszához képest) alig említette az 

ÁLLAM szerepét, de az elődjéhez hasonló forrástartományokból merített: HARC (419-es, 

420-as, 421-es, 422-es példa), benne az ÉPÍTKEZÉSsel (423-as példa), az ÚT–UTAZÁS–

VALAHOVA TÖRTÉNŐ ELJUTÁS (424-es példa). Általános megszemélyesítésekben az erő 

(425-ös példa) és a fegyelem (426-os példa) tulajdonságát hangsúlyozta. 

A fentiek mellett egyedül az államvédelem szókapcsolatban fordul elő az állam 

kifejezés. 

A céltartomány egészére ugyanolyan arányban használja a Magyarország (2 alkalom), 

mint a Magyar Népköztársaság és a népköztársaságunk (1-1 alkalom) megnevezést, és 

jellemző a népi demokráciánk (3 alkalom), illetve a magyar népi demokrácia (2 
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alkalom) kifejezés használata is. A terület vonatkozásában csak a hazánk (3 alkalom) 

kifejezéssel él, az emberekre pedig elsősorban a népünk (4 alkalom), illetve a dolgozó 

népünk (5 alkalom) és a dolgozó magyar nép (2 alkalom) megnevezést használja. 

A Rákosi-kormány szűk egy évig volt hivatalban, de Rákosi Mátyás ennél sokkal 

kiterjedtebb időszakban irányította az éppen regnáló kormányokat. A nevével fémjelzett 

időszakban számos koncepciós perre került sor. Hatalommániája révén nem csak 

ellenségeit, hanem saját bajtársait is bebörtönöztette, emigrációba kényszerítette vagy 

kivégeztette. 

 

Nagy Imre 1953. július 4-én ismertette kormánya programját. Ötezer szó körüli 

beszédében legnagyobb kifejtettséggel az ÚT–UTAZÁS forrástartomány bír, a VALAHOVA 

TÖRTÉNŐ ELJUTÁS metaforikus megjelenítése (427-es, 428-as, 429-es, 430-as, 431-es 

példa). Ebben az utolsó (431-es) példában az ÉPÍTKEZÉS forrástartomány is megjelenik, 

ez a HARC forrástartományával keveredve a következő (432-es) példában is szerepet 

játszik, és ez a két forrástartomány együtt egy másik (433-as) példában is jelen van 

nagyon is aktív, de nem konkretizált ellenségképpel. 

433 A magyar munkásosztály, amely a hatalom letéteményese, a szocializmus 
előharcosa és főereje országunkban, méltónak bizonyult a ráháruló történelmi feladatokra 
és a szocializmus sorsáért érzett felelősséggel, minden nehézség, megpróbáltatás, 
ellenséges kísértés és aknamunka ellenére, szilárdan helytáll és megingathatatlan talpköve 
épülő szocialista hazánknak. 

 

Az ÉLETCIKLUS, a TERMÉSZETI JELENSÉG és a HARC forrástartományok keveredésének 

egyedi példáját hozza a következő (434-es) megjelenítés: 

434 Magyarország demokratikus újjászületésével a történelem viharában örökre 
alámerült a régi, földesúri-burzsoá parlament, mely az alkotmány sáncain kívül rekesztette 
a dolgozó népet, a munkásosztályt és a parasztságot... 

 

Tulajdonságként a fejlődés (kifejezés szintjén növényi forrástartomány: felvirágzás) 

kerül előtérbe (435-ös példa), az egyik megszemélyesítésben (436-os példa) pedig a 

SZEM (mint érzékszerv) A MEGFIGYELÉS (mint a segítségével véghezvitt cselekedet) 

HELYETT metonímiát érhetjük tetten: 

436 Az ország szeme ma ideszegeződik a parlament üléstermére... 
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További megszemélyesítésekben jellemző aktus az őrködés (437-es, 438-as példa) a 

tulajdonosi, felügyelői-szervezői szerepkör (439-es, 440-es, 441-es, 442-es példa) és a 

parasztsággal fennálló jó viszony, a velük kötött szövetség (443-as példa). 

A fentieken kívül az állam a következő kifejezésekben fordul elő: államélet, 

államapparátus, állami támogatás, állami szerveink, az állam biztonsága. 

Szóhasználatában a céltartomány egészére utalva egyszer használja a Magyarország 

kifejezést, és egy-egy alkalommal a következőket: szocialista hazánk, népi demokrácia, 

népi demokráciánk, népi demokratikus állam, a nép állama, államunk. A terület 

vonatkozásában legjellemzőbb az ország szó (14 alkalom), de sokszor szerepel a haza 

vagy a hazánk kifejezés is (9 alkalom). Az emberekre soha nem használja a nemzet 

kifejezést, szerepel a polgárok (2 alkalom) és az állampolgárok (2 alkalom) 

megnevezés, de leginkább jellemző a nép (10 alkalom) és a népünk (10 alkalom) 

kifejezés, és előfordul a magyarok, a magyar nép, az ország lakossága, a dolgozóink, a 

dolgozó magyar nép, valamint kiugró gyakorisággal (13 alkalom) a dolgozó nép és a 

dolgozó népünk elnevezés. 

Az első Nagy Imre-kormány szűk két éven át volt hivatalban, amikor is az országgyűlés 

felmentette Nagy Imrét a minisztertanács elnöki tisztségéből, mert jobboldali elhajlással 

vádolták. 

 

1955. április 18-án Hegedűs András, a minisztertanács elnöke ebben az időszakban 

rövidnek mondható, 3700 szónál szűkebb terjedelmű beszédben ismertette kormánya 

programját. Metaforikus megközelítéseiben elsősorban az ÉPÍTKEZÉS forrástartomány 

játszik szerepet (444-es, 445-ös, valamint 449-es példa), ehhez a MUNKÁLKODÁS és a 

TEREMTÉS forrástartomány kapcsolódik (446-os, 447-es példa), valamint a CSALÁD 

forrástartomány (testvéri viszony: 448-as példa), de a HARC forrástartomány is 

megjelenik – ez utóbbi talán nem elvontan, hanem konkrétan, újabb világháború 

lehetőségét említve (449-es példa). 

449 Tudjuk, hogy a szocializmust építő 900 milliós demokratikus és szocialista tábor 
országait összekötő megbonthatatlan barátság a legfőbb erő ma, amelyik gátat szab az 
Amerikai Egyesült Államok imperialista körei és nyugat-európai imperialista csatlósaik 
azon törekvéseinek, amelyekkel egy újabb világháborút akarnak kirobbantani. 
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Az állam egyetlen szókapcsolatban jelenik meg: államvezetés. 

A céltartomány egészére egyszer utal a Magyarország, egyszer ezt jelzővel bővítve a 

szocialista Magyarország szóval, kétszer a Magyar Népköztársaság és egyszer az 

államunk megnevezéssel. Területére elsősorban a hazánk (6 alkalom) megnevezést 

használja, csak egyszer az országunk szót. Az emberek vonatkozásában legjellemzőbb 

kifejezés a birtokos személyjellel ellátott népünk (4 alkalom), de a következőkkel is 

találkozhatunk: nép, magyar nép, magyar dolgozó nép, magyar hazafi, lakosság, az 

ország lakossága. 

A Hegedűs-kormány másfél évig, az 1956-os forradalom kitörésének másnapjáig volt 

hivatalban. Ezt Nagy Imre második és harmadik kormánya követte, melyet a forradalom 

leverésével, a szovjet fegyverek védelme mellett alakult Kádár-kormány váltott. 

 

Kádár János 1957. május 9-én (a forradalom utáni első parlamenti ülésnapon) tartotta 

igen hosszú, tízezer szót meghaladó terjedelmű bemutatkozó beszédét. Nem meglepő 

módon elsősorban a HARC és az ÉPÍTKEZÉS forrástartományát használja (450-es, 451-es, 

452-es, 453-as, 454-es, 455-ös, 456-os, 457-es és 458-as példa), de a korábbiakhoz 

képest változást jelent a CSALÁD forrástartománynak e kettővel keveredő hangsúlyos 

jelenléte, a bajtársiasság, a barátság és a testvériség egymásnak szinte szinonimájaként 

való hangsúlyozása. 

454 ...még szorosabbra fűzzük kapcsolatainkat a szocializmus országaival, erősítjük a 
testvéri közösség szálait a szocializmust építő országok népeivel, kormányaival, 
mindenekelőtt a szocializmus híveinek legerősebb bástyájával, a szocialista tábor vezető 
erejével, a Szovjetunióval. 

 

Az ÉPÍTKEZÉS az UTAZÁS forrástartománnyal is keveredik (459-es, 460-as, 461-es 

példa). 

Általános megszemélyesítésekben előtérbe kerül az erő tulajdonsága (462-es példa), a 

fejlődés (463-as példa) és a belső átalakulás (464-es példa). 

A fentiek mellett a következő szókapcsolatokban fordul elő az állam kifejezés: 

államigazgatás, államigazgatás rendje, államapparátus, az állam tekintélye, munkás-

paraszt állam, állami gazdaságok, hű államvédelmi katona. 
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Az első Kádár-kormány bő egy évig volt hivatalban, magyar Forradalmi Munkás-

Paraszt Kormánynak, vagy megalakulása helyéről szolnoki kormánynak nevezték, célja 

pedig a kommunista rendszer konszolidálása volt. 

 

Münnich Ferenc 1958. november 26-án lett a minisztertanács elnöke, és mondta el 

rendkívül rövid, 200 szót alig meghaladó beszédét. A rövid beszédben az ÉPÍTKEZÉS 

forrástartomány (465-ös példa) és a HARC forrástartományával keveredő ÚT–UTAZÁS 

forrástartomány (466-os példa) jelenik meg. 

Az állam szó nem szerepel a beszédben, a céltartomány területére az országunk szó utal, 

az emberekre pedig a nép, a népünk és a dolgozó nép kifejezés. 

A Münnich-kormány három és fél évig volt hivatalban, Münnich Ferenc keményvonalas 

kommunista politikusnak számított. 

 

Kádár János másodszori megválasztása után 1961. október 12-én mondott minden 

eddigi terjedelmet meghaladó, húszezer szó hosszúsághoz közelítő elnöki beszédet a 

parlamentben. A HARC forrástartomány itt is fontos szerepet játszik (467-es, 468-as 

példa), és korábban már látott módon vegyülnek benne a CSALÁD forrástartománynak 

elemei (469-es, 470-es példa). 

Hangsúlyos az ÉPÍTKEZÉS forrástartomány (471-es, 472-es, 473-as, 474-es, 475-ös 

példa), mely keveredik az UTAZÁS forrástartománnyal is (476-os példa), illetve az 

UTAZÁS forrástartomány a HARC forrástartományával (477-es példa). 

477 A Szovjetunió, a szocialista világ, az emberi haladás élén jár, a szocialista 
fejlődés, a béke zászlóvivője és a magyar nép ezen az úton saját jövendő boldogságát 
védelmezi és biztosítja. Nincs a magyar nép érdekének hűbb szolgálata, mint az 
internacionalizmus eszméje mellett való kitartás, a szovjet-magyar barátság, a szocialista 
tábor egysége melletti kiállás.  

 

Általános megszemélyesítésben a fejlődés kerül előtérbe (478-as példa). 

A fentiek mellett a népi állam kifejezésben fordul elő az állam szó. 

Szóhasználatában a céltartomány egészére ritkábban (3 alkalommal) használja 

önmagában a Magyarország megnevezést, inkább jelzőt illeszt hozzá: kommunista 
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Magyarország (2 alkalom), szocialista Magyarország (1 alkalom), vagy a Magyar 

Népköztársaság elnevezést használja (8 alkalommal). Terület vonatkozásában inkább 

jellemző az ország vagy az országunk megnevezés (8 alkalom), kevésbé a hazánk (2 

alkalom). Az emberek vonatkozásában egyszer szerepel a nemzet megnevezés, inkább a 

nép vagy a népünk (önmagában 2 alkalommal), annak különböző jelzőkkel ellátott 

változatai: dolgozó nép (3 alkalom), magyar nép (12 alkalom), dolgozó magyar nép, 

dolgozó magyarok, avagy a magyar ember, a becsületes dolgozó, a magyar 

közvélemény, a magyar népesség, illetve többször (4 alkalommal) az általános emberek 

kifejezés jellemző. 

A második Kádár-kormány szűk négy évig volt hivatalban, ezt az időszakot a 

konszolidáció jellemezte. 

 

Kállai Gyula 1965. november 13-án mondta el elnöki beszédét a parlamentben, 

közepesen hosszúnak számító, nyolcezer szóhoz közelítő terjedelemben. A 

legrészletesebben kifejtett forrástartomány az ÉPÍTKEZÉS (479-es, 480-as, 481-es, 482-

es, 483-as példa), mely az UTAZÁS forrástartománnyal is keveredhet (484-es példa). A 

NÖVÉNY forrástartományra a kifejezés szintjén ebben a beszédben is utal a felvirágzás 

szó (485-ös példa).  

Általános megszemélyesítésekben a korábbi példákban látható erő és egység 

tulajdonsága mellett aktusként megjelenik az erőfeszítés (486-os példa) és a pénzzel 

való rendelkezés (487-es példa). 

Az állam kifejezést is magában foglaló szókapcsolatok: államrend, állami támogatás, 

állami lakásépítés. 

Szóhasználatában a céltartomány egészére három alkalommal utal a Magyarország 

megnevezés, egy alkalommal a szocialista Magyarország, egy alkalommal a Magyar 

Népköztársaság és egy alkalommal a népköztársaságunk. Területére elsősorban a haza 

szó birtokos személyjellel ellátott alakja, a hazánk kifejezés utal (6 alkalom), mely 

jelzővel is kiegészülhet: szocialista hazánk (2 alkalom). Az ország szó kevésbé 

használatos, akkor is inkább birtokos jelzővel: országunk (3 alkalom). Az emberekre 

elsősorban a népünk (5 alkalom), a nép (3 alkalom) vagy a magyar nép (2 alkalom) 
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kifejezés utal, de a következők is előfordulnak: dolgozók, a magyar emberek, hazánk 

fiai, lakosság, állampolgáraink, társadalmunk, a magyar társadalom. 

Kállai Gyula kormánya szűk két évig volt hivatalban. 

 

Fock Jenő 1967. április 14-én mutatkozott be a minisztertanács elnökeként egészen 

rövid, hatszáz szó alatt maradó beszédével. Három forrástartomány játszik szerepet, az 

ÉPÍTKEZÉS (488-as, 489-es példa), az utazásnál is általánosabb ELŐRE HALADÁs és a 

HARC (a 489-es példában e három forrástartomány vegyesen): 

489 Szorosan együttműködünk a haladás erőivel, elsősorban a Szovjetunióval, a 
Varsói Szerződésben tömörült országokkal, a szocializmust építő és az imperializmus ellen, 
szabadságukért, önálló állami létükért harcoló népekkel... 

 

Általános megszemélyesítésében a rend és a szervezettség tulajdonsága kerül előtérbe 

(490-es példa). 

Az állam kifejezést is magában foglaló szókapcsolattal nem találkoztam, 

szóhasználatában a Magyar Népköztársaság kifejezéssel utal a céltartomány egészére, a 

haza szóval annak területére, az emberekre pedig elsősorban a magyar nép (3 alkalom), 

a népünk (2 alkalom) és a nép megnevezéssel, de a következők is megjelennek: 

dolgozók, társadalom, nemzet. 

Fock Jenő nyolc éven át volt a minisztertanács elnöke, a hivatali ideje közbeni másik 

választás után, 1985. június 28-án elmondott, 800 szót némileg meghaladó beszédében 

új metaforikus megközelítésmóddal nem találkozunk. Az állam kifejezést egy 

szókapcsolat foglalja magában: államélet. A céltartományra vonatkozó 

szóhasználatában pedig előző beszédéhez képest annyi különbséget láthatunk, hogy 

hangsúlyosabbá válik a dolgozó jelző: dolgozó ember, dolgozó nép, dolgozó népünk, 

dolgozók. 

 

Lázár György 1975. július 4-én mutatkozott be a minisztertanács elnökeként szintén 

rövid, 800 szót alig meghaladó terjedelmű beszéddel. Nála is a legjellemzőbb az 

ÉPÍTKEZÉS forrástartomány (491-es, 492-es példa), valamint az ELŐRE HALADÁS (493-as 

példa), a CSALÁD a többi szocialista ország vonatkozásában (494-es példa), valamint a 
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felvirágoztatás kifejezésének szintjén megjelenő NÖVÉNY (495-ös példa) 

forrástartomány. 

Az állam kifejezést is magában foglaló szókapcsolatot nem találtam, a céltartomány 

területére a hazánk és a szocialista hazánk kifejezések utalnak, az emberekre pedig 

elsősorban a népünk (4 alkalom), valamint a nép és az állampolgár megnevezés. 

Lázár György tizenkét éven át volt a minisztertanács elnöke, hivatali ideje alatt még két 

választás volt, ezeket követően 1980. június 27-én, valamint 1985. június 28-án mondott 

(az elsőhöz hasonlóan rövid) programbeszédet a parlamentben. Ezekben a beszédekben 

is az ÉPÍTKEZÉS (496-os, 497-es, 498-as, 499-es, 500-as, 501-es, 502-es példa), a 

CSALÁD (503-as és 504-es példa, e két egymáshoz nagyon hasonlító példa egyike az 

1980-as, másik az 1985-ös beszédből való), az ELŐRE HALADÁS forrástartományába 

olvadva pedig az első beszédhez képest újdonságként a HARC (505-ös példa) 

forrástartomány termékeny. 

505 Ma, amikor a tőkés világ szélsőségesen reakciós körei megújuló támadásokat 
indítanak a szocializmus, a haladás erői ellen... 

 

Szókapcsolatként az államigazgatás, a céltartomány egészére vagy elemeire utaló 

szóhasználatban az első beszédhez képest újdonságként a Magyar Népköztársaság, a 

társadalmunk és a közvélemény kifejezések jelennek meg. 

 

Grósz Károly 1987. szeptember 16-án mondta el bemutatkozó beszédét a 

minisztertanács elnökeként, melyet másnap kérdésekre válaszolva folytatott. A két 

beszéd terjedelme közvetlen elődeihez képest hosszú, de nem éri el a tízezer szót. Nála 

az ÉPÍTKEZÉS forrástartomány kevésbé kifejtett, inkább kifejezés szintjén jelenik meg 

(jelenséget beépíteni valamely rendbe, 506-os példa), illetve az alapra való utalásban 

(507-es példa), egy metonímiát is használó (lábra áll) általános megszemélyesítésben. 

Kifejtettebb viszont az ÚT–UTAZÁS forrástartomány (508-as, 509-es, 510-es példa), és 

egyszer megjelenik a SZERKEZET forrástartomány, melyre a működtet ige utal (511-es 

példa). 

Általános megszemélyesítésekben az állam elsősorban pénzkezelőként jelenik meg 

(512-es, 513-as, 514-es példa). 
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Az állam kifejezés számos szókapcsolatban előfordul: államigazgatás, államapparátus, 

állami irányító szervek, államigazgatási szervek, állami munka, állami költségvetés, 

állami szervek, állampolgári közérzet, államigazgatási feladatok, államigazgatási 

hatáskörök, állami testületek, állampolgári közreműködés. E szókapcsolatok némelyike 

a SZERKEZET, illetve az ÉLŐ SZERVEZET forrástartomány jelenlétét feltételezi. 

Szóhasználatában a céltartomány egészére nem utal, területére inkább az ország vagy az 

országunk (összesen 10 alkalommal), de a hazánk (4 alkalom) kifejezéssel is él, az 

emberekre pedig csak egyszer használja a népünk megnevezést, legjellemzőbb az 

állampolgárok (7 alkalom), valamint a társadalom, társadalmunk (7 alkalom) és az 

emberek (5 alkalom) kifejezés, de a következők is megjelennek: honfitársaim, 

honfitársunk, honfitársaink, dolgozó, alkotó emberek, közvélemény, az ország 

közvéleménye, lakosság. 

Grósz Károly kormánya szűk másfél évig volt hivatalban. Grósz nem volt reformpárti, 

így amikor az MSZMP átalakult MSZP-vé, ő nem lépett át az utódpártba, inkább részt 

vett az MSZMP újjászervezésében. 

 

Németh Miklós 1988. december 20-án tartotta bemutatkozó beszédét a parlamentben, 

háromezer szót meghaladó hosszúságban. Itt is jelen van az ÚT–UTAZÁS (515, 516-os 

példa) és az ÉPÍTKEZÉS (517-es, 518-as példa) forrástartomány, melyek 

kombinációjának újszerű eleme az ország HÍDként való ábrázolása (519-es példa). 

519 ...az ország híd szerepe, amely a magyar–szovjet szövetség szilárdságán és 
nyitott nyugati kapcsolatainkon alapul... 

 

A GÉPEZET forrástartomány is jelen van (520-as példa). Újdonságot jelent nála az 

államot irányító kormány (és párt) két metaforikus megjelenítése, melyek közül az első 

(521-es) arculat formálásról beszél, a második (522-es) pedig stratégiai központnak 

nevezi az országot irányító kormányt. 

Általános megszemélyesítésben beszél az állam eszményéről (523-as példa): 

523 Nem kívánjuk követni a semleges állam liberális jellegű eszményét, vagyis az 
olyan államét, amely kizárólag a különböző társadalmi törekvések játékszabályainak 
megteremtésére összpontosít. 
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Az állam kifejezés a következő szókapcsolatokban jelenik még meg: államigazgatás, 

államigazgatási feladatok, állami ellenőrzés. 

A céltartomány egészére egy alkalommal utal, a Magyarország megnevezéssel, 

területére az ország és az országunk szavakat használja, az emberekre pedig elsősorban 

a társadalmunk, a társadalom és a magyar társadalom kifejezéseket (összesen 6 

alkalommal), valamint a következőket: az ország népe, honfitársaink, állampolgárok. 

A Németh-kormány másfél évig volt hivatalban, ez volt a Magyar Népköztársaság 

utolsó kormánya. Működése alatt zajlottak a nemzeti (ellenzéki) kerekasztal-

tárgyalások, és elfogadták a rendszerváltáshoz szükséges törvényeket. 

 

Összegezve, erre az időszakra jellemző, hogy a ’tulajdonlás’ aktusként csak az időszak 

első éveiben jelenik meg. Az 1950–60-as években hangsúlyos a ’szilárdság’ 

tulajdonsága, az ’őrködés’, az ’ellenséggel szembeni védekezés’ és a ’munkálkodás’ 

cselekedete. 1960 tájékán megjelenik a befolyást megjelenítő SÚLY forrástartomány, és 

időről időre felbukkan a KÖTELÉK megközelítésmód. 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. 

A RABSÁG forrástartomány viszont ebben az időszakban egyáltalán nincs jelen. 

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 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, valamint a nép 

megnevezés és a dolgozó jelző gyakori használata. A kommunizmus időszakának 

második felére jellemző a társadalom kifejezés, valamint a ’szervezés’ tematikus 

szókapcsolatcsoport jelenléte. Az 1980-as évektől hangsúlyt kap a ’változás’ és az 

’átalakulás’ aktusa. 
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 4.2.5. A rendszerváltástól napjainkig (1990–2014) 

Antall József 1990. május 22-én mondta el viszonylag hosszú, tizenháromezer szót 

meghaladó bemutatkozó beszédét. Az ÚT–UTAZÁS forrástartományt fejti ki leginkább, 

ám egészen másképp, mint elődei. Két példa is konkretizálja az utazási eszközt (szekér 

– 524-es, 525-ös példa), több példában pedig az utazás valamely fázisáról (elindulás egy 

fordulópont után, 526-os példa), annak körülményeiből adódó nehézségről (kilábalás, 

kiemelés, 527-es, 528-as, 529-es példa) van szó. 

A kilábaláshoz és a kiemeléshez kapcsolódik általános megszemélyesítésekben a 

felemelkedés (530-as példa), a megújulás (531-es példa) és az újraéledés (532-es példa), 

valamint a másokhoz való kapcsolódás (533-as példa) és a méltó hely elfoglalása (534-

es példa). 

Az ÉPÍTKEZÉS forrástartomány egy példában (535-ös) érhető tetten, és a HARC 

forrástartomány szintén egyben (536-os), de teljesen máshogy, mint korábban: 

536 Bízunk abban, hogy egyetlen szomszédunknak sem lesz szüksége a jövőben a 
magyarságra, mint összetartó ellenségképre. 

 

Az ÁLLAM sok további általános megszemélyesítésben jelenik meg (537-es, 538-as), az 

irányítás és az újraelosztás (539-es példa), a segítségnyújtás (540-es példa), a gazdaság 

területén való jelenlét (541-es példa), a szolgáltatás (542-es példa), valamint a 

támogatás (543-as példa) aktusának megnevezésével. 

Számos további szókapcsolatban jelen van az állam kifejezés: államháztartás, 

államháztartás reformja, államhatárok, állampolgárság, államigazgatás, állami 

felelősség, állami szerepvállalás, állami szerv, állami támogatás, állami vállalatok, 

állami gazdaságok, állami jelenlét, állami feladatok, állami szolgáltatások. 

Szóhasználatában a céltartomány egészére utalva egyszer használja a Magyar 

Köztársaság megnevezést, egyébként a Magyarország (16 alkalom) jellemző. 

Területére 13 alkalommal használja az ország, 6 alkalommal a hazánk elnevezést. Az 

emberekre jellemzően a nemzet (5 alkalom), a nemzetünk (5 alkalom) és a magyar 

nemzet (2 alkalom) kifejezést használja, de ugyanilyen sűrűn használt a magyar nép (13 

alkalom) és az emberek (10 alkalom), valamint a honfitársaink (4 alkalom), a lakosság 

(4 alkalom), a nép (3 alkalom) és a népünk (3 alkalom) kifejezés, és a következők is 
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jelen vannak: állampolgárok, magyar állampolgár, polgárok, ennek az országnak a 

népe, magyarság, társadalom, társadalmunk, magyar társadalom. 

Az Antall-kormány majdnem három és fél évig, a miniszterelnök haláláig volt 

hivatalban. Antall József hárompárti koalícióban kormányzott, számos 

kompromisszumot kellett kötnie. Eredeti foglalkozása tanár, könyvtáros és muzeológus 

volt. 

 

Boross Péter 1993. december 21-én mutatkozott be a parlamentben háromezer szó alatti 

terjedelmű beszéddel, mely kevés metaforát tartalmaz, két általános megszemélyesítést 

láthatunk csupán benne. Az egyik (544-es példa) a megújhodás aktusát emeli ki, a 

másik (545-ös) a teremtését. 

Három szókapcsolatban fordul elő az állam kifejezés: állami tulajdon, állami vagyon, 

állami vállalatok. 

A céltartomány egészére kizárólag a Magyarország megnevezést használja (4 

alkalommal), területére hasonló arányban a haza és a hazánk (6 alkalom), valamint az 

ország (4 alkalom) kifejezést, az emberekre pedig több alkalommal a nemzet és a 

nemzetünk (4), a lakosság (4) és az állampolgárok (3) kifejezést, valamint egy-egy 

alkalommal a következőket: magyarság, polgárok, az ország népe, az ország lakossága, 

emberek. 

A Boross-kormány a következő választásokig hátralevő szűk fél évben volt hivatalban, 

összetétele az Antall-kormányéhoz képest (a miniszterelnök személyétől eltekintve) 

nem változott, ezért e kettőt Antall-Boross-kormánynak is nevezik. Boross Péter 

foglalkozása jogász volt. 

 

Horn Gyula 1994. július 14-én mondta el bemutatkozó beszédét a parlamentben, 

nyolcezer szó alatti terjedelemben. Jelen van a HARC és a KÜZDELEM forrástartomány 

(546-os, 547-es példa), de a korábbiakkal ellentétben itt az ellenség a pénzügyi helyzet. 

Ez a pénzügyi helyzet az ÚT–UTAZÁS forrástartománnyal is megjelenik (548-as, 549-es 

példa), de a KÜZDELEM és az UTAZÁS forrástartomány együtt is jelen lehet (550-es 

példa): 
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550 Magunknak kell kikínlódni, itt, ebben az országban és ebben a térségben azt, 
hogy hogyan jutunk el a célhoz, vagyis ahhoz a legfőbb célhoz, hogy Magyarország 
fölzárkózzon a fejlett államok sorába. 

 

Az ÉPÍTKEZÉS is másképp jelenik meg, bár a cél elvontsága a korábbiakhoz hasonló 

mértékű (szocializmus vs. piacgazdaság – 551-es példa): 

551 ...piacgazdaságot építünk... 

 

A SZERVEZET (552-es példa), a SZERKEZET (553-as példa) és az ESZKÖZ (554-es példa) 

forrástartomány is megjelenik egyszer-egyszer. 

Az általános megszemélyesítések a függetlenség (555-ös példa) és a felelős 

döntéshozatali képesség (556-os példa), valamint a kis méret és a nyitottság (557-es 

példa) tulajdonságát emelik ki. 

Az állam kifejezés a további szókapcsolatokban jelenik még meg: államapparátus, 

államalapítás, állami garanciateljesítés, állami kultúrairányítás (mint elvetendő 

cselekedet). 

A Horn-kormány négy évig volt hivatalban, kétpárti (szocialista és liberális) 

kormányként működött. 

 

Orbán Viktor 1998. július 2-án mondta el közepes hosszúságú, ötezer szó alatt maradó 

bemutatkozó beszédét a parlamentben. Legtöbb metaforizációja a felemelkedést (559-es 

példa), a felzárkózást, a méltó hely elfoglalását emeli ki (558-as és 561-es példa), 

továbbá megjelenik a HARC és a VERSENY forrástartományának keveréke (560-as példa): 

560 ...hazánk ne egyszerűen csatlakozzon, de felzárkózzon az Európai Unió 
országaihoz. Csak erős magyar nemzetgazdaság, versenyképes magyar vállalatok, alkalmas 
tudással felvértezett magyar polgárok tudnak helytállni az európai versenyben... 

 

A CSALÁD és az ÉPÜLET forrástartományhoz is kapcsolható az otthon hangsúlyozása, két 

vonatkozásban is (Európa – 562-es példa, és Magyarország – 563-as példa). 

Általános megszemélyesítésekben megjelenik a sebezhetőség és a kiszolgáltatottság 

(564-es példa), a teherbíró képesség (565-ös példa), a gyarapodás és az együttműködés 
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(566-os példa) tulajdonsága, valamint az, hogy értéknek tartja a gyermeket (567-es 

példa). További általános megszemélyesítésekben elsősorban a rendfenntartás 

különböző vetületei jelennek meg (568-as, 569-es, 570-es példa). 

Az állam kifejezést még két szóösszetétel foglalja magában: állami gépezet és magyar 

államiság. 

Szóhasználatában a céltartomány egészére utalva egyszer használja a Magyar 

Köztársaság, egyszer a magyar állam, egyébként a Magyarország (11 alkalom) 

megnevezés jellemzi. A céltartomány területére inkább a haza vagy a hazánk (összesen 

11 alkalom), kevésbé az ország (6 alkalom) kifejezéssel utal. Az emberekre elsősorban 

a magyar polgár (5 alkalom), a polgárok (4 alkalom), az ország polgárai vagy 

Magyarország polgárai kifejezést használja, de gyakran előfordul a nemzet (3 alkalom) 

és a magyar nemzet (4 alkalom) megnevezés, kétszer találkozhatunk a családok és a 

magyarok utalással, és egyszer-egyszer a következőkkel: társadalom, magyar 

társadalom, választók, magyar nép, emberek. 

Az első Orbán-kormány négy évig volt hivatalban, három pártot tömörítő koalícióként. 

 

Medgyessy Péter 2002. május 24-én ismertette kormányprogramját a parlamentben. A 

beszéd hatezer szót meghaladó, terjedelmét tekintve közepesen hosszú volt. Az ÚT–

UTAZÁS (571-es példa), a HARC (a szegénység ellen: 572-es példa) és az ÉPÍTKEZÉS 

(573-as, 574-es példa) forrástartomány is megjelenik, ez utóbbihoz kapcsolódóan az 

általános LÉTREHOZÁS, a TEREMTÉS forrástartománnyal együtt (575-ös és 576-os példa). 

A beszéd egyik szembetűnő jellegzetessége a céltartományhoz kapcsolt jelzők gyakori 

használata. Az előző két példában (575-ös, 576-os) európai, gazdag, sikeres, nyitott, 

további példákban (577-es, 578-as, 579-es) pedig sikeres, igazságos, valamint büszke és 

erős, valamint (580-as példa) kiszámítható. 

Az általános megszemélyesítés e példáiban a jelzőként megjelenő tulajdonságok mellett 

előtérbe kerül a küzdés cselekedete (579-es példa), valamint a hazaszeretet 

kinyilvánítása (581-es példa) és a kormány részéről a szolgálat (582-es, 583-as példa). 

További jellemzők, hogy az államnak pénze (584-es, 585-ös példa) és hatalma van 

(586-os példa). 
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A beszédben megjelenik egy sajátos metaforizáció, mely a társadalmat, annak életterét 

egyfajta tájként ábrázolja (587-es példa), vagy azt is mondhatnánk, hogy sajátos módon 

vonja be a HARC forrástartományát: 

587 ...betemessem azokat az árkokat, amelyek a társadalomban keletkeztek. 

 

Az állam szó a fentiek mellett az állami hivatalnok szókapcsolatban fordul még elő. 

Szóhasználatában a beszéd a céltartomány egészére kizárólag a Magyarország 

megnevezéssel utal (16 alkalom), területére inkább az ország (15 alkalom), kevésbé a 

haza és a hazánk (összesen 4 alkalom) szóval, az emberekre pedig elsősorban a 

honfitársaim és a honfitársaink (8 alkalom), a nemzet (8 alkalom), a magyarok (6 

alkalom) és az emberek (4 alkalom) kifejezést használja, a következők mellett: 

állampolgár, polgár, társadalom és társadalmunk, az ország nyilvánossága, polgárok 

és családok. 

A Medgyessy-kormány majdnem két és fél évig volt hivatalban kétpárti koalícióval, 

mely koalícióban ellenséges viszony alakult ki, ezért is került sor a miniszterelnök 

lemondására. Hivatali ideje alatt csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. 

 

Gyurcsány Ferenc 2004. szeptember 29-én mondta el közepes hosszúságú, ötezer szó 

alatt maradó miniszterelnöki bemutatkozó beszédét. Itt is hangsúlyosan van jelen a 

TEREMTÉS, a LÉTREHOZÁS forrástartomány (588-as, 589-es példa), mely időnként az ÚT–

UTAZÁS forrástartománnyal keveredik (590-es példa): 

590 ...ennek az elképesztő útnak, amelyen Magyarország elindult, és amelyen 
végigment. Magyarországon a győztesek Magyarországát szeretnénk megcsinálni, 
Magyarországot a győztesek, erősek és sikeres emberek országává kívánjuk tenni. 

 

Az ÚT–UTAZÁS forrástartomány önmagában is megjelenik (591-es példa), illetve a 

fejlődés (592-es példa) és különböző változatai (felemelkedés – 593-as, 594-es példa; 

helyzetbe kerülés – 595-ös példa; lendületbe hozás – 596-os, 597-es példa), melyek 

szintén kapcsolhatóak az ÚT–UTAZÁS forrástartományhoz, számos további példában 

jelen vannak. 

596 ...tettekre építve, velük együtt, a névtelen milliókkal lendületbe hozzuk 
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Magyarországot, hogy többen legyünk, és jobban éljünk, hogy többen éljünk jobban; hogy 

otthonosan éljünk az országban mind a tízmillióan, és otthonosan Európában mind a tizenöt 

millióan.  

 

Az OTTHON forrástartomány a fenti (596-os példa) mellett további példákban is 

megjelenik mind Magyarország (598-as példa), mind pedig Európa (599-es példa) 

vonatkozásában. 

Általános megszemélyesítésekben előtérbe kerül a hangsúlyos szándéknyilvánítás (600-

as példa), a szükségletek és az igények (601-es, 602-es példa), az erő (603-as példa) és 

az igazságosság tulajdonsága (604-es példa). További általános megszemélyesítésekben 

megjelenik az állam jóléti szerepvállalása és versenyképessége (605-ös példa), a szabad 

és az igazságos jellemvonások (606, 607-es példa), valamint az esélyteremtés aktusa 

(608-as példa). 

Újdonságnak számít beszédében a magyar nemzet újraegyesítésének felvetése, szintén 

metaforikusan európai KERETEK említésével (609-es példa): 

609 Kormányom fontos célja a magyar nemzet európai keretekben történő 
újraegyesítése... 

 

Az állam szó további szókapcsolatokban nem fordul elő. 

Szóhasználatát tekintve: a beszéd hosszához képest nagyon sokszor utal a céltartomány 

egészére, elsősorban a Magyarország (45 alkalom), valamint a Magyar Köztársaság (2 

alkalom) és korábban már látott AZ ÁLLAMFORMA AZ ÁLLAM HELYETT metonímiával a 

köztársaság (4 alkalom) megnevezéssel. A terület vonatkozásába elsősorban az ország 

(11 alkalom) szót használja, csak egy alkalommal a hazánk kifejezést. Az emberekre 

kevesebb alkalommal utal, ilyenkor elsősorban a nemzet (3 alkalom) és a magyar 

nemzet (2 alkalom), valamint az emberek (3 alkalom) és a magyar ember (2 alkalom) 

kifejezést használja, de egyszer-egyszer a következők is előfordulnak: magyar 

honfitársaink, magyar család, magyar társadalom, magyarság. Mindebből kitűnik, 

hogy a magyar szót jelzőként nagyon gyakran alkalmazza. 

Az első Gyurcsány-kormány bő másfél évig, a következő választásokig volt hivatalban. 

Ezeket a választásokat koalíciós partnerével megnyerte, s így létrehozhatta a második 

Gyurcsány-kormányt. Gyurcsány Ferenc második kormányát bemutató beszédét 2006. 
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június 8-án tartotta a parlamentben, az előzőnél hosszabb, hétezer szót jóval meghaladó 

terjedelemben. Számos metaforikus megközelítésmód a VERSENY, a KÜZDELEM 

forrástartományából merít (610-es, 611-es, 612-es, 613-as példa): 

613 Ez az, amiért érdemes megküzdeni, ez az, amivel Magyarországot erőssé és 
sikeressé lehet tenni. 

 

Szintén gyakori forrástartomány a LÉTREHOZÁS, a TEREMTÉS, mely ÉPÍTKEZÉS formában 

is megjelenik (614-es, 615-ös, 616-os példa), mint annak egy konkrét fázisa, a 

BERENDEZÉS. Azonban az általában vett TEREMTÉS sokkal gyakoribb (615-ös, 616-os, 

617-es, 618-as, 619-es, 620-as, 621-es, 622-es, 623-as példa), sőt, még az egészen 

általános csinál igét használó példákat is (624-es és 625-ös) láthatunk. 

625 Ez a kérdés Magyarország dilemmája. Megmaradni a világban magyarnak, de 
nem bezárkózva, együtt menni a világ folyásával, sőt megpróbálni nem megrettenni attól, 
hogy a világ alakulását befolyásolni kell, nem megijedve mindattól, amit a változó világ 
ránk testál, hanem azt mondani, hogy gyerünk, magyarok, meg tudjuk ezt csinálni,... 

 

Ez utóbbi (625-ös) példában megjelenik az ÚT–UTAZÁS forrástartomány is, mely további 

példákban (626-os, 627-es, 628-as, 629-es) is termékeny. 

629 ...versenyképes, erős országot, összekapaszkodó nemzetet teremtünk-e, hogy 
elindulhat-e az úton sok millió magyar, s hogy mindezen az úton az állam segítő lesz, nem 
pedig teher... 

 

Az előrehaladás és a felemelkedés aktusa mellett nagyon hangsúlyos a változás, a 

formálás, az átalakítás (630-as, 631-es, 632-es, 633-as, 634-es, 635-ös, 636-os, 637-es 

példa), és ez a változás az ÚT–UTAZÁS forrástartománnyal keveredve fordulatként is 

megjelenik. A következő példa (638-as) az összekapaszkodás igével az egység 

tulajdonságát is hangsúlyozza: 

638 Igen, gazdasági és társadalmi fordulatra van szükség. Ez a fordulat egy új, 
modern országról szól, egy nyitott országról, egyenes és világos politikáról, egy olyan 
országról, amelyben a sokfajtaságból erő származik, amelyben szabadon megvallható a hit, 
a vallásos meggyőződés, az etnikai hovatartozás, ahol a sokfajta kisebbségi lét gyarapítja és 
gazdagítja az egészet; olyan országról, amelyben határon belül és kívül élő magyarság 
képes összekapaszkodni nagy nemzeti céljai érdekében, ahol nemzet és köztársaság megfér 
egymás mellett. 
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A TEREMTÉS és az ÚT–UTAZÁS forrástartományhoz az egyik (629-es) fenti példában egy 

harmadik is társul, melyben az állam TEHERként jelenik meg, és ezt más példákban 

(639-es, 640-es) is láthatjuk. 

Az ÉPÍTKEZÉS forrástartományt hozza be, valamint az egységet hangsúlyozza egy olyan 

példa (641-es), mely már a korábban látott módon tünteti fel alapként a jogi 

környezetet. 

641 Összeköt bennünket az a széles talapzatú demokratikus alkotmányos szerződés 
is, amelyre épül a köztársaság. 

 

Általános megszemélyesítésekben a fenti példákban megjelenő tulajdonságok (erős, 

sikeres, új, nagyszerű, polgári, nyugatias, szolgáltató, versenyképes, modern, sokféle, 

összetartó) mellett a következő tulajdonságok hangsúlyosak: erős, sikeres és büszke 

(642-es, 643-as példa), szolgáló, szolgáltató és befektető, avagy szolgáltató, fejlesztő és 

beruházó (644-es, 645-ös példa). 

Cselekedetek vonatkozásában funkcióit regionalizálja (646-os példa), sokat vállal 

magára – gondoskodó (647-es, 648-as példa), kevesebbet költ – takarékos (649-es 

példa), szabályozza a piacot és az árakat (650-es példa), ugyanakkor nem dacolhat 

mindennel (651-es példa). 

Az állam kifejezés a fentiek mellett számos szókapcsolatban jelenik meg: 

államszervezet, államreform, állami támogatás, állami szerepvállalás, állami 

költekezés, az állam pénzügyi-gazdálkodási rendszere, az állam gazdálkodása, az állam 

működési kiadásai, az állam bevételei. 

A céltartomány egészét ez a beszéd is rekord sűrűséggel említi, elsősorban a 

Magyarország megnevezést (56 alkalommal), avagy a köztársaság (4 alkalommal), AZ 

ÁLLAMFORMA AZ ÁLLAM HELYETT metonímiát használva. Területe is rengetegszer kerül 

szóba, jellemzően mint ország (34 alkalom), kevesebbszer mint haza (2 alkalom) vagy a 

magyar haza (1 alkalom). Az emberekre ez a beszéd elsősorban a nemzet kifejezést 

használja (7 alkalommal), de a következők is előfordulnak: magyarok, emberek, 

magyarság, magyar ember, honfitársaim, polgárok, magyar polgár, család, magyar 

állampolgár, mindenki. 



112 
 

A második Gyurcsány-kormány közel három évig volt hivatalban, két év elteltével 

koalíciós partnere kilépett a koalícióból, a következő évben pedig a kormányfő 

konstruktív bizalmatlansági indítvány elfogadása által távozott. Ezen a napon is 

beszédet mondott és ebben, az előzőeknél rövidebb, ezerötszáz szó alatt maradó 

beszédében is hasonló forrástartományokat és megközelítésmódokat használ, mint 

korábbiakban. Az ÚT–UTAZÁS forrástartomány két példában jelenik meg (652-es, 653-

as), a változás és az átalakítás háromban (654-es, 655-ös, 656-os), mely közül az utolsó 

a TEREMTÉS általános aktusát is tartalmazza. 

A küzdelem egy sport, a BIRKÓZÁS forrástartományán keresztül is jelentkezik (657-es 

példa), melyben az ellenség a gazdasági válság: 

657 Magyarország legnagyobb problémája nem az, hogy meg kell birkóznia a 
gazdasági válság egyébként évtizedek óta nem tapasztalt várható hatásaival. Ez nagy 
kihívás, de az ország nyilván meg fog vele birkózni. 

 

Általános megszemélyesítésekben megjelenik a gondoskodás (658-as példa), a tétlenség 

elítélése (659-es példa), a növekedés (660-as példa), valamint a veszekedés aktusa (661-

es példa). 

Az állam kifejezés semmilyen szókapcsolatban nem jelenik meg. 

Szóhasználatában a céltartomány egészére egyszer utal a Magyar Köztársaság 

megnevezéssel, a beszéd rövid terjedelméhez képest megint sokszor (20 alkalommal) a 

Magyarország szóval, és a területre is utaló ország szót szintén nagyon gyakran (19 

alkalommal) használja. Az emberekre három alkalommal használja az ország polgárai 

kifejezést, és egy-egy alkalommal a következőket: Magyarország polgárai, polgárok, 

emberek, választók. 

 

Bajnai Gordon ugyanezen a napon, 2009. április 14-én mondta el bemutatkozó 

beszédét, közepes hosszúságú, ötezer szó alatti terjedelemben. Sok forrástartomány 

előfordul a metaforikus megjelenítésekben, de ezek általában nem kifejtettek. Az ÚT–

UTAZÁS forrástartományra a lépések (662-es példa), a tempó (663-as példa), az elkerülés 

(664-es példa) és a kilábalás (665-ös példa) kifejezések utalnak. 

Ide tartozhat továbbá a sodródás kifejezés kapcsán az a példa (666-os), mely egyébként 

a lemondást hangsúlyozza: 
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666 ...mennyire fog fájni ez nekünk, hiszen mindenki tudja, hogy most válság van. 
Mindenki azt várja, hogy mondják meg már végre, mennyire sújt minket ez a válság, 
mennyi lemondásba fog kerülni, mert nem az a kérdés, hogy le kell-e mondani valamiről, 
hanem hogy mennyiről, és hogy ez a lemondás tervszerű, kontrollált lesz-e, vagy parttalan 
sodródásba viszi az országot. 

 

A válság mint körülmény, megoldásokat kikényszerítő helyzetként (667-es példa), 

valamint veszélyforrásként, a HARC forrástartomány révén ellenségként is megjelenik 

(668-as példa). 

Két, csupán kifejezések szintjén megjelenő metaforizáció az ország szénájáról (669-es), 

illetve az ország szekeréről (670-es) szól és a rendbetétel aktusát hangsúlyozza: 

669 ...nagyon jelentős hiteleket vettek fel, egyébként devizában, amelynek a böjtje, 
tartok tőle, meglehet, ha nem sikerül rendbe raknunk az ország szénáját, nem sikerül 
megerősítenünk Magyarország iránt a bizalmat. 

670 ...hosszú távon is rendbe teszi az ország szekerét, és olyan döntéseknek kell 
lenni, ami alapvetően változtatja meg az ország működésének struktúráját... 

 

Általános megszemélyesítésekben előtérbe kerülő további aktusok az érdekérvényesítés 

(671-es példa), a növekedés (672-es példa), a kiadások és az adókivetés (673-as példa), 

valamint a terhek vállalása (674-es példa), tulajdonságként pedig hangsúlyos a 

takarékosság (675-ös, 676-os példa). 

A fentieken kívül az állam kifejezés a következő szókapcsolatokban fordul elő: 

államháztartás hiánya, az állam takarékos gazdálkodása, állami tulajdonú vállalatok, 

állami vállalatok. 

Szóhasználatában a céltartomány egészére – új rekordot állítva – 57 alkalommal utal, 

kizárólag a Magyarország szóval. Területe vonatkozásában inkább (10 alkalommal) 

használja az ország, kevésbé (3 alkalommal) a hazánk kifejezést, lakosaira pedig 

elsősorban az emberek (3 alkalom) vagy a magyar emberek (2 alkalom) megnevezést 

használja, egyszer-egyszer pedig a következőket: magyar választópolgár, 

Magyarország polgárai, magyar polgárok, családok. 

A Bajnai-kormány egy évig volt hivatalban, a következő választásokig, melyen az előző 

két ciklusban kormányzó pártok nagyarányú vereséget szenvedtek. 
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Orbán Viktor második kormányalakításakor 2010. május 25-én mondott bemutatkozó 

beszédet a parlamentben, közepesen hosszú, hétezer négyszáz szó körüli terjedelemben. 

Az ÉPÍTKEZÉS forrástartományból merítő minden példában (677-es, 678-as, 679-es, 680-

as) az alap kerül előtérbe. 

Az ÚT–UTAZÁS–VALAHOVA TÖRTÉNŐ ELJUTÁS (681-es, 682-es példa) forrástartomány is 

ugyanilyen termékeny, és olyan új elemeket is megjelenít mint az iránytű (683-as, 684-

es példa), az út kezdetén álló kapu (685-ös példa), valamint a csapdába hajtás és 

megbénítás (686-os példa), a válságba sodrás (687-es példa) és a válságba rántó 

mézesmadzag (688-as). 

688 A megszorítás, osztogatás ciklikus politikájából, hadd ne mondjam, 
dialektikájából ki kell törnünk. Az emberek biztonságérzetének, életminőségének javítására 
új eszközöket kell találnunk, amelyek az egészségügy és az oktatás, a családtámogatás új 
alapokra helyezésében és a munkahelyteremtés előtérbe állításában keresendők, nem a 
mézesmadzag-politikában, amely válságba rántotta Magyarországot. 

 

Egyedi megközelítésmódot jelent az, hogy az államot koloncként (689-es példa), majd 

pedig béklyóként (690-es példa) láttatja: 

689 Az állam szerepéről is másként kellene gondolkodnunk a jövőben. Az állam a 
mai formájában finanszírozhatatlan kolonc az ország nyakán. Az államot újjá kell 
szervezni, az állami bürokráciát minimálisra kell csökkenteni. 

690 Együtt kell működnünk abban, hogy ezt az elképesztő papírszörnyeteget, ezt a 
vállalkozásokat és kezdeményezéseket egyaránt megbénító hatalmas béklyót végre 
határozottan, következetesen, de egyúttal emberségesen felszámoljuk. 

 

Általános megszemélyesítésekben tulajdonságként nála is az erő és sikeresség szerepel, 

de csak egy példában (691-es), nem olyan hangsúlyosan, mint elődjénél, valamint új 

elemként az önrendelkezés képessége (692-es példa). Cselekedetként a védelem és a 

támogatás kerül előtérbe (693-as példa). 

Az állam a következő szókapcsolatokban, kifejezésekben jelenik még meg: állami 

intézmények és vállalatok, az állam erőszak-monopóliuma, az állami szférából 

felszabaduló munkaerő. 

A céltartomány egészére egyszer utal a köztársaság szóval, egyébként a Magyarország 

megnevezést használja (18 alkalommal), területére többségében az ország (15 alkalom), 

kevésbé, de azért nem ritkán a hazánk (5 alkalom) kifejezést, az emberekre pedig 

legtöbbször a magyarok (12 alkalom) és az emberek (8 alkalom) kifejezést használja, 
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valamint a nemzet (7 alkalom) és a magyar nemzet (4 alkalom) megnevezést, melyek 

mellett a következők fordulnak még elő: nép (3 alkalom), magyar emberek (2 alkalom), 

választók (2 alkalom), állampolgárok, társadalom, magyar társadalom, közösség, 

magyar közösség. 

A második Orbán-kormány négy évig volt hivatalban, a következő választásokig, 

melyet jelölő pártszövetsége (Fidesz-KDNP) újra nagy aránnyal nyert meg. 

 

Orbán Viktor harmadik kormányalakításakor tartott bemutatkozását 2014. május 10-én 

mondta el a parlamentben, előző beszédeinél rövidebb, 3500 szót alig meghaladó 

terjedelemben. Az ÉPÍTKEZÉS forrástartomány itt csak egy példában (694-es) jelenik 

meg, sokkal kifejtettebb AZ ÚT–UTAZÁS–VALAHOVA TÖRTÉNŐ ELJUTÁS forrástartomány, 

mely megint tartalmaz egyedi elemeket: akadálypálya (695-ös példa), irány 

hangsúlyozása (696-os, 697-es, 698-as példa), felfelé haladás, korábban lehúzó 

körülmények elhagyásával (699-es példa). 

A harc forrástartomány is megjelenik, a választási hadjárat (700-as példa) kifejezés 

kapcsán, melyet ugyanebben a példában a berendezkedés ÉPÜLET forrástartomány idéző 

képe követ. 

700 Akik részt vesznek a választáson és különösen azok, akik részt vesznek a 
választási hadjáratban, valójában hazánk függetlenségi és szabadságharcos hagyományait 
viszik tovább, hiszen a választás értelme békeidőben sem más, mint választ találni arra a 
kérdésre, miként őrizhetjük meg nemzeti függetlenségünket, és hogyan rendezhetjük be 
legjobban hazánk életét a szabadság rendje szerint. 

 

Számos egyedi metaforizációval is találkozhatunk, az egyik (701-es példa) a FOLYÓ-

ÁRVÍZ forrástartományból merít: 

701 A következő négy évre tekintve nincs bennem aggodalom se a jobb-, se a 
baloldali szélsőségek miatt. A vízállás természete már csak olyan, hogy gyakran változik. 
Ezért nem az a kérdés, hogy milyen magas a vízállás, hanem hogy milyen magasak a gátak, 
és a magyarok a választásokon magas gátakat húztak, ez garantálja a kormány és ezen 
keresztül Magyarország stabilitását az előttünk álló években. 

 

A következő kettő általános megszemélyesítés, de az oltár elemén keresztül a 

KERESZTÉNYSÉG forrástartománnyal (702-es példa), illetve az ÉTKEZÉS 
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forrástartományát kiaknázva a vacsoravendég-étel kontraszt élénk megjelenítésével 

(703-as példa). 

702 És a magyar népre veszélyesnek és szélsőségesnek tekintem azt a politikát, 
amely az ezeréves Magyarországot valamiféle Európai Egyesült Államok oltárán fel akarja 
áldozni. 

703 De ugyanígy veszélyes és szélsőséges politikának fogom tekinteni az Európai 
Unióból való kilépés programját is. Nekünk, magyaroknak viharos történelmünkkel a 
hátunk mögött meg kell értenünk, hogy aki nem ül a vacsoraasztalnál, nem lepődhet meg, 
ha az étlapon találja magát. Ezért a kormány politikája a nemzeti együttműködés, az egység 
és az európai közép megerősítésére irányul majd. 

 

Hasonló viszonyokat jelenít meg a 704-es példában a szövetségi tag és a túsz 

szerepkörének szembeállítása, részletesen kifejtve a megszemélyesítésben szereplő 

ember jellemzőit és viselkedésmódját: 

704 Magyarország a nyugati szövetségi rendszer, a NATO és az Európai Unió része. 
Efelől nincsen és a kormányzásunk idején nem is lesz kétség. Mi azonban ezekben a 
szövetségekben tagok vagyunk, és nem túszok. A szövetségi kötelezettség nem vonatkozik 
a látásra; senki sem várhatja el tőlünk, hogy vaknak tettessük magunkat, hogy ne lássuk, mi 
zajlik körülöttünk és velünk a világban. És a szövetségi kötelezettség nem vonatkozik a 
szólásra sem; senki nem várhatja el tőlünk, hogy némának tettessük magunkat, hogy ne 
tegyük szóvá azt, amit magunk körül látunk. És a szövetségi kötelezettség nem vonatkozik 
a gondolkodásra sem; senki nem várhatja el tőlünk, hogy tökfilkónak tettessük magunkat, 
akinek nincs egyetlen épkézláb gondolata sem arról, hogy mit kell, mit kellene tennünk. 

 

A SZERKEZET (705-ös példa) és a GÉP (706-os példa) forrástartomány is megjelenik, a 

második példában nagyon részletes kifejtettséggel. 

706 Van Eötvös Józsefnek egy példázata a gőzmozdonyról, pontosabban a 
szakértőről, aki tökéletesen ismeri a mozdony szerkezetét, annak minden kerekét, minden 
egyes csavarját és tengelyét. Csak éppen azt nem tudja, mitől működik az egész, mert nincs 
fogalma a gőz mibenlétéről, vagyis arról az erőről, ami az egészet mozgásba hozza és 
mozgásban tartja. Ismeri a dolgok hogyanját, de nem ismeri a miértjét. Ez a helyzet az 
államgéppel is. Hiába ismerjük a szerkezetet, ha nem értjük a nemzetnek az egész államot 
átjáró lelkét, karakterét, a nemzet szellemét és a nemzet akaratát. Ha ezeket nem értjük, 
elrozsdásodik az alkotmány, nyikorognak a törvénykönyvek, recsegnek-ropognak az 
intézmények, működésképtelen a szerkezet.  

 

A CSALÁD forrástartományt idézheti az anyaország kifejezés (707-es példa), de a 

közösség fontosságát további példák (708-as, 709-es) is hangsúlyozzák. 

Általános megszemélyesítésekben hangsúlyt kap a test mellett a lélek jelenléte (710-es, 

711-es példa), valamint a következő tulajdonságok: békesség, derű, versenyképesség 

(712-es példa) igazságosság és versenyképesség (713-as példa), tehetség, bátorság, 
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leleményesség, lovagiasság (714-es példa), cselekedetként pedig az áldozathozatal, a 

szenvedés (714-es példa), valamint az átalakítás és az átszervezés (715-ös példa).  

Az állam kifejezés a következő szókapcsolatokban fordul még elő: államgép, 

államszerkezet. 

Szóhasználatában a céltartomány egészére elsősorban (11 alkalommal) a Magyarország 

megnevezéssel utal, de két alkalommal is használja a fent említett, metaforikus 

anyaország kifejezést. Területére inkább (5 alkalommal) az ország, de a haza és a 

hazánk (összesen 3 alkalommal) kifejezéssel is utal, lakosaira pedig leginkább a 

magyarok (11 alkalom), valamint a nemzet (9 alkalom), a magyar nemzet (3 alkalom) és 

a nemzetünk (1 alkalom) elnevezéssel, továbbá a következőkkel: közösség (4 alkalom), 

választók (3 alkalom), emberek (3 alkalom), magyar nép (2 alkalom), Kárpát-medencei 

magyarok (2 alkalom), a világban élő magyarok, mindenki, társadalom, családok, nép, 

polgárok és a nemzet minden polgára. 

 

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a rendszerváltás időszakában az ÁLLAM fogalmi 

keretét az ’útviszonyok’ hangsúlyozása, a ’sikeresség’ és az ’érdekérvényesítés’ 

cselekedetének megjelenése, a honfitárs, majd később a választók megnevezés 

használata jellemzi. Újra megjelenik a polgár és az állampolgár megnevezés. 

A 2000-es években ismét előtérbe kerül a CSALÁD forrástartomány saját államunkra 

vonatkoztatott változata, az ’önállóság’ és a ’másoktól való függés’ hangsúlya, a 

’gondoskodás’ aktusa, valamint a ’pénzügyek’ tematikus szókapcsolatcsoport jelenléte 

(2006 után). Az ’ellenséggel szembeni védekezés’ is jelen van, de az ellenségkép 

egészen más, mint korábban. A 2002–2006 közötti időszakban nagyon megemelkednek 

a Magyarország megnevezés gyakorisági mutatói, és 2006-ban újra gyakori az AZ 

ÁLLAMFORMA AZ ÁLLAM HELYETT metonímia használata. A magyarok megnevezés 

használata mára ismét elterjedt. 

 

 

 

o 4.3 Vizsgálati eredmények összegzése az ÁLLAM 
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SZEMÉLY kiindulási pontból 

A vizsgálati szempontok szerinti és a diakrón elemzés elvégzése során felfigyeltem az 

az ÁLLAM SZEMÉLY metafora elterjedt használatára, arra, hogy a fogalomalkotás 

jellemzőinek vizsgálata az általános megszemélyesítés kiindulási pontjából is 

elvégezhető. 

Jelen elemzés tehát egy másik nézőpontból elindulva halad, és a vizsgálati 

szempontokat már összevontan jeleníti meg, tehát nem taglalja külön a 

forrástartományokat, a jellemvonásokat, a cselekedeteket és a szókapcsolatokat, hanem 

mindezekből merítve, a fogalomban megjelenő személyhez kapcsolódóan végez 

elemzést. 

 

 4.3.1 ÉLETCIKLUS: születés, életszakaszok, halál és 

feltámadás 

Az ÉLETCIKLUS forrástartományból merítőnek neveztem azokat az eseteket, amelyekben 

az ÁLLAM születéséről, valamely életszakaszéról, nevelkedéséről, illetve haláléról vagy 

feltámadásréól volt szó.  

Az államról elmondható az, hogy egy bizonyos eseményhez (István király 

koronázásához, illetve a függetlenségi nyilatkozat elfogadásához) kötött létrejötte 

születésként van jelen a köztudatban, és egy nemzeti ünneppé nyilvánított születésnapot 

is számon tartanak (augusztus 20). Amikor a korpusz említést tesz a fiatal magyar 

demokráciáról (1946-ban, l. 358-as példa), akkor a demokrácia születési időpontjának a 

kommunista hatalomátvételt veszi. Ugyanezt a megközelítést alkalmazza az ezt az 

eseményt Magyarország demokratikus újjászületésének nevező egy későbbi (434-es) 

példa – ezekben nem a magyar államról, hanem annak egy bizonyos berendezkedésű 

változatáról (a Magyar Köztársaságról, majd Népköztársaságról) van szó. Születésről 

egyébként a korpuszban csak a halállal együtt van szó, a következő, 1920-ban 

elhangzott mondatban: 

122 A forradalomnak az őszi rózsája nem az új Magyarországnak bölcsőjét 

díszítette, hanem a történelmi Magyarországnak majdnem sírvirágjává vált.  
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Itt metonimikusan a bölcső a születés, a sírvirág szó pedig (közvetetten) a halál 

fogalmára utal. Az itt említett forradalom az őszirózsás forradalom és az azt követő 

1919-es Tanácsköztársaság. E forradalom szimbólumára, az őszirózsára csatol vissza a 

sírvirág szó, és ez a virág, valamint a bölcsőt díszítő virág szimbóluma hívja elő az 

EMBERI ÉLETCIKLUS fogalmi tartományát (melyet talán azért is jelképez oly gyakran a 

virág, mert annak életciklusa könnyen követhető, viszonylag hamar bekövetkező, 

látványos változásokat mutat). Ugyanebben az évben, a történelmi Magyarország 

feldarabolását eredményező trianoni békeszerződés évében számos további alkalommal 

szó esik halálról, akár mint a sír szélére vivés (175-ös példa) vagy a sír széléről 

visszarántott nemzet (123-as példa), a magyarság keresztre feszítése (124-es példa), 

avagy az ezeréves magyar állam feldarabolás általi megölése (125-ös példa). A 

későbbiekben közvetlenül az 1945-ös kommunista hatalomátvétel előtt van szó a 

nemzet sírjáról (350-es példa), illetve 2014-ben egy másik halálnemről, az oltáron való 

feláldozásról: 

702 És a magyar népre veszélyesnek és szélsőségesnek tekintem azt a 

politikát, amely az ezeréves Magyarországot valamiféle Európai Egyesült 

Államok oltárán fel akarja áldozni. 

 

A korpuszban tehát sokkal több alkalommal van szó az ÁLLAM haláláról, mint a 

születéséről, és a halálnem módjába további metaforikus megközelítésmódok, illetve 

kulturális elemek keverednek (feldarabolás – ORSZÁGTEST metafora, keresztre feszítés 

és oltáron feláldozás – KERESZTÉNYSÉG/VALLÁS forrástartomány). Egyszer (69-es példa) 

az öngyilkosság is említésre kerül, a szövegkörnyezet szerint a magyar törekvések és az 

Osztrák–Magyar Monarchia uralkodója általi szabályozások összhangban tartásáról van 

szó, és öngyilkosság az, ha a magyar követelések kilépnek az alkotmányosság keretei 

közül, és túlzott feszültséget szítanak a nemzet és a Korona (mely metonimikusan az 

uralkodóra utaló közismert szimbólum) között.  

Az ÉLETCIKLUS forrástartományában, ebben a keretben a halált újjáéledés, avagy 

feltámadás követi, ezek a korpuszban két, egymáshoz igencsak hasonló történelmi 

helyzetben fordulnak elő, 1920-ból két példában, 1990-ből pedig egyben: 

154 Számba kell vennünk a romokat, az erkölcsi és anyagi romokat, 

amelyeket az átvonult árvíz pusztító vésze maga után hagyott, és ezekből a 

romokból kell újra megkonstruálnunk a nemzetet, kell megteremtenünk az 
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újraéledésnek összes feltételét. 

 

Az itt megjelenő KONSTRUÁLÁS fogalma utalhat arra, hogy a beszélő magának a 

nemzetfogalomnak a megnevezését, tisztázását célozza. 

164 ...jóakarattal és igaz magyar törekvéssel meg fogjuk találni azt az utat, 

amelyen tényleg el lehet érni a nagy célt, Magyarország újraéledésének 

megerősítését, Magyarország feltámadását.  

532 A felénk sugárzó rokonszenv, érdeklődés egy keserves történelemből 

tehetségével és szorgalmával újraéledő nemzetnek szól.  

 

1920-ban a Tanácsköztársaság után, 1990-ben pedig a rendszerváltozás kezdetén 

vagyunk, mindkét történelmi helyzet valamely kommunista rendszer lezárásához 

kötődik, a halál előidézője tehát ez a rendszer, lezárásával következik be az újjáéledés 

vagy feltámadás. A FELTÁMADÁS metaforája egész forgatókönyvet hív elő, és 

kapcsolódik a korábban már említett KERESZTÉNYSÉG és VALLÁS fogalmi 

tartományokhoz. 

Az élet különböző állomásait előtérbe helyező, fent felsorolt példák dátumozását 

megnézve kitűnik, hogy 1945 és 1990 között egyszer sincs szó az állam, az ország, 

avagy a nemzet életéről, kizárólag a demokrácia vagy a Köztársaság életéről, amelynek, 

mint láttuk, egészen más a referenciája. Az életet általában, az életerőt, illetve az 

életműködéseket hangsúlyozó példák vonatkozásában is ugyanezt tapasztaljuk. 1899-

ben szó van az önkormányzat egészséges életlüktetéséről (33-as példa). 1903-ban, majd 

1906-ban az alkotmányos élet történetéről, medréről, és biztosítékairól (37-es, 68-as és 

74-es példa). 1912–13-ban az állami élet normális működéséről (85-ös példa), az 

alkotmányos élet sorompóinak megnyitásáról (100-as példa) és a nemzeti élet 

főgyökerét érintő választójogi reformról (101-es példa). 1920–21-ben a nemzet 

önérzetes életösztönéről (133-as példa), a keresztény nemzeti élet ellen folyó harcról 

(147-es példa), a magyar nemzet életképességéről (151-es példa), a nemzeti élet őreiről 

(211-es példa), valamint a nemzeti élet és az állami élet összehasonlításáról (214-es 

példa): 

214 Túlbecsültük a nemzeti élet szerepében az állami életet. Pedig egy nemzet 

akkor erős és akkor hatalmas, ha a társadalmi élet alkotja az igazi állami életet; ha 
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van a nemzetben iniciatíva, ha van az egyesekben, a társadalmi osztályokban és 

mindenkiben munkakedv és erő, ha a nemzet nagyra becsüli a kultúra fejlődését, 

ha foglalkozik a gazdasági élet feladataival. Ezek azok a hatalmas tényezők, 

melyek egy nemzetet naggyá és erőssé tesznek. Túlbecsültük az állami életet 

azért, mert az állami életben láttuk szubsztrátumát s egyedüli kifejezőjét a nemzeti 

életnek... 

 

Az 1930-as években szó van a nemzet életének kereteiről (245-ös példa), a nemzet 

életgyökereiről (254-es példa), a nemzet életfolyamáról (268-as példa) és a nemzeti élet 

és fejlődés követelményeiről (274-es példa), 1944-ben pedig a nemzeti élet teljességéről 

(318-as példa). 

A kommunizmus időszakában csak a DEMOKRÁCIA vonatkozásában találunk ilyen 

megszemélyesítést (382-es példa), még az államélet kifejezéshez is a demokratizálás 

aktusa társul (429-es példa): 

382 Mint minden kezdetnek, úgy a mi demokráciánknak is kezdeti nehézségei 

voltak és vannak. De életerejét mutatják az elért eredmények,... 

429 ...további lépést teszünk előre államéletünk demokratizálása terén. 

 

Hosszú szünet után, 2014-ben bukkan fel újra az életet hangsúlyozó megszemélyesítés, 

a hazánk élete (700-as példa), illetve a nemzet élete (708-as példa) szókapcsolatok által: 

700 Akik részt vesznek a választáson és különösen azok, akik részt vesznek a 

választási hadjáratban, valójában hazánk függetlenségi és szabadságharcos 

hagyományait viszik tovább, hiszen a választás értelme békeidőben sem más, mint 

választ találni arra a kérdésre, miként őrizhetjük meg nemzeti függetlenségünket, 

és hogyan rendezhetjük be legjobban hazánk életét a szabadság rendje szerint. 

708 Én elkötelezett leszek a jövőben is, hogy az emberek munkája, 

teljesítménye és érdeke, valamint a közösség, a nemzet élete közötti kapcsolat 

megmaradjon, sőt erősödjön. Számomra a társadalom nem egyének puszta 

halmaza, hanem közösség, szerves szerkezet.  

 

A fentiekből kitűnik, hogy Magyarországon a politikai bal és a politikai jobb oldal 

képviselői egészen mást értenek az ÁLLAM (az ország, a nemzet vagy éppen a 
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Köztársaság, a demokrácia) életén és halálán. Pontosabban mindenki a maga 

szempontjából hasonlót, ám referenciálisan pont egymás ellentéteit: a bal oldal számára 

a kommunista hatalomátvétel a születés, a jobb oldal számára ugyanez a halál.  

 

 4.3.2 NEMZETTEST metafora, BETEGSÉG–EGÉSZSÉG, TEST 

ÉS LÉLEK 

A fent tárgyalt, az életciklus különböző állomásait megjelenítő, illetve az életet, az 

életerőt vagy az életműködéseket hangsúlyozó megszemélyesítésekhez szorosan 

kapcsolódnak a test különböző vonatkozásait hangsúlyozó példák. Összefoglaló néven 

ezeket illethetjük a NEMZETTEST metafora megnevezéssel, azonban sokrétű, 

többféleképpen is csoportosítható metaforizációkról van itt szó. Maga a test szó a 

magyar korpuszban három szóhoz kapcsolódva jelenik meg, a következő 

szóösszetételeket alkotva: alkotmánytest, országtest és nemzettest. Az egyik 

csoportosítási lehetőség tehát az, hogy e három szókapcsolathoz rendeljük az e három 

fogalmat kibontó metaforizációkat. (A 24. ábra megjeleníti ezek előfordulási 

gyakoriságát.) 

Az ALKOTMÁNYTEST csoportba egyetlen, az 1903-as évhez kötött példa (68-as) tartozik, 

mely az alkotmány testén ütött sebekről beszél.  

68 Ne nézzük most, hogy mi történt a közelmúltban, ne nézzük a sebeket, a 

miket az alkotmány testén ütöttünk, de ma, midőn a küzdelem folytatásának tárgyi 

indoka nincs, ma, midőn a nemzetnek mindenesetre sokkal égetőbben sürgős 

érdekei kívánják azt, hogy az alkotmányos rend helyreálljon, mint azok az 

érdekek, a melyekért még a küzdelmet folytatni lehet, ma tereljük vissza az 

alkotmányos küzdelmet, az alkotmányos életet abba a rendes mederbe, a melyből 

annak kizökkenése mindig, minden körülmények között igen nagy 

megrázkódtatásokkal, a nemzet fontos érdekeinek koczkáztatásával jár.  

 

Ennél a példánál a TEST TARTÁLY metafora is szerepet játszik, és fellelhető egy OK–

OKOZATI metonímia. 

Az ORSZÁGTEST csoport példáival az 1920-as években (191-es példa), majd többszöri 

előfordulással 1939-ben (279-es és 281-es példa), végül pedig 1942-ben találkozunk 
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(297-es példa), először a megcsonkítás főnév kapcsán, aztán az ország egésze és a 

csonka ország szembeállítás megjelenítésével, majd a csonk utalással: 

191 Az ország területének megcsonkítása szükségessé teszi, hogy a 

megmaradt területeket még intenzívebben használjuk ki. 

279 Folyamatban van az átépítés, az összeépítés, amelynek mihelyt lehet, oda 

kell vezetnie, hogy változatlanul és megkülönböztetés nélkül tartozzanak az 

ország egészének testébe. 

281 ...a csonka ország bélinek szeretettel kell nyúlnia a Felvidékhez és tudnia 

kell, hogy ha hozzányúl, milyen kézzel nyúljon ahhoz, de éppen így a Felvidéknek 

is éreznie kell mindenkor, hogy ő megkülönböztetés nélkül az ország egészének 

velünk egyforma része és tagja.  

297 A Trianon után megmaradt Magyarország új feladatok előtt állt. A magyar 

élettért betöltő birodalom helyett nemzeti életlehetőséget kellett újra teremtenie. 

Ennek a hivatásának is teljesen megfelelt a nemzet mégpedig kettősen: mert 

nemcsak életképessé tette az életképtelennek szánt csonkot, hanem egy pillanatig 

sem tévesztette szeme elől nagy nemzeti ideáljait, nem csüggedt el, s éppen azért, 

mert nem csüggedt el, – sohasem is tudott ez a nemzet annyira reálpolitikus lenni, 

hogy elcsüggedhessen – ma ismét ott vagyunk, hogy az új, a megnagyobbodott 

Magyarországon új feladatokkal számolhatunk. 

 

A NEMZETTEST csoportba tartozó példák előfordulási aránya a legnagyobb (lásd 23. 

ábra), a következő kifejezéseket és gondolatokat találjuk közöttük: 1899-ből a 

földmívelő nép mint a nemzettest gerince (32-es példa), az 1920–21-es évekből 

vérkeringés (141-es példa), a nemzet szíve és lelke (198-as példa), faji hibák (210-es 

példa), a kisgazdatársadalom mint a nemzet gerince (205-ös példa) és a 

gazdatársadalom mint a nemzet gerince (207-es példa). Az 1930-as évekből: nemzeti 

organizmus (244-es példa), a nemzet mint test és lélekből álló egész (249-es példa), a 

nemzet életében a léleknek kell uralkodnia a test felett, testi adottságok, a fajiság és a 

nemzeti géniusz (250-es példa), idegen vérségi elemek felszívódása a magyar 

nemzettestbe, magyar nemzeti szellem, magyar lelkiség, testi és vérségi tényezők (251-

es példa), a családok alkotta sejteken felépülő nemzet (252-es példa), az élő nemzet 

tagjai közti egység érzete (267-es példa), a nemzet vérébe és szívébe íródott törvények 

(269-es példa), a nemzettestet fenntartó Szent Korona tan (270-es példa), a nemzet 

testének egészséges reakciója az alkotmányfejlődés (271-es példa), a nemzet élő testét 
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idegen anyaggal átszövő zsidóság (275-ös példa), és az őstermelők mint a nemzettest 

legértékesebb eleme (276-os példa). 1942-ből pedig: a magyar királyi honvédség, mely 

test a mi testünkből, vér a mi vérünkből (324-es példa). 

Ezek a példák gyakran merítenek a BETEGSÉG–EGÉSZSÉG forrástartományból is, vagyis 

jelenítik meg a nemzet testét valamilyen kórsággal sújtottként. Erre a legtöbb 

előfordulást 1921-ben látjuk: a nemzet belső bajai és sebei (204-es példa), a társadalom, 

illetve társadalmi bajaink gyógyítása, orvoslása (205-ös, 206-os és 207-es példa), a 

nemzet mint morfinista, akinek ki kell küszöbölnie testéből a romboló mérget (208-as 

példa), a nemzet ellenálló-képessége (209-es példa). 1938-ban még a következő 

gondolattal találkozunk: a nemzetet fenyegető testi és lelki dekadencia (253-as példa). 

A NEMZETTEST csoportba tartozó példák felsorolásánál már találkoztuk olyanokkal, 

melyek a test és a lélek egymásmellettiségét, illetve a szellemiséget hangsúlyozták. Bár 

szellemi erőről (6-os példa), nemzeti szellemről (53-as példa) korábban is szó van, 

ezeket a vonatkozásokat elsősorban az 1938-as és az 1942-es beszéd példái 

hangsúlyozzák, a következő kifejezések és gondolatok jelenlétével: formálódó nemzeti 

szellem, a nemzet örök lelke (255-ös példa), örökségként ránk hagyott nemzeti lelkiség 

(256-os példa), a nemzet lelkiségének formálása (258-as példa), az egyéneket átható 

közösség szelleme (259-es példa), a közszellem, a nemzeti géniusz (263-as példa), az 

ezeréves magyar lélek (299-es példa), az egész nemzet lelki ereje és diszpozíciója (300-

as példa), a nemzet lelki struktúrája (301-es példa), a magyar állam eszméje (303-as 

példa), a magyar államalkotó eszme (305), a nemzetiségek belehelyezkedése a magyar 

állameszmébe (305-ös példa). 

Az életet hangsúlyozó megszemélyesítésekhez hasonlóan a nemzet LELKÉRŐL is hosszú 

szünet után, 2014-ben hallhatunk újra, a következő vonatkozásokban: a nemzetnek az 

egész államot átjáró lelke (706-os példa), az ország lelki állapota (710-es példa), 

valamint a nemzet szellemének, lelkének és akaratának értése (711-es példa). 

A TEST forrástartományból tehát a korpusz fogalmi metaforái bőven merítenek, és ez 

alátámasztja Musolff más kultúrákra és nyelvekre (pl. német, lásd Musolff 2010) 

kiterjedő vizsgálódásának eredményeit. Azonban annak ellenére, hogy a BETEGSÉG 

forrástartomány elemei gyakran keverednek a TEST forrástartomány elemeivel, és ezek a 

kevert példák különösen a náci Németország történelmi időszakával párhuzamos 

időszakokra jellemzőek, a korpuszban nem találtam példát a náci propagandára oly 
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jellemző, és nyilvánvalóan történelmi tragédiákhoz (ld. a zsidók kiirtása) vezető 

PARAZITA metaforára (lásd Musolff 2014).  

 

 4.3.3 ÁLLAMI BERENDEZKEDÉS, avagy ÁLLAMFORMA AZ 

ÁLLAM HELYETT metonímia: a demokrácia és a 

Köztársaság kérdésköre 

A megszemélyesítések eseteihez azért sorolhatók a fenti metonímiát tartalmazó példák, 

mert a metonímia forrástartományát alkotó szó (pl. demokrácia vagy köztársaság) által 

jelölt fogalom gyakran adja egy kapcsolódó metafora SZEMÉLY forrástartományhoz 

köthető céltartományát (pl. a KÖZTÁRSASÁG SZEMÉLY). Bár a Magyar Értelmező 

Kéziszótárban a demokrácia szócikk különbséget tesz annak különböző fajtái 

(polgári/parlamenti, illetve népi) között3, a korpuszban nem látható különbség a nép 

általi hatalomgyakorlás különböző fajtái között, pedig az általuk eredményezett politikai 

rendszerek (szabadon választott többpárti parlament vs. kommunista egypártrendszer) 

nagyon sok szempontból eltérnek egymástól. Ugyanez mondható el a Köztársaság4 és a 

Népköztársaság vonatkozásában, a korpuszban talán csak egyetlen példa (Antall József, 

1990-ben, az 526-os példa közjogi fordulatról beszél) húz határvonalat e kettő közé, 

egyébként (531-es példában megújuló Magyarország) legfeljebb átalakulásról, nem 

valami végéről és másvalami kezdetéről van szó. Elmondható tehát, hogy magyarul azt 

is nevezhetjük köztársaságnak és demokráciának, ami szótári értelemben nem 

feltétlenül az (pl. a kommunista egypártrendszer diktatúráját). 

                                                 
3  Magyar értelmező kéziszótár, Akadémia Kiadó, 2006 – második, átdolgozott kiadás változatlan 

utánnyomása, vezető szerkesztő Csábi Szilvia, a szócikk: demokrácia fn 1. Tört A szabadok közvetlen 

döntésén alapuló államforma. … 2. Az a jogegyenlőségen, szabadságjogokon (és a többpártrendszeren) 

alapuló politikai rendszer, államforma, amelyben a közhatalmat a (választópolgárok által) megválasztott 

képviselők gyakorolják. Polgári v. parlamenti demokrácia: az a rendsz. köztársasági államforma, 

amelyben az országgyűlés ellensúlyozza a végrehajtó hatalmat; Tört: népi demokrácia: a(z egykori) 

szocialista országoknak egypártrendszeren és tervutasításos gazdaságon alapuló államformája. 

4  ugyanitt ez a szócikk: köztársaság fn Az az államforma, amelyben az államfőt, ill. a legfelsőbb 

államhatalmi szervet meghatározott időre választják, ill. az ilyen államformájú ország. 
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A korpuszban tehát a demokrácia és a köztársaság megszületése nem esik egybe az 

állam megszületésével – ez részben természetes is, hiszen Magyarország államformája 

sokáig királyság volt, nem köztársaság. 1946-ban és 1947-ben nagyon sokszor előfordul 

e kifejezések metonimikus (ÁLLAMFORMA vagy ÁLLAMI BERENDEZKEDÉS AZ ÁLLAM 

HELYETT) használata, és a példákban az ÉPÍTKEZÉS és UTAZÁS forrástartományokat 

használó metaforizációk mellett a HARC forrástartomány is kiemelt szerepet kap. A 

következő kifejezésekkel és megközelítésmódokkal találkozunk ebben a két évben: a 

fiatal magyar demokrácia (358-as példa), a köztársaság a magyarság demokratikus 

fejlődésének alkalmas kerete (361-es példa), a demokrácia megteremtésére irányuló 

rengeteg küzdelem (362-es példa), a nemzeti célok szolgálatában több pártot is 

egységbe forrasztó, magasabb rendű magyar demokrácia (367-es példa), a demokrácia 

által új világ teremtése ebben az országban (371-es példa), a tiszta demokráciát 

megvédő Egyesült Államok (372-es példa), a soviniszta múlttal véglegesen leszámoló 

magyar köztársaság (373-as példa), a magyar demokrácia egyik alappillére a 

nemzetgyűlés, másik a dolgozók összefogása (375-ös és 376-os példa), az erős magyar 

demokrácia kérlelhetetlen szigorúsággal sújt le ellenségeire (378-as példa), készen 

állunk megvédeni a demokráciát (379-es példa), a reakció összeesküvést szőtt a magyar 

demokrácia ellen (380-as példa), a magyar demokrácia megbüntette a háborús 

bűnösöket és erőteljesen lép fel a régi reakciós rendszer hívei ellen (388-as példa), a 

népi demokrácia ellen törők fejjel mennek a falnak (390-es példa), a magyar 

köztársaság a demokrácia szilárd bástyája, az ellenség ügynökeire halál vár (394-es 

példa), céltudatossággal haladunk a népi demokrácia útján (395-ös, 397-es példa), a 

köztársaság áldozatkész az egyházakkal szemben (401-es példa), a demokrácia 

megegyezésre törekvő politikát folytat (402-es példa), a népi demokrácia teremtette 

meg a független magyar köztársaságot (403-as példa), a népi demokrácia felosztotta a 

nagybirtokok földjét (404-es példa), a magyar demokrácia elvette a kapitalisták 

vagyonát és a nép kezébe adta (405-ös példa). 

A korpuszban az esetenként megszemélyesített DEMOKRÁCIA nagyon tevékeny: 

leszámol, lesújt, büntet, meghatározza a kialakuló kapcsolatokat, újraosztja a tulajdont. 

Az 1949-es évek végéről és az 1950-es évek elejéről származó további példákban 

inkább már UTAZÁSról van szó, és kevesebb példában fordul elő a KÜZDELEM: a népi 

demokrácia a szocializmus felé halad (408-as példa), a dolgozó nép összeforrt népi 

demokráciánkkal (409-es példa), dolgozó parasztságunknak helyeselnie kell a népi 
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demokrácia politikáját (417-es példa), a magyar népi demokrácia a béketábor hű, küzdő 

tagja (421-es példa), megerősítendő a népi demokrácia állampolgári fegyelme, rendje és 

védelme (426-os példa), és tovább kell haladni a népi demokrácia útján a szocializmus 

felé (430-as példa). Egy sokkal későbbi, 1987-es példa is ugyanezzel az UTAZÁS-

megközelítésmóddal dolgozik, de érdekes módon a szocialista kifejezést jelzőként 

illeszti a demokrácia szó elé: 

508 ...kivezette az országot az 1956-os tragédiából,... és rátért a szocialista 

demokrácia kibontakoztatásának útjára. 

 

Újabb szünet után 2004-ben és 2006-ban találkozunk megint a KÖZTÁRSASÁG és a 

DEMOKRÁCIA ilyetén való metonimikus használatával (az idővonalon megjelenített 

gyakorisági mutatókat lásd az 51. ábrán), itt szó van az igazságos köztársaság 

alapképletéről (604. példa), a nemzet és a köztársaság egymás mellett való megféréséről 

(638. példa), valamint a széles talapzatú demokratikus alkotmányos szerződésen épülő 

köztársaságról (641. példa).  

A köztársaság és a népköztársaság szavak érthető módon kapcsolódnak a különböző 

államformák kialakításának időpontjaihoz, azonban nagyon érdekesnek találom a 

demokrácia szó ÁLLAMI BERENDEZKEDÉS AZ ÁLLAM HELYETT metonimikus 

használatának ilyen kirívó időbeli korlátozódását (a változatok gyakorisági mutatóit lásd 

az 50. ábrán). 

Vajon miért pont az 1940-es évek második felében és az 1950-es évek elején 

hangsúlyos ily nagyon a korpuszban a demokrácia megnevezés? Talán fordított 

beszédről van szó (ezek a kommunista diktatúra legsötétebb évei), pont annak 

hangsúlyozásáról, ami nincs? Ilyen távlatból nehéz megítélni, de a napjaink politikai 

diskurzusában, sőt a politikai vonatkozású közbeszédben is tovább él ez a fajta 

zűrzavar. Ugyanabból a valósághelyzetből némelyek arra következtetnek, hogy 

Magyarországon vége van a köztársaságnak és haldoklik a demokrácia, míg mások arra, 

hogy mindkettő él és virul. A fentiek fényében úgy tűnik, hogy e két eltérő 

valóságértelmezés teljesen természetesnek vehető, mert a magyar társadalom más-más 

módon vagy időszakban szocializálódott rétegei egészen mást értenek a DEMOKRÁCIA, 

illetve a KÖZTÁRSASÁG fogalma alatt. 
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 4.3.4 CSALÁD-típusok 

A megszemélyesítéssel kapcsolatos vizsgálódásokra visszatérve nézzük meg, az 

életciklusbeli és a testi különbségek mellett milyen hasonlóságokat vagy különbségeket 

találunk abban a megközelítésmódban, amely az államot, az országot vagy a nemzetet 

családként ábrázolja.  

A korpuszban a SAJÁT ÁLLAMUNK MINT CSALÁD megközelítésmóddal kizárólag 1950 

előtt, majd pedig napjainkban találkozhatunk, az ÁLLAMOK KÖZÖSSÉGE MINT CSALÁD 

megközelítésmód viszont már az 1900-as évektől felbukkan, de elsősorban az 1960-

1990 közötti évekre jellemző.  

Konkrétan ezek a következő kifejezésekben és gondolatokban jelentkeznek. A 

Kiegyezés és a II. Világháború között –1867-ben: testvér népek (1-es példa), 1903-ban: 

a nemzet segítségére siető korona atyai szíve (45-ös példa), a nemzetiségiek iránti 

testvéri érzület (65-ös példa), 1912-ben: horvát testvéreink (79-es példa), 1920-ban: a 

többi népcsaládok között (150-es példa), a lengyel nemzet, testvérnemzetünk (182-es 

példa), 1921-ben: más uralom alá került véreink (219-es példa), 1932-ben: a nemzettel 

sorsközösséget elismerő zsidók mint testvérek (236-os példa), a magyar munkás és a 

magyar polgár mint testvérek (237-es példa), majd 1941-ben: bárhol élő véreink (286-os 

példa), 1944-ben: a honvédségről gondoskodó testvéri magyar szívünk (325-ös példa), 

testvéri családi viszony a hazai németséggel (326-os példa), az európai nemzetek 

családja (327-es példa), és kezet nyújtok minden magyar testvérnek (335-ös példa). 

A II. Világháború után –1945: nemzetünk mint a szabadságszerető népek családjának 

szerény tagja (340-es példa), 1946: Magyarországból kivándorolt véreink (372-es 

példa), a szomszéd népekkel való testvéri együttélés (373-as példa). 

A kommunizmus idején –1955: baráti és testvéri viszony Szovjetunió, Csehszlovákia és 

Románia népeivel (448-as példa), 1957: a Szovjetunió és a szocialista tábor testvéri 

segítsége, testvéri országok segítsége (451-es, 452-es, 453-as példa), testvéri közösség 

szálai a szocializmust építő országok népeivel (454-es példa), nagy családhoz, a 

szocialista nemzetek közösségéhez tartozunk (455-ös példa), 900 milliónyi 

testvérünkkel együtt építjük és védjük ezt a társadalmi rendet (456-os példa), a 

szocialista táborban egymás iránti testvéri szolidaritás (457-es példa). 

454 ...még szorosabbra fűzzük kapcsolatainkat a szocializmus országaival, 

erősítjük a testvéri közösség szálait a szocializmust építő országok népeivel, 
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kormányaival, mindenekelőtt a szocializmus híveinek legerősebb bástyájával, a 

szocialista tábor vezető erejével, a Szovjetunióval. 

 

1961: a Szovjetunió testvéri segítsége (469-es példa), a Magyar Népköztársaság a 

szocialista család megbecsült tagja (470-es példa), 1975: a testvéri szocialista országok 

(494-es példa), 1985: a testvéri szocialista országok (503-as és 504-es példa). 

A rendszerváltás után –1998-ban és 2004-ben a CSALÁD és az ÉPÜLET forrástartomány 

közös területének nevezhető OTTHON fogalomhoz társítva jelenik meg Magyarország, 

illetve Európa. 1998-ban: otthon vagyunk Európában (562-es példa), itthon lehessenek 

ebben a hazában (563-as példa), Magyarország otthonosabbá tétele (598-as példa), 

Magyarország a hazánk, Európa az otthonunk (599-es példa).  

2014-ben pedig a vizsgált beszédek által alkotott korpuszban új, de a magyar nyelvben 

és köztudatban általánosan jelen lévő kifejezéssel találkozhatunk, az anyaország (707-

es példa) megnevezéssel, mely az elszakadt területekhez való viszonyt hangsúlyozza. 

 

 4.3.5 ÚT–UTAZÁS-típusok 

Általános megszemélyesítés példáinak vehetjük azokat az eseteket is, melyek az ÚT–

UTAZÁS forrástartományból merítve jelenítik meg az ÁLLAM állapotát vagy 

tevékenységét. A korpuszban 1890 előtt nem találunk az UTAZÁS forrástartományból 

merítő példákat, viszont 1944-ben hirtelen kiugró értéket látunk.  

Az utazás irányát hangsúlyozó alcsoport példái először konkrét ideológiákat 

hangsúlyozva kerülnek elő (az 1800-as évek végén ez a szabadelvűség: 13-as, 20-as, 

22-es, 28-as, 29-es példa, az 1920-as években a keresztény-nemzeti eszmék: 193-as, 

194-es, 195-ös, 196-os, 198, 199-es példa), majd a 2010 utáni példákban az irány a 

középre tartás (697-es példa) és a stabilitás (698-as példa), az iránytű pedig az emberek 

akaratát tükrözőnek mondott kormányprogram (683-as és 684-es példa). 

 

A cél hangsúlyozása kiemelt szerepet kap a kommunizmus időszakában (lásd 395-ös, 

427-es, 460-as, 481-es példák), Míg az irány-hangsúly mögött, mint fent láttuk, 

általában ideológiák jelennek meg a példákban, addig a cél-hangsúly általában nagyon 
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elvont, szinte megfoghatatlan pontokat jelöl. Az útviszonyok, a körülmények kifejtése 

jellemzően nagy nehézségekkel teli időszakokkal esik egybe: az első világháborúval a 

második világháborúval, majd a rendszerváltással. Sajátos az utazási eszköz 

konkretizálása, ez a korpuszban többször is jelen van (24-es és 525-ös példa), és 

napjaink politikai diskurzusában is látjuk ennek ismételt megjelenését (például 

évértékelő beszédekben). 

 

 4.3.6 ÉPÍTKEZÉS-típusok 

A szintén gyakori ÉPÍTKEZÉS forrástartományból azokat az alcsoportokat vehetjük 

általános megszemélyesítéshez tartozóknak, amelyekben az építkezésről mint 

cselekvésről van szó (lásd az 5–7. ábrákat), és nem maga az állam jelenik meg 

épületként. A korpusz egészében a példák legnagyobbrészt az építkezést mint cselekvést 

hangsúlyozzák, és ezek a példák elsősorban az 1960-1990-es időszakból származnak. 

Az alap hangsúlyozása az 1945 előtti időszakra jellemző, majd napjainkban jelenik meg 

ismét, és általában vagy valamilyen értékhez, vagy az ÁLLAM létét meghatározó közjogi 

dokumentumokhoz (az alkotmány, a Kiegyezés államjogi törvénycikkei) kötődik. 

A korpuszban az 1970-es és 1980-as években kiugró gyakorisági értékeket mutató, az 

építkezést mint cselekvést hangsúlyozó példák nagy része elvont értelemben vett 

építkezésről, a szocializmus, illetve a kommunizmus építéséről szól (423-as, 425-ös, 

430-as, 444-es, 449-es, 456-os, 459-es, 460-as, 461-es, 465-ös, 471-es, 472-es, 473-as, 

474-es, 475-ös, 479-es, 480-as, 481-es, 484-es, 488-as, 489-es, 491-es, 492-es, 496-os, 

497-es, 498-as, 501-es, 502-es péld). A fent tárgyalt UTAZÁS forrástartománynak az 

utazás célállomását hangsúlyozó, ugyanebben az időszakban gyakori példái is ezeket az 

elvont fogalmakat, a felépített szocializmust vagy kommunizmust nevezik meg célként, 

ily módon vegyítve az ÉPÍTKEZÉS és az UTAZÁS forrástartományt. 

461 ...pótoljuk a károkat és a zökkenők leküzdése után előre megyünk a 

szocialista építés útján. 

 

 4.3.7 KÜZDELEM és HARC-típusok 

A harmadik leggyakrabban használt forrástartomány a KÜZDELEM, és fontosnak 

látszanak azok a történelmi körülmények, melyekhez kapcsolódóan a magyar a rabság 
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alcsoportba sorolt példák az első világháború után (145-ös, 14-as. példa), illetve a két 

világháború között megjelentek (a fasizmus ideológiája: 381-es példa, illetve a trianoni 

békediktátum veszteségei: 293-as, 328-as, 329-es példa).  

A 1920-as évekre, majd kiemelkedő gyakorisággal a kommunizmus időszakára 

jellemző harc cselekedet a következő vonatkozásokban jelenik meg, 1920-ban és 1921-

ben: a vörös rombolás és a vörös uralom ellen (164-es és 168-as, valamint 217-es, 218-

as példa), Európa és a kereszténység védelmében (180-as és 182-es példa), a nemzeti 

szuverenitásért (215-ös, 216-os példa), majd 1942-ben és 1944-ben: a bolsevizmus ellen 

(308-as, 309-es, 330-as, 331-es, 332-es, 333-as példa). A kommunizmus időszakában 

természetesen teljes mértékben megváltozik az ellenségkép, a következők szerint: a 

háborús bűnösök (362-es példa), a reakció (365-ös, 380-as példa), az imperialisták 

magyarországi ügynökei (393-as, 394-es példa), a demokratikus rend ellenségei (432-es 

példa), politikailag helytelen irányzatok, a tespedés és a gonosz (467-es példa), a 

háborús agresszorok (468-as példa), a tőkés világ szélsőségesen reakciós körei (504-es 

példa); és a harc folyik a demokráciáért (377-es, 379-es, 389-es példa – de a demokrácia 

is harcol: 378-as, 387-es, 388-as, 391-es példa), a szocializmusért (433-as, 447-es, 458-

as példa), a békéért (466-os példa); a küzdőtárs, avagy a felszabadító pedig a 

Szovjetunió (363-as, 381-es, 422-es, 423-as példa), mellyel békefrontot (411-es, 412-es, 

413-as, 419-es példa), illetve béketábort (420-as, 421-es példa), szocialista tábort (449-

es, 450-es, 454-es, 457-es, 466-os példa) alkotunk. 

Ebben az időszakban gyakran keveredik egymással az ÉPÍTKEZÉS és a HARC 

forrástartomány: 

458 ... a szocialista társadalom felépítésének valóra váltásáért vívott harc... 

 

Vagy akár párhuzamosan is jelen lehet az ÉPÍTKEZÉS, az UTAZÁS és a HARC 

forrástartomány is: 

484 ...továbbra is győzelmesen haladunk előre a szocialista Magyarország 

felépítésében. 
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Az ÁRAMLAT–GÁT forrástartományt vizsgáltam még ide tartozóként, ezek példái 1920-

ban, illetve 1921-ben az áramlatot a bolsevizmussal azonosítják (141-es, 142-es, 143-as, 

203-as példa). 

Összességében tehát azt látjuk, hogy a különböző történelmi időszakokban nagyon meg 

tud változni az ellenségkép, szinte két oldal váltja egymást, vagy a bolsevizmus és a 

kommunizmus ellen küzdünk, vagy a kommunizmusért annak ellenségeivel – a 

reakcióval (ez oly mértékben kötött kulturális kifejezés, hogy más nyelvre csak kimerítő 

magyarázattal fordítható) harcolunk, az első esetben elsősorban a függetlenségünkért, a 

másodikban pedig a békéért. Az ellenségképet erősíti, a harc szükséges voltát 

hangsúlyozza az a megjelenítés, amelyben az ellenséges tábor ideológiája ÁRAMLAT, 

mely ellen GÁTTAL kell védekezni.  
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o 4.4 Összegzés 

 4.4.1 Diakrón áttekintés 

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. 
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 4.4.2 Általános áttekintés 

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 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 
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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 változott, és a két 

világháború alatti és közötti években kiugró gyakorisági értékeket mutató RABSÁG 

alcsoport példái a fasizmus ideológiájával, illetve a trianoni békediktátum 

veszteségeivel voltak kapcsolatban. A VERSENY forrástartományi alcsoport csak a 

kétezres évek közeledtével jelent 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 jelent meg a 

korpuszban, azonban a példák gyakorisága egyik időszakban sem volt számottevő. Az 

ÁLLAMOK KÖZÖSSÉGE MINT CSALÁD értelmezés az 1900-as évektől végig jelen volt, 

azonban míg a párizsi békeszerződések előtt a család tagjai a szent korona országai 

voltak, addig az 1950-es évek után a kor internacionalista ideológiájának megfelelően a 

CSALÁD tagjai a szocialista országok voltak. 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 volt hangsúlyos, a kommunizmus 



136 
 

korszakában némileg visszaszorult, majd a 2000-es évek elején, valamint napjainkban 

került 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 került előtérbe, a kommunizmus időszakában egy kiugró előfordulási 

aránytól eltekintve háttérben maradt, majd a 2000-es években jelent 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 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, 



137 
 

valamint a NÖVÉNY forrástartományokból merítő példák nagy részének (előre haladás, 

létrehozás = fejlődés), melyekre tekinthetünk egyfajta ERŐ metaforákként is. 

Az ’átalakulás’ és a ’változás’ 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, nincs jelen a kommunizmus időszakában.  

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.  
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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.  

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. 
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 4.4.3 A hipotézisek az eredmények tükrében 

A vizsgálat eredményei azt igazolják, hogy az empirikus vizsgálatra alapozott kognitív 

megközelítésmód alkalmas az ÁLLAM fogalmának kulturális tényezőket is figyelembe 

vevő vizsgálatára. Az első hipotézis tehát igazolást nyert, az elméleti keret jól 

használhatónak mutatkozott. A fogalomalkotásra legnagyobb hatással lévő kulturális 

tényezőnek az ideológia bizonyult. Alapként megjelent az ÉPÍTKEZÉS 

forrástartományból merítő fogalmi metaforákban, és megszabta az irányt az ÁLLAM 

UTAZÓ fogalmi metafora esetében. 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. 

A korpusz példái alapján feltérképezett fogalmi metonímiák és metaforák sokasága 

igazolta a második hipotézist, mely szerint ezek segítségével értelmezzük, értjük meg az 

ÁLLAM elvont, tehát közvetlenül nem hozzáférhető fogalmát. 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. 

Szintén igazolást nyert a harmadik hipotézis, mely szerint 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. Ugyanezt a kérdéskört ellenkező oldalról 

közelítve azt is feltételeztem, hogy az ÁLLAM nyelvi képének vizsgálata az ember és a 

társadalom jobb megértését is eredményezi. Ezt a feltételezést ez a kutatás jellegénél 

fogva nem tudta igazolni, azonban talán rámutatott arra, hogy a nyelvi kutatásokat más 

tudományterületek kutatási módszereivel összekötve érdekes felfedezéseket lehetne 

tenni. 
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A valós idejű jelentéskonstruálás fontosságát kiemelő negyedik hipotézis szerint az 

ÁLLAM fogalmában változásokat eredményeznek a valós időben történő nyelvi és nyelven 

kívüli hatások. Ezt a hipotézist igazolni látszik annak ténye, hogy 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. 

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 is 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.). 
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5. fejezet. Az eredmények összevetése más kutatások 
eredményeivel 

o 5.1 Saját kutatások más szövegtípusokon vagy más 

kutatási módszerrel 

 5.1.1 Évértékelő beszédek 

A kiinduló kutatói megfigyeléseknél már említett vizsgálatban (Farkas 2012a) bő egy 

évtized (11 év: 1999–2010) alatt elhangzó országértékelő beszédek szövegét 

áttanulmányozva beazonosítottam azokat a részeket, ahol utalás történik az államra 

(akár annak területére, mint ország vagy haza; akár annak formájára, mint köztársaság; 

akár annak népességére, mint társadalom, nép, nemzet vagy közösség), annak 

vezetésére (kormány), működésére vagy egyéb jellemzőire, valamint azokat a részeket, 

ahol A TÁRSADALOM CSALÁD fogalmi metafora vagy annak leképezései (a család 

otthona az ország, a szülők a kormányzat, a gyerekek az állampolgárok) akár 

szövegszinten, akár metaforikus következményként az érvelés menetében vagy 

szerkezetében megjelentek. Megnéztem, milyen forrástartományok játszanak szerepet 

az ÁLLAM fogalomalkotási folyamatában, annak lehetőségét is szem előtt tartva, hogy 

akár nem metaforikusan összeálló prototípus is kibontakozhat. Azt is megnéztem, hogy 

a beszélők milyen szavakkal utalnak a céltartomány egészére vagy annak lényegi 

elemeire.  

Ebben a vizsgálatban fő szempont volt a jobb- és baloldali összevetés (a jobb- és 

baloldali jelzők nagyon is vitathatók, én az egyszerűség kedvéért utalok Orbán Viktor 

beszédeire jobboldali, a szocialista és liberális kormányok miniszterelnökeinek 

beszédeire pedig baloldali csoportosítással). 

Megállapítottam, hogy az ÁLLAM, az ORSZÁG vagy a HAZA céltartományának 

megjelenésekor a jobb- és baloldali beszédek összevetésében Orbán Viktor évértékelő 

beszédei nagyságrendileg több kifejtett fogalmi metaforát tartalmaztak. A legjellemzőbb 

forrástartományok a következők voltak: 

1. UTAZÁS – KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ 
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• hajó (sodródó hajó, közös hajónk sorsa; süllyedő hajóról hiába bámulunk a 

végtelenben felsejlő szárazföld felé; hogy Magyarország hajója a következő 

évtizedben ne legyen kiszolgáltatva a változó széljárásoknak) 

• rakéta (… hogyan indul útjára egy rakéta … Magyarország felemelkedett … 

pályára álltunk) 

• gépkocsi (defektes gépkocsink már a felniken fut, csikorog, szikrázik, füstöl) 

• busz (csakhogy itt most nem magánautóról van szó, hanem egy buszról, amelynek 

tízmillió utasa van. … nem vesszük jól a kanyarokat, … most egy igen éles kanyar 

következik az úton) 

• vasúti kocsi (előfordulhat, hogy a világgazdaság újra meginduló szerelvényéhez 

nem tudjuk odakapcsolni Magyarország vasúti kocsiját) 

2. ÉPÍTKEZÉS – ÉPÍTMÉNY 

• általában (ha nem tudjuk felépíteni ezt az államot) 

• ház (a ház lett kisebb, … ráadásul zsugorítja ennek a háznak az értékét, hogy 

szolid családi házból utcavégi, ártéri odúvá minősítették) 

3. SZEMÉLY – emberek csoportja v. valamilyen konkrét személy 

• család (a szülők kis vonással jelzik az ajtófélfán, mennyit nőtt, gyarapodott 

gyermekük; gondolkodjunk úgy a költségvetésről, mint mindannyiunk 

háztartásának mérlegéről; a haza olyan, mint egy nagy család) 

• csapat (az erős ország azonban olyan, mint egy erős csapat … a csapattagok 

összetartanak az öltözőben, az edzésen és a mérkőzésen is) 

• sportoló (Magyarország is benevezett egy versenybe, … Magyarország képes 

győzni a versenyben, nem csak részt venni és utolsóként kullogni) 

• gazda (valójában sohasem az állam, hanem mindig a kormány a rossz gazda) 

 

Az UTAZÁS forrástartomány kifejtettségéből kitűnt, hogy milyen nagy hangsúlyt kap a 

valahova történő eljutás, azon belül pedig leginkább az ezt lehetővé tevő eszköz 

minőségének (pl. alkatrészek állaga) és jellemzőinek (pl. irányíthatóság) kérdése.  

Az ÉPÍTKEZÉS forrástartomány vonatkozásában azt jegyeztem meg, hogy az építmény 

lehet létrehozandó, vagy lehet már létező, valamilyen tulajdonságokkal eleve 

rendelkező is. 
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Az ÁLLAM SZEMÉLY metaforához kapcsolódó esetekben megnéztem, hogy milyen 

tulajdonságokkal rendelkező személy jelenik meg, és arra a megállapításra jutottam, hogy 

Orbán Viktor beszédeiben az állam jellemzően  

• független (ezt a hajót közös akaratunk szerint magunk kormányozhassuk; állami 

önrendelkezés; független állam) 

• erős (az államot megerősítsék, és tekintélyét helyreállítsák; erős, felelős és 

cselekvő kormányzás; csak egy erős ország tudja biztosítani a polgárai számára 

azt, amit az emberek joggal várnak el a hazájuktól) 

• irányítási és ellenőrzési jogokkal bíró (erősíteni kell az államok irányítási és 

ellenőrzési jogait; nemzetállamok ellenőrzése alá kell vonni a nemzeti 

pénzpiacokat; szükség van az állam szerepére és ellenőrzésére) 

• felelősséget vállaló (állami felelősség; felelősséggel kezeli a pénzügyeket; vállalja 

azt a felelősséget, amelyet a piaccal szemben vállalnia kell) 

• védelmet és biztonságot nyújtó (meg tudja védeni az embereket, megvédi 

polgárait; védje meg a magyar nagyvállalatokat; meg kell védeni magunkat) 

• erkölcsi kereteket biztosító (mégiscsak szükség van valamilyen erkölcsi 

abroncsra) 

• az önrendelkezés lehetőségének nyitva tartása mellett segítő (az állam melléjük 

áll … bizonyos szabadságokat bátran meghagyhat az embereknek, akik 

eldönthetik...) 

• lehetőségeket teremtő (lehetőségeket adni a tetterős embereknek) 

• szolgálatot végző személy (hatalmaskodás helyett szolgálatot; az igazi alázat azt 

jelenti, hogy a munka … megbízatás … alázat a megbízó és a feladat iránt) 

 

A baloldali beszédekben a KÖZLEKEDÉS, a KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ egyáltalán nem jelent 

meg forrástartományként. A valahova történő eljutás metaforikus következmények 

formájában jelen volt (a nemzetnek együtt kell Európába érkeznie; most az a feladatunk, 

hogy átmenjünk a nemzeti múltat az európai jövővel összekötő hídon; váltsunk irányt és 

váltsunk sebességet; csak közös utunk van), de az eszköz nem került kifejtésre. Az 

ÉPÍTKEZÉS forrástartomány jelenléte hangsúlyos volt, de csak az általánosságban vett 

építkezés cselekedete (a demokratikus köztársaság építménye szilárdan áll; építsünk 

modern köztársaságot; épül ez az ország), soha nem a konkretizált építmény maga. Az 

is előfordult, hogy az építkezés cselekedete helyett még általánosabb cselekvés volt 
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jelen, melyre a csinál, a tesz és a teremt igék utaltak (csináljunk egy jobb 

Magyarországot; Csináljunk egy nagyszerű országot; erőssé kell tennünk az országot; 

élhetőbb Magyarországot teremtsenek; lehet teremteni egy új, egy jobb 

Magyarországot). A hangsúly mindig a jövőn volt, nem pedig a jelen diagnosztizálásán 

(szöges ellentétben a jobboldalon megjelenő retorikával). 

A baloldali beszédekben az érvelés szintjén megjelenő metaforikus következmények 

nagyon ellentétes képet adtak arról, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkező 

személyként jelenik meg az állam. Medgyessy Péter beszédeiben még egyértelműen a 

gondoskodó szülő prototípusa dominált (minden polgárát megvédi; felelősek vagyunk 

azokért, akik a maguk erejéből nem tudtak feljebb kapaszkodni; az önérdeken túl a 

közjóért is cselekedjen; erős hálóval védi a lemaradókat; ezért vállalta át az állam 

tavaly a vállalkozók rövid lejáratú adósságának egyharmadát; sokat tettünk azokért, 

akiknek eddig túl kevés jutott; azokat kell segíteni, akik valóban rászorultak; ki nyújt 

majd támaszt, ha az állam kisebb lesz; állami segítséggel szülessenek meg az esélyek; 

állami támogatás; ösztönözzük), a gondoskodó szülő azonban nem csak az állam, 

hanem Európa is lehet (Európa segít). Gyurcsány Ferenc azonban egyértelmű kritikát 

fogalmazott meg ezzel szemben (Nem igaz, hogy a gondoskodó állam helyettesíti a 

teljesítményt, hogy a gazdaságban a versenynél fontosabb a kormányzati támogatás, 

hogy a piacot legyőzi az állami elosztás), és a gondoskodás felelősségét a közösségre 

helyezte át. Az ő beszédeiben az ÁLLAM CSALÁD fogalmi metaforán belüli 

leképezésekben már nem a szülő a gondoskodó, hanem maga a család, és kiemeli a 

közösség tagjaitól kapott hozzájárulás fontosságát (tartja őt a közösség mindenkit elérő 

keze; az államnak és a családnak egyaránt van felelőssége a felnövekvő gyermekekért; 

a köztársaság ereje és cselekvőképessége a polgárok hozzájárulásán múlik).  

A szigorú apa modellben domináns erkölcsi normák, amelyek a jobb oldali beszédekben 

inkább az állam és a kormányzat kívánatos jellemzőiként jelentkeztek, itt a közösség 

tagjaira vetítődnek (Magyarország a polgárok felelős, cselekvő közössége; nem vesszük 

el az ország kedvét, lelkét, helyenként szenvedélyét abban, hogy lehet csinálni ebből egy 

jobb országot; mit lehet hozzátenni a közöshöz). 2006 és 2009 között Gyurcsány Ferenc 

beszédeiben vissza-visszatér az állam gondoskodó szerepkörének kiemelése (jobban és 

igazságosabban szolgáljon minket az állam; az államnak határozottabban kell védeni a 

gyengét; sokan csak az államtól várhatnak és kaphatnak segítséget), 2010-ben ismét 

annak kritikájával (az állam később fenntarthatatlan mértékűnek bizonyult szociális 
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szerepvállalása), majd a közösség tagjaival szembeni elvárások megfogalmazásával 

(akik nemcsak le akarják szedni az ország fájának gyümölcsét, hanem képesek rá, hogy 

közösen tegyenek is az országért). 

Bajnai Gordon 2009–2010-es beszédeit a korábbi baloldali beszédekhez képest még 

kevesebb metaforikus tartalom jellemezte, mindössze az állam mérete, adóssága, 

kiadásai és takarékossága kerültek említésre, illetve megjelent egy új fogalmi metafora: 

AZ ÁLLAM VEZETŐJE VÁLLALATI ALKALMAZOTT (én a köztársaság „alkalmazottjaként” 

szeretnék ma szólni). Annak ellenére, hogy a baloldali, a szocialista beszédekben 

egészen 2009-ig, kritikával ugyan, de fellelhető a gondoskodó szülőhöz köthető erkölcsi 

tartalom, ugyanezen időszak végén (2008–2010 között) a gazdasági miniszter, Kóka 

János beszédeit (aki nem szocialista, hanem liberális vonalhoz tartozik ugyan, de a 

beszédek egyértelműen leszögezik a kettő koalíciójának egységét) kizárólag a szigorú 

apa modellhez kapcsolódó erkölcsi tartalom jellemezte (hangosabbak lettek, akik az 

erős és gondoskodó állam képében lényegében a szocializmust csempésznék vissza 

Magyarországra; krónikusan óriásira duzzadt állam eltartásának terhei; a válságból 

csak úgy tudunk kilábalni, ha a további központosítás helyett végre az öngondoskodást, 

a felelősségvállalást, a verseny kultúráját támogatjuk; a kampány időszakában … a 

piacgazdaság és az öngondoskodás hívei csapnak majd össze az állami hatalom, az 

állami túlterjeszkedés híveivel). 

Az évértékelő beszédeket elemző kutatás több szempontból hasonló volt, azonban 

néhány szempontból különbözött a disszertáció fő (bemutatkozó beszédeket elemző) 

kutatásától. A szövegtípusok hasonlóak voltak: a beszélők személye azonos volt 

(miniszterelnök), a hallgatóság szinte azonos (bár a bemutatkozó beszédek általában a 

parlamentben, az évértékelő beszédek pedig különböző helyszíneken hangzottak el, a 

média közvetítésében mindkettő szélesebb társadalmi rétegekhez szólt), és mindkét 

típus programbeszédként azonosítható. Különbségek abból adódtak, hogy az évértékelő 

beszédek sokkal rövidebb időszakot ölelnek fel (közel másfél évszázad helyett csak bő 

egy évtizedet), és ezeknél elsősorban nem diakron változásokat kerestem, hanem 

összehasonlítottam a két politikai (az egyszerűség kedvéért jobb-, illetve baloldalnak 

nevezett) tábor képviselőinek politikai diskurzusában megjelenő ÁLLAM-fogalmat. 

Megállapítottam, hogy a jobb oldali beszédek nagyságrendileg több kifejtett metaforát 

alkalmaznak. Kifejtett metaforának nevezem azt, amikor a leképezések részletekbe 
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menően megjelennek, és a metaforikus következmények fontos szerepet játszanak az 

érvelésben. Ez leginkább az UTAZÁS forrástartományából merítő metaforáknál volt 

tetten érhető, amelyeknél a ’valahova történő eljutás’ hangsúlyozása mellett a 

jelentésfókusz az utazási eszköz minőségi jellemzőin volt. 

A bal oldali beszédeket általában jellemezte a jelen állapotok helyett a jövőre fektetett 

hangsúly, és a konkrét helyett inkább az általánosabb cselekedetek jelenléte. 

Az ÁLLAM SZEMÉLY metaforán belül a jobb oldali beszédek a ’függetlenség’ és az ’erő’ 

tulajdonságait, valamint az ’irányítás’, a ’felelősségvállalás’, a ’védelem’ és a 

’szolgálat’ cselekedeteit hangsúlyozták. A bal oldali beszédekből nem rajzolódott ki 

ilyen világos kép az ÁLLAM SZEMÉLY tulajdonságairól. A ’gondoskodás’ cselekedetként 

hol jellemző volt, hol pedig kifejezetten kritizált. Ez a különbség adódhat egyszerűen 

annak tényéből is, hogy a jobb oldali beszédeket ebben az időszakban ugyanaz a 

személy mondta el, a bal oldaliakat viszont több személy, de az állam tágabb 

környezetének gazdaságpolitikai helyzetében bekövetkezett változások (pl. pénzügyi 

válság) is előidézhették ezt a változást. 

A két kutatás eredményei között különbség mutatkozik abban, hogy míg a jobb oldali 

évértékelő beszédekben jellemző az ÁLLAM utazási eszközként történő ábrázolása, addig 

a bemutatkozó beszédeket ez nem jellemzi. Ez a különbség adódhat abból, hogy míg 

bemutatkozó beszédeket mindig a kormányzásra készülő miniszterelnök mondja el, 

addig évértékelő beszédeket kormányon és ellenzékben lévő (jelen vagy múltbéli) 

miniszterelnökök is mondanak. E feltételezés igazolásához tágabb időszak és több 

beszéd tanulmányozására lenne szükség, de előfordulhat, 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. 
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 5.1.2 Alkotmányok 

Vitatható ugyan, hogy egy ország alkotmánya Dijk korábban idézett meghatározása 

szerint (lásd 2002:13) részét képezi-e a politikai diskurzusnak, mert inkább jogászok 

írják, nem pedig politikusok (bár a kettő nem zárja ki egymást, sokan vannak, aki egy 

személyben jogászok és politikusok is), de mivel az alkotmány tartalmát elsősorban 

politikai szándékok befolyásolják, tekinthetünk rá a politikai fogalmi tér fontos 

elemeként, tehát indokoltnak tartom az alkotmányok és az alaptörvény szövegének 

ebben az összefüggésben történő vizsgálatát. 

Nyelvészeti szempontból ennek a szövegműfajnak a jellemzői nyilvánvalóan eltérnek a 

politikai beszédek retorikai jellemzőitől. Az elsődleges cél itt nem a meggyőzés, bár az 

alkotmányban lefektetett elvek általános elfogadottságának elérése is szempont lehet a 

szövegezésnél. A retorikai jellemzők különbözőségéből adódóan ezen szövegek 

metaforizáltsága várhatóan alacsonyabb lesz a politikai beszédek metaforizáltságánál, 

azonban mivel az egyik hipotézisem szerint az ÁLLAM fogalmának megértéséhez 

feltétlenül szükség van metonímiákra és metaforákra, ezek feltehetően innen sem 

fognak teljes mértékben hiányozni. 

Ebben a 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. 

Az elsődleges kutatási kérdésem az volt, 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 azt kívántam feltárni a nyelvtani viszonyok elemzésével, hogy mennyire 

jelenik meg aktív szereplőként az ÁLLAM, és ha megjelenik, akkor mi jellemzi a 

cselekedeteit. 

A vizsgálat szöveganyaga az 1949. augusztus 20-án elfogadott alkotmány, az 1989. 

október 23-án elfogadott alkotmány, valamint a 2012. január 1-jén életbe lépett új 

alaptörvény volt. Megállapítottam, hogy ebben a korpuszban szövegszinten sokkal 

kevésbé jelennek meg fogalmi metaforák, egyetlen utalás sem történt a más 
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szövegtípusokban gyakori UTAZÁS vagy ÉPÍTKEZÉS forrástartományok jelenlétére. 

Megszemélyesítésre, tehát a SZEMÉLY forrástartomány jelenlétére viszont számos példa 

utalt. 

A céltartomány egészére utaló megnevezések eloszlását az alábbi táblázat szemlélteti: 

A céltartomány egészére utaló szavak az 1949-es és az 1989-es 
alkotmányban, illetve a 2012-es alaptörvényben. 

 1949 1989 2012 
Magyarország 1 8 68 
Magyar 
Népköztársaság 

56 0 0 

Népköztársaság 1 (+1)  0 
Magyar Köztársaság 0 87 0 
Köztársaság 1 8 (+1) (1) 

 

Természetes, hogy mindig az a megnevezés fordul elő legtöbbször (vagy akár 

kizárólagosan) egy-egy alkotmányban, amely az adott időszakban az ország hivatalos 

neve, illetve államformája. Az ezekhez tartozó sorok tehát nem tartogatnak meglepetést. 

Eltérést mutat viszont a három alkotmány összevetésében az, hogy melyik milyen 

gyakorisággal él az ÁLLAMFORMA AZ ÁLLAM HELYETT fogalmi metonímiával, és utal 

csupán a népköztársaság vagy a köztársaság szóval az ország egészére (a táblázatban 

zárójelbe tett számok olyan eseteket jelölnek, amikor az adott szó jelzőként van jelen, 

tehát nem ugyanolyan értékű referenciát jeleznek, mint máshol). Az 1989-es 

alkotmányban ez kiugróan sokszor fordul elő. 

A céltartomány két elemére, annak területére és annak népességére utaló szavak 

előfordulásának gyakoriságát az alábbi két táblázat szemlélteti. 

A céltartomány területi egységére utaló szavak az 1949-es és az 1989-es alkotmányban, 
illetve a 2012-es alaptörvényben. 

 1949 1989 2012 
ország 4 2 3 
haza 2 0 5 

 

Azt látjuk, hogy míg a haza szó időnként előfordult az 1949-es alkotmányban, teljesen 

eltűnt az 1989-es alkotmányból, majd újra megjelent, a korábbinál is nagyobb 

gyakorisággal, a 2012-es alaptörvényben. Furcsának mondható ez a hiány, mert a 
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kifejezés fogalmi keretében szinte csak pozitív érzelmeket kiváltó elemek találhatók, és 

az adott kor miniszterelnöki beszédei (jobb- és baloldaliak egyaránt) a többi korhoz 

hasonlóan egyáltalán nincsenek híján a használatának. 

A céltartomány egyik lényegi elemére, a hatókörébe tartozó emberek összességére utaló 
szavak az 1949-es és az 1989-es alkotmányban, illetve a 2012-es alaptörvényben 

 1949 1989 2012 
nép 6 6 5 
dolgozók/dolgozó nép 26 0 0 
polgárok 13 0 3 
választópolgárok/választók 4 6 4 
állampolgárok 1 16 3 
magyar állampolgárok 0 0 15 
magyarok 0 0 4 
nemzet 0 2 7 
magyar nemzet 0 0 4 
közösség 0 4 1 
mindenki/senki 0 1 21 

 

Amint az a táblázatból kiolvasható, az 1949-es alkotmány leggyakrabban a nép, 

jellemzően a dolgozó nép kifejezéssel utal a hatókörébe tartozó emberekre, és bár 

sokszor megjelenik a polgárok kifejezés, az legtöbbször (a 13 alkalomból 11-szer) a 

Magyar Népköztársaság polgárai vagy a népköztársaság polgárai szókapcsolatban 

fordul elő, tehát a nép szó majdnem mindig jelen van. Az 1989-es alkotmányban 

viszonylag sokszor előfordul az állampolgárok, a választópolgárok, a nép, valamint a 

közösség kifejezés, a 2012-es alaptörvényben szinte ugyanilyen gyakorisággal van jelen 

az állampolgárok szó, azonban legtöbb esetben kapcsolódik hozzá a magyar jelző, és 

gyakran megjelenik a nemzet, illetve a magyar nemzet kifejezés, amelyek az 1949-es 

alkotmányban egyáltalán nem, és az 1989-esben is csak ritkán szerepeltek. A 2012-es 

alaptörvény egyedi jellegzetessége továbbá az, hogy gyakran használja a mindenki/senki 

általános érvényű szavakat, amelyek referenciatartománya a lehető legszélesebbnek 

mondható, és a listán előforduló jó néhány kifejezéssel szemben egyáltalán nem 

tekinthető kirekesztő jellegűnek – szó szerint mindenkire utal a más fogalmakkal 

kijelölt referenciatartományon belül. 

A vizsgálat következő lépésében a kritikai szövegelemzés területén (lásd például 

Fairclough 1995) ismert módon valamely lexéma (adott esetben az állam vagy annak 

megszemélyesítése) által a szövegrészben betöltött szintaktikai szerepet vizsgáltam, és 
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ebből vontam le következtetéseket. Megnéztem, hogy az állam, illetve az arra utaló 

lexémák szintaktikai szempontból aktív vagy passzív szerepet töltenek be, és 

következtettem ebből arra, hogy maga a fogalom aktív vagy passzív szerepvállalóként 

jelenik-e meg. 

A céltartomány egészére utaló szavak szintaktikai szerepe az 1949-es és az 1989-es 
alkotmányban, illetve a 2012-es alaptörvényben. 

 1949 1989 2012 
lexémák száma (aktív és passzív 
szintaktikai szerepben) összesen  

58 94 70 

ezekből cselekvő alany 24 22 28 
a cselekvő alany százalékaránya 41 23 40 

 

A táblázat adataiból kitűnik, hogy az állam aktív szerepvállalása az 1949-es 

alkotmányban, valamint a 2012-es alaptörvényben a leghangsúlyosabb, míg az 1989-

esben inkább a passzivitás jellemző. Ha megnézzük, milyen fogalmi tartományokhoz 

sorolható igék társulnak a fogalomhoz (1949: harc, tulajdonlás, gondoskodás; 2012: 

együttműködés, szolgálat, jogosultság), akkor az is kirajzolódik, hogy az 1949-es 

alkotmányban tükröződő aktivitás egészen más jellegű, mint a 2012-es alaptörvényben 

megjelenő. A kapcsolódó igék eloszlását az alábbi táblázat szemlélteti. 

az állam… 1949 1989 2012 
véd 0 1 1 
harcol 1 0 0 
tiszteletben tart 0 2 0 
megőriz 0 0 1 
tulajdonol 1 2 0 
irányít 1 0 0 
elismer 1 0 0 
támogat 0 1 0 
rendelkezésre 
bocsát 

1 0 0 

együttműködik 0 0 2 
szolgál 0 0 1 

 

Az állam kifejezést is magában foglaló szóösszetételek megerősítik az aktívan 

szerepvállaló állam képét az 1949-es alkotmányban: az állam erős (katonai hatalma is 

van), és igazgatási, valamint gazdasági szerepkörök betöltése által mindenhol jelen van. 

Fontos a rend. 

szóösszetételek 1949 1989 2012 
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államhatalom 16 1 0 
az állam katonai 
hatalma 

1 0 0 

államigazgatás 12 3 0 
jogállam 0 2 0 
tagállam (EU) 0 2 3 
államháztartás 0 2 0 
állami költségvetés 1 3 0 
államadósság 0 0 6 
államforma 0 0 1 
államhatár 0 1 0 
államalkotó 
tényezők 

0 1 2 

államalapító (Szt. 
István) 

0 0 1 

államfő 0 0 1 
állami rend 1 0 0 
állami tevékenység 1 0 0 
állami népgazdasági 
terv 

1 0 0 

állami gazdaságok 1 0 0 
az állami vállalatai 1 0 0 
államszervezet 0 1 1 
állami szerv 0 2 0 
állami tulajdon, az 
állam tulajdona 

0 2 3 

állami vagyon 0 1 0 
állami feladat 0 1 0 
állami rendszer 0 1 0 
állami folytonosság 0 0 1 
állami 
önrendelkezés 

0 0 1 

állami ünnep 0 0 1 
 

Az 1989-es alkotmányban a hangsúly áttevődik a jogállamiságra és az államháztartásra, 

annak költségvetésére (2012-ben pedig az adósság részre). Érdekes, hogy míg 1949-ben 

szókapcsolatok már utalnak az állam tulajdonosi szerepkörére, a tulajdon szó csak az 

1989-es alkotmányban jelenik meg, pedig pont ezt az időszakot inkább jellemzi a 

privatizáció, mintsem az államosítás. A 2012-es alaptörvényben új szókapcsolatként 

nagyon gyakran fellelhető az államadósság kifejezés, és még mindig gyakori az állami 

tulajdon szókapcsolat. További, az előző alkotmányok szövegéhez képest új 

szókapcsolat az államforma, az államalapító, az államfő, az állami folytonosság, az 

állami önrendelkezés és az állami ünnep. 
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Ezeket az eredményeket a miniszterelnöki bemutatkozó és az országértékelő beszédek 

vizsgálata során kapott eredményekkel összevetve azt látjuk, hogy az alkotmányok és az 

alaptörvény szövegében az ÁLLAM fogalmának metaforizáltsága kevésbé szerteágazó a 

politikai szövegekben fellelhető metaforizáltságnál, azonban az ÁLLAM SZEMÉLY 

metafora itt is nagy mértékben jelen van. Az ÁLLAMFORMA AZ ÁLLAM HELYETT fogalmi 

metonímia is szerepet kap, és szintén jellemzően egy adott időszakra korlátozódik (az 

1989-es alkotmányban fordul elő kiugróan sokszor), azonban ez az időszak nem teljesen 

esik egybe a politikai beszédekben látott használati időszakkal. Ennek az oka lehet az, 

hogy 1949 és 1989 között nem volt új alkotmány, tehát az e két időpont közötti diakrón 

változásokat ez a vizsgálat nem tudta nyomon követni. Az 1989-es alkotmányban 

megjelenő változások viszont rögzíthetnek olyan változásokat, amelyek ebből az 

időszakból adódnak. 

A céltartomány népességére utaló szavak változása hasonló tendenciákat mutat az 

alkotmányokban és a politikai beszédekben is. A nép kifejezés, valamint a dolgozó jelző 

és a dolgozók megnevezés mindkét esetben a kommunizmus időszakát jellemzi. Csak a 

rendszerváltáskor kerül előtérbe állampolgárok és a választópolgárok megnevezés, 

melyhez a 2012-es alaptörvényben sok esetben társul a magyar jelző, és megjelenik a 

nemzet, illetve a magyar nemzet kifejezés, párhuzamosan azzal, hogy a bemutatkozó 

beszédekben elsősorban napjainkban használatos a magyarok megnevezés. 

A kritikai és a nyelvtani metaforaelemzés eredményei azt mutatják, hogy az ÁLLAM 

aktív szerepvállalása az 1949-es alkotmányban és a 2012-es alaptörvényben hangsúlyos, 

míg az 1989-es alkotmányból egy passzívabb ÁLLAM képe rajzolódik ki. Úgy tűnik, 

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 tükrözi, azonban az ÁLLAM cselekvésének típusai teljesen 

eltérnek 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 vannak az 

ebben az alkotmányban megnevezett cselekedetek és a benne fellelhető szókapcsolatok.  

Összességében azt látjuk, hogy alkotmányok és az alaptörvény, valamint a bemutatkozó 

beszédek vizsgálatának eredményei összecsengenek, de nem feltélenül fedik egymást. 
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 5.1.3 Kérdőíves felmérés 

 

A vizsgálat tárgya ennél a felmérésnél is az ÁLLAM fogalma volt, azonban a vizsgálati 

módszer teljes mértékben különbözött a fentiekben bemutatottaktól. Kérdőíveket 

készítettem, amelyekben szabad asszociációra buzdítva megpróbáltam felmérni, hogy a 

vizsgált céltartomány elemeire utaló szavakhoz milyen képek kapcsolódnak a 

nyelvhasználók elméjében. A célom annak felmérése volt, hogy vajon az ÁLLAM 

fogalmának a politikai diskurzusban kirajzolódó metaforikus képei hasonlítanak-e az ily 

módon megjelenő elképzelésekhez. A szavak (és az általuk jelölt fogalmak), melyekre 

rákérdeztem, a következők voltak: állam, ország, nemzet, közösség. A kérdések mind a 

négy szó vonatkozásában az alábbiak voltak: 

• Mihez hasonlítaná? 
• Milyen jelzőkkel illetné? 
• Mi jut eszébe róla? 
• Hogyan határozná meg? 

A próbavizsgálat elvégzése nyolc értékelhető válaszlapot eredményezett, melyeket 

egyenlő arányban töltötték ki férfiak és nők, akik életkora 25–45 év között oszlott meg, 

lakhelyük vagy a főváros, vagy kisváros volt, iskolai képzettségük pedig az érettségi és 

a doktori fokozat közötti sávnak inkább a felső részén helyezkedett el. Foglalkozások: 

háztartásbeli, logisztikai asszisztens, üzemmérnök, számviteli kontroller, szakfordító-

nyelvtanár, gyógypedagógus, nyelvtanár-óvónő, egyetemi oktató.  

Az államot hasonlították egyesülethez, szövetséghez, társasághoz, rendszerhez, 

lakóközösség mindenható gondnokához, gyümölcskosárhoz és közösséghez. Az 

alábbiak jelentek még meg válaszként: intézmény szervezeti formája, irányító 

apparátusa; diktátor, egyszer kötelez, másszor kötelez, kiszippantja belőled, amit csak 

tud. Ezekkel a jelzőkkel illették: demokratikus, jóléti, szabad, jog-; merev, szigorú, 

törvényes; segít, hogy rend legyen; biztonságot adó, rendet teremtő, fegyelmező; 

egységes, érdek-képviseleti; kizsákmányoló, haszontalan; jól-rosszul működő; 

biztonságos. Az alábbiak jutottak eszükbe róla: termeszvár, méhkas, hangyaboly; egy 
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forma, törvények, vezető politikusok, kormány; egy iskolai vezetőség rendszere; 

biztonság; álampolgár, államcsőd, közszféra, multi-cégek; a világ összes pénze sem elég 

neki; „az állam én vagyok”, az abszolitizmus jelmondata; törvények és szabályok 

rendszere, és az, hogy sajnos a demokráciákra mindig jellemző az álságosság, és kisebb 

az esélye a többség számára valóban helyes irányba történő haladásnak. Definícióként a 

következőket adták: Az állam annak tagjaiból (az állampolgárokból) álló olyan 

társadalmi szerveződés, amelynek célja a tagok együttműködésének, 

munkamegosztásának, jólétének, biztonságának, szabadságának és fejlődési 

lehetőségeinek biztosítása, az ahhoz szükséges jogi keretek megalkotásával, a 

jogszabályok közös alkalmazásával, szervezési és irányítási funkciók ellátásával. Jól 

körülhatárolt helyen belüli forma-dolog, ahol az ott élők kötelesek a kormány által 

hozott törvényeknek eleget tenni. Egy ország felépítése, szervezete, működtetése, ami 

egy alkotmányban van meghatározva. Az ország irányításával megbízott szervezet. A 

meghatározott területen (ország) egységes vezetés alatt álló szolgáltatások, jogok és 

kötelezettségek összessége. Egy olyan szervezet, ami elméletileg jól is működhetne, 

gyakorlatilag ez nem mondható el. Egy országot irányító, elvileg az ország többségi 

lakosainak az érdekeit képviselő, demokratikusan felépülő szervezet, amely a legfőbb 

hatalommal rendelkezik az adott területen. Emberek közössége által létrehozott 

földterületen érvényes törvények és szabályok rendszere (ugyanaz, mint az ország). 

Az országot hasonlították hegyhez, völgyhöz vagy kontinenshez; nagy körbekerített 

tóhoz; iskolához vagy nyári táborhoz; nyelvi közösséghez; képkerethez; kalitkához, 

amiből most már bármikor ki lehet szabadulni, de ott is lehet maradni, ha jó ott; családi 

ház telkéhez, vagy családi vállalkozás földbirtokához; valamint közösséghez. Ezekkel a 

jelzőkkel illették: napos, szeles, esős, dombos, tengerparti, sivatagos; szép, érdekes, 

színes; határok közt tart, megvéd; otthonos meleg; határral rendelkező, vezetve van, 

népi; fejlett, elmaradott, híres, hírhedt, szép, hanyagolható; egységes, pontosan 

határolható, sokszínű, múlttal rendelkező; biztonságos. Az alábbiak jutottak eszükbe 

róla: földrajz; Magyarország, az államférfiak, demokrácia; vannak szabályok, amiket be 

kell tartani, tanulok és tapasztalatokat szerzek másokkal együtt; haza, kenyér; a saját 

országom, illetve azok a határok, amelyeket átléptem; az ország vezetése, a problémák, 

amelyekkel szembesül egy ország a többivel szemben; hovatartozás, néha büszkeség, 

máskor szégyen; zászló, népesség-lakosság, történelem, határok, hivatalos nyelv, 

himnusz; törvények és szabályok rendszere. Definíciók: Az ország olyan földrajzi 
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terület, amely egy meghatározott időpontban egy meghatározott állam fennhatósága alá 

tartozik. Az ország egy földrajzilag jól körülhatárolható terület konkrét határvonalakkal, 

benne meghatározott szabályokkal, törvényekkel, rendeletekkel. Többnyire egy 

nemzetiségűek, egy országhatáron belül élők közössége. A Föld területének egy 

bizonyos territóriuma, ami egy közigazgatási egység. Több vagy egy nemzet, 

nemzetiség együtt alkotja az országot. Az a hely, ahova születtünk. Pontosan megjelölt 

határokkal definiálható, önálló rendelkezésű és többnyire egységes lakosságú földrajzi 

terület. Emberek közössége által létrehozott földterületen érvényes törvények és 

szabályok rendszere (u.a. mint az állam). 

A nemzetet a válaszadók hasonlították rokonsághoz, szomszédsághoz, faluközösséghez; 

szívhez; osztályokhoz egy iskolában („mi C-sek vagyunk, azok pedig a hülye D-sek”); 

salátástálhoz, ahol az emberek úgy érzik, hogy össze tudnak tartozni; körtékhez a 

gyümölcsöskosárban; ropihoz; baráti körhöz, klubhoz, egylethez; valamint családhoz. 

Ezekkel a jelzőkkel illették: szétszórt, magas kultúrájú, régi; összefogó, együtt érző, 

tenni akaró, egymást segítő; megkülönböztető; összetartó, széthúzó; történelmi, 

kapitalista, kulturális, liberális; törékeny, érzékeny; öntudattal bíró, büszke és nagy. Az 

alábbiak jutottak eszükbe róla: háborúskodás, intolerancia, ellenségeskedés, nyelvi 

elszigetelődés; magyarok, szívdobbanás; széthúzás, háborúskodás; féltés; széthullás, 

összetartás, kérdés, globalizáció, lokalizáció, nemzetiség; valaha harcoltak az 

egységéért, ma széthullani látszik; a magyar nemzet; család. Definíciók: A nemzet egy 

történelmi fogalom, amely a közös múltú (több nemzedéken egymáshoz közel élő), 

közös kultúrájú, közös nyelvű emberek halmaza. Ország határát nem figyelembe vevő 

népek valamely csoportja, akik együvé tartoznak szellemiségben, értékekben, 

történelmükben, összekötik őket a múlt, a jelen és van közös jövőjük is. Összefogásban 

élnek, egy akarattal, szándékkal. Egy nemzetiségű emberek, egy közös nyelvet beszélő 

embercsoport együttes megnevezése. Emberek közössége, csoportja, akik azonos 

nyelvvel, származással, történelmi háttérrel rendelkeznek. A nemzetet az országban élők 

és a nemzeti érzésekkel rendelkezők alkotják. Emberek közössége, akik valamilyen 

módon kapcsolódnak egymáshoz. Országhatároktól független (de általában egy ország 

lakosságaként meghatározható), egységes elveket és célokat valló, öntudattal bíró, 

múlttal és eredettel rendelkező, egymásért áldozatokra is képes, egy nyelvet beszélő 

közösség, amelyben a származásnak, bőrszínnek, gazdasági erőnek semmilyen 
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jelentősége nincs. Egy közös társadalmi múlttal és leszármazással rendelkező 

embertömeg. 

A közösséget hasonlították családhoz, baráti körhöz, klubhoz, egyházhoz, családhoz; 

közös munkához; focicsapathoz, amelyben mindenkinek megvan a maga funkciója; 

körte magjához; csordához; mini nemzethez, illetve valláshoz. Ezekkel a jelzőkkel 

illették: összetartó, együttműködő; erőt formáló, egymást tápláló; összehoz, közösséget 

erősít, egységet és barátságot hoz létre; szoros vagy laza, jól-rosszul működő, testvéri- 

ill. érdekközösség; kicsi, nagy, kulturális, hobbi, multikulturális, értékekkel bíró, 

morális; összetartó (3x), gondoskodó. Az alábbiak jutottak eszükbe róla: kapcsolatok, 

család, egyház (2x), iskola, óvoda, munkahely; szakkör, amelyre az ment el, akit 

érdekel; béke, egység; kultúra, fejlődés, (ál)liberalizmus; jó valamilyenbe tartozni; 

közös célok és hovatartozás. Definíciók: A közösség emberek olyan csoportja, akik 

között folyamatos (életvitelszerű, vagy legalább rendszeres) együttműködés van. A 

közösség olyan csoportosulás, amelynek tagjai lefektetett rend szerint működnek, 

szándékukban, céljukban azonos értékeket, nézeteket vallanak. Valamilyen 

szempontból összetartozó emberek együttese – ez lehet érdeklődés, hobbi, hit, bármi, 

ami összehoz embereket. Olyan emberek együttese, akik hasonló érdeklődéssel vagy 

tulajdonsággal rendelkeznek. Morális értékek és/vagy érdeklődési és kulturális 

meghatározottság által létrejött egyesülés. Olyan csoport, amelybe hasonló érdeklődésű 

emberek tartoznak. Lehet szándékos közösség és véletlen közösség. Egységes elveket és 

célokat valló, egymást elfogadó és szerető, egymásért még áldozatokra is képes 

emberek csoportja. Életmódjukból adódóan egymásra utalt emberek csoportja. 

A válaszokból összességében kiderül, hogy az ÁLLAM fogalmához gyakran társulnak az 

irányítás, a törvények, a rend és a biztonság fogalomkörei. Érzelmi töltettel is 

találkozunk, ennek iránya pozitív és negatív irányú is lehet. Különösen a nemzet 

vonatkozásában feltűnően sokszor említésre került a közös nyelv. A kérdőívek 

válaszaiban említett hasonlatok és a politikai diskurzusnak a miniszterelnöki 

bemutatkozó beszédekben megjelenő metaforák között szinte semmi átfedés nincs 

(talán csak egyedül a család a közös forrástartomány, melyről viszont megállapítottam, 

hogy nem olyan elterjedt, mint azt esetleg gondolnánk). 

Mivel a szabad asszociációra biztató kérdésekre kapott válaszokban alig jelentek meg a 

politikai beszédekben jelen lévő fogalmi metaforák, pedig ezek elfogadottságának 
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mértékét szerettem volna felmérni, a kérdőívhez egy második oldalt is készítettem, 

melyen arra kértem a válaszadókat, hogy ötös skálán értékelve adják meg, mennyire 

szimpatikus nekik egy-egy adott szövegrész (melyek miniszterelnöki bemutatkozó 

beszédekből származtak). Azt is kértem, hogy aláhúzással jelezzék, elsősorban mely 

kifejezések váltanak ki bennünk nemtetszést vagy tetszést, mert ezzel szerettem volna 

ellenőrizni azt, hogy valóban a fogalmi metaforát tükröző kifejezés vált-e ki bennük 

ilyen hatást. A húsz kiragadott szövegrész a következő volt: 

• A kormány a földmívelő népet, mint gerinczét a nemzettestnek 
védeni fogja… 

• …a nemzeti közvélemény azoknak fog igazat adni, a kik meg 
akarják állítani az állam és a nemzet hajóját azon veszedelmes 
tengeren, a melyre kiragadták a hullámok. 

• …lehetővé válik lebonyolítani azon sorozatát a függő ügyeknek, a 
melyek szükségesek, hogy az állam gépezete ismét a rendes 
kerékvágásba jöjjön… 

• A világtörténelem mérlegének serpenyőjébe dobattunk, és saját 
súlyunktól függ, hogy e serpenyő mily eredményt fog mutatni. 

• A forradalomnak az őszi rózsája nem az új Magyarországnak 
bölcsőjét díszítette, hanem a történelmi Magyarországnak majdnem 
sirvirágjává vált.  

• Az emberiség önmaga ellen vétkezik, ha a magyarságot keresztre 
engedi feszíteni, mert itt erre a nemzetre szükség van.  

• Mi Európának és a kereszténységnek zászlóvivői voltunk 
évszázadokon át. 

• …a társadalmi osztályok között mesterségesen felállított 
válaszfalakat le fogom rombolni… 

• …abból a komplikált óraszerkezetből, amelyet a magyar társadalom 
alkot, nem hiányozhatik a munkásság kereke sem. 

• A zsidóságnak azt a részét, amely sorsközösséget ismer el a 
nemzettel, éppen úgy testvérnek kívánom tekinteni, mint magyar 
testvéreimet. 

• …amint az egyes ember életében a léleknek kell vezetnie a testet, 
úgy a nemzet életében is a léleknek kell uralkodnia a test felett. 

• A nemzet is családokon épül fel, mint sejteken. Ha a sejt beteg, 
beteg a nemzet is. 

• A nemzet évszázadokig a maga lábán járt. Járjon a maga lábán 
ezután is. 

• A magyar köztársaság a béke és a demokrácia szilárd bástyája… 

• Ezekben a hetekben és hónapokban éreztük csak igazán, hogy egy 
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nagy családhoz, a szocialista nemzetek közösségéhez tartozunk… 

• A szocialista társadalom alapjait leraktuk, a szocialista társadalom 
teljes felépítésének időszakába lépünk… 

• Ma sokan kapkodnak a gyeplő után; ennek könnyen árokba borulás 
lehet a vége! Az ország szekerét higgadtan és erős kézzel irányító, 
hiteles jövőképpel rendelkező kormányzást kér ma a történelem… 

• Magyarország új irányba akar elindulni, és ehhez sok minden kell, 
de egy dolog feltétlenül: egy biztos iránytű, mert anélkül megint 
eltévedünk. 

• Az állam a mai formájában finanszírozhatatlan kolonc az ország 
nyakán. 

• A nemzeti egység nem pusztán egy szép és hangzatos fogalom, 
hanem minden erős ország, minden erős nemzeti gazdaság egyik 
fundamentuma. 

 

A kérdőívnek eddig hat értékelhető válaszlapját kaptam vissza, tehát az eredmények 

alapján még nem tudok általános megállapításokat tenni, de érdekességek fellelhetők 

bennük, ezért ismertetem őket. 

A válaszadók nagy többsége nő volt, az életkor a 18 és a 42 év közötti sávban mozgott, 

a lakhelyük jellemzően kisváros, iskolai képzettségük a gimnáziumi tanulmányoktól a 

szakközépiskola elvégzéséig terjedt, foglalkozásukat nézve pedig vagy tanulók vagy 

beosztott munkakörben dolgozók voltak. 

Az országot hasonlították almához (2x), labirintushoz és kultúrterülethez. Jellemzők: 

egységes, békés, bizonytalan, biztonságos, egészséges, összetett, bonyolult, rohadt, 

kicsi, elnyomott. Eszükbe jutott erről az állam, az emberek, a depresszió, a haza , az 

otthon, Magyarország jövője és az emberek sorsa. Meghatározások: terület, ahol az 

emberek szeretetben, békességben élnek; egy nemzet területi határa, népcsoport 

élőhelye; egy nyelvet beszélő/nemzetet alkotó népek összessége; olyan terület, mely 

közigazgatásilag egy meghatározott állam vagy kormány felügyelete alá tartozik; olyan 

terület, amelyet egy bizonyos népcsoport lakik, és ez egy külön állam; és egy 

földterületen élő, egy vagy rokon nyelvet beszélő népek összessége. 

Az államot hasonlították országhoz, csillagrendszerhez, valamint a semmibe világító 

égő izzóhoz. Jellemzők: fikció, felesleges, bizonytalan, komoly, rücskös. Eszükbe jutott 

róla a rendszer, az államkincstár, az államigazgatás, a vezetés és a politika, a vezetés és 
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az irányítás, a közigazgatás, az emberek és a törvények. Meghatározások: embereken 

túlnőtt és intézményesített rendszer; egy ország igazgatását szolgáló szervezet; olyan 

terület, a rajta lévő lakosokkal együtt, amely egy bizonyos kormány vagy igazgatási 

szerv felügyelete alá tartozik; felülről vezetett intézmény, jó esetben demokratikus; 

irányító szervezet. 

A nemzetet hasonlították egymásba futó sok kis homokdombhoz egy rakáson, 

virágoskerthez, vízhez, népcsoporthoz és több testben lévő egy szívhez. Jelzők: 

egységes, megfoghatatlan, szép. Eszükbe jutott róla az, hogy sok nemzet van 

kapcsolatban, össze is tudnak mosódni, hogy fontosságát nemzedékről nemzedékre 

veszíti el, a multikulturalizmus, pedig fontos lenne a nemzettudat, az identitás 

megőrzése; a hűség, az összetartozás és az egység; a sokrétűség, március 15 és a „hí a 

haza”, valamint a hazafiság. Meghatározások: egy országnak a népessége; egy nyelvet 

beszélő emberek összessége; azok az emberek, akik egy identitást vallanak; szűkebb 

csoport az emberiségen belül; sok kis egyforma ember együtt. 

A közösséget hasonlították egymás kezét fogó emberekhez, virághoz, baráti társasághoz 

vagy klikkhez. Jelzők: vegyes, egységes, hasonló, összetartó. Eszükbe jutott róla, hogy 

együtt, egymásért, az iskola és a vallás, valamint hogy minden egészséges embernek 

szüksége van rá, hogy tartozzon egy közösséghez, és vannak olyanok is, akik sok 

közösséghez tudnak tartozni. Meghatározások: eddigiek közül a legszűkebb fogalom, 

pl. a család a legősibb; egy elvet valló emberek csoportja; közös érdeklődésű emberek 

halmaza; emberekből álló csoport, olyan emberek, akik egymástól függnek, vagy sokat 

együtt vannak valamiért. 

Az első példa (A kormány a földmívelő népet, mint gerinczét a nemzettestnek védeni 

fogja…) az 1-től 5-ig terjedő skálán 3,5-ös átlag pontszámot kapott. Akinek nagyon 

tetszett, az a földmívelő szót húzta alá, akinek csak közepesen, az a nemzettest 

kifejezést, és odaírta, hogy ez azért nem tetszik, mert fura szó, és a mondatban 

összevissza vannak a hasonlatok. A többiek mind a gerincét szót húzták alá, és 2–4 

közötti pontszámmal értékeltek. 

A második példa (…a nemzeti közvélemény azoknak fog igazat adni, a kik meg akarják 

állítani az állam és a nemzet hajóját azon veszedelmes tengeren, a melyre kiragadták a 

hullámok.) 3-as átlagpontszámot kapott. Akinek egyáltalán nem tetszett, az odaírta, 
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hogy túl bonyolult. 3-as vagy 4-es pontszámot adók aláhúzták a nemzet hajóját, a 

tengeren, valamint a veszedelmes és a hullámok szavakat. 

A harmadik példa (…lehetővé válik lebonyolítani azon sorozatát a függő ügyeknek, a 

melyek szükségesek, hogy az állam gépezete ismét a rendes kerékvágásba jöjjön…) csak 

2,3-as átlagpontszámot kapott, egy helyen azzal a megjegyzéssel, hogy összevissza 

vannak a hasonlatok. Akinek egyáltalán nem tetszett, a lebonyolítani igét húzta alá, és 

ugyanezt a szót húzta alá még valaki, akinek szintén nem tetszett. Egy másik, 2-es 

pontszámal értékelő a gépezete szót húzta alá.  

A negyedik példamondat (A világtörténelem mérlegének serpenyőjébe dobattunk, és 

saját súlyunktól függ, hogy e serpenyő mily eredményt fog mutatni.) szintén csak 2,3-as 

átlagpontszámot kapott. Akinek nagyon nem tetszett, nem húzott alá semmit, csak 

odaírta, hogy szerinte ez nem igaz. Másvalaki, akinek nagyon nem tetszett, alázúzta a 

serpenyőjébe szót, és odaírta, hogy megsüt. Egy harmadik személy is aláhúzta ezt a 

szót, és 1-es pontszámot adott. Ugyanezt a szót még egy valaki szintén alázúzta, akinek 

közepesen tetszett. A legmagasabb (4-es) pontszámot adó személy a súly szót húzta alá. 

Az ötödik példamondat (A forradalomnak az őszi rózsája nem az új Magyarországnak 

bölcsőjét díszítette, hanem a történelmi Magyarországnak majdnem sirvirágjává vált.) 

ugyanezt a 2,3-as alacsony átlagpontszámot kapta. A sírvirág szót hárman is aláhúzták, 

mindhárman nemtetszésüket fejezték ki a pontszámal, és közülük valaki odaírta, hogy 

borzalmas. Egy alacsony (2-es) pontszámot adó személy megkérdezte, hogy mi köze 

van egymáshoz a bölcsőnek és a sírvirágnak. Egyvalakinek tetszett némiképp (4-es 

pontszám), ő az őszi rózsája kifejezést húzta alá. 

A hatodik példamondat (Az emberiség önmaga ellen vétkezik, ha a magyarságot 

keresztre engedi feszíteni, mert itt erre a nemzetre szükség van.) 2,6-os átlagpontszámot 

kapott. Valaki, akinek nagyon nem tetszett, azt írta oda, hogy ennek se füle, se farka. 

Valaki, akinek közepesen tetszett, odaírta, hogy jó a hasonlat, de az összefüggés bővebb 

kifejtést igényelne. Ketten is aláhúzták a szükség van kifejezést, mindkettejüknek 

inkább tetszett a mondat, egyikük odaírta, hogy ennek van öntudata. 

A hetedik példamondat (Mi Európának és a kereszténységnek zászlóvivői voltunk 

évszázadokon át.) 3,6-os pontszámot kapott. Volt, akinek egyáltalán nem tetszett, és 

odaírta, hogy ez se igaz. Ketten is aláhúzták a zászlóvivői szót, egyvalaki pedig a 

kereszténységnek kifejezést, mindhármuknak tetszett a mondat (4-es vagy 5-ös 
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pontszámmal értékelték). 

A nyolcadik példa (…a társadalmi osztályok között mesterségesen felállított 

válaszfalakat le fogom rombolni…) 2,6-os átlagpontszámot adott, és nagyon 

megosztónak bizonyult. Ketten is 1-es pontszámmal értékelték, egyikük odaírta, hogy 

embernek ez lehetetlen, másikuk pedig azt, hogy ez hülyeség. Akiknek tetszett, azok 

nem emeltek ki semmit. Akiknek közepesen tetszett, aláhúzták a válaszfalakat és a 

rombolni, illetve csak a válaszfalakat kifejezést. 

A kilencedik példa (…abból a komplikált óraszerkezetből, amelyet a magyar 

társadalom alkot, nem hiányozhatik a munkásság kereke sem.) magas, 4,1-es 

átlagpontszámot kapott, pedig volt köztük egy 2-es pontszám is, azzal a megjegyzéssel, 

hogy propagandának hangzik. Valaki azt írta, hogy bár kicsit kommunistásan hangzik, 

azért jó. A munkásság kereke és az óraszerkezet kifejezéseket húzták alá. 

A tizedik példamondat (A zsidóságnak azt a részét, amely sorsközösséget ismer el a 

nemzettel, éppen úgy testvérnek kívánom tekinteni, mint magyar testvéreimet.) magas, 

4,3-as átlagpontszámot kapott. A sorsközösség és a testvér szavakat húzták alá benne, 

magyarázatot senki nem fűzött hozzá. 

A tizenegyedik példa (…amint az egyes ember életében a léleknek kell vezetnie a testet, 

úgy a nemzet életében is a léleknek kell uralkodnia a test felett.) 3,8-as átlagpontszámot 

kapott. Akinek legkevésbé tetszett, az uralkodnia szót húzta alá. Akinek közepesen 

tetszett, odaírta, hogy magyarázatot kíván, hogy mi a lélek és mi a test. Akiknek tetszett, 

azok a lélek szót húzták alá, és valaki odaírta, hogy ez érdekes. 

A tizenkettedik példamondat (A nemzet is családokon épül fel, mint sejteken. Ha a sejt 

beteg, beteg a nemzet is.) nagyon magas, 4,8-as átlagpontszámot kapott. Ketten 

aláhúzták a családokon szót, egyvalaki a sejtek kifejezést. Valaki odaírta, hogy igaz, 

másvalaki pedig azt, hogy nem a legigazabb, de azért tetszik. 

A tizenharmadik példamondat (A nemzet évszázadokig a maga lábán járt. Járjon a 

maga lábán ezután is.) 4,3-as átlagpontszámot kapott, mindenkinek tetszett, bár nem 

olyan kiemelkedően, mint az előző. Többen aláhúzták benne a maga lábán kifejezést. 

A tizennegyedik példa (A magyar köztársaság a béke és a demokrácia szilárd 

bástyája…) 3-as átlagpontszámot kapott. Akinek egyáltalán nem tetszett, odaírta, hogy 

ez nem igaz, csak meg kell nézni a történelmet. Ketten, akiknek közepesen tetszett, 

aláhúzták a bástyája szót. 
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A tizenötödik példa (Ezekben a hetekben és hónapokban éreztük csak igazán, hogy egy 

nagy családhoz, a szocialista nemzetek közösségéhez tartozunk…) alacsony, 2,1-es 

átlagpontszámot kapott. Két embernek egyáltalán nem tetszett, egyikük odaírta, hogy 

nem tud azonosulni az érzéssel, másikuk aláhúzta a nagy család szókapcsolatot. A 2-es 

pontszámot adó személyek közül mindketten aláhúzták a nemzetek közösségéhez 

kifejezést, és egyikük megkérdezte, hogy ez mi. Akinek viszonylag tetszett, szintén a 

nagy család szókapcsolatot húzta alá. 

A tizenhatodik példa (A szocialista társadalom alapjait leraktuk, a szocialista 

társadalom teljes felépítésének időszakába lépünk…) rekord alacsony, 1,8-as 

átlagpontszámot kapott. Valaki, akinek nem nagyon tetszett, a szocialista szót 

kifogásolta, a felépítésének szóval kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy ez egy 

lejáratott kifejezés. A többiek nem fűztek megjegyzést hozzá és nem húztak alá semmit, 

csak alacsony pontszámot adtak. 

A tizenhetedik példa (Ma sokan kapkodnak a gyeplő után; ennek könnyen árokba 

borulás lehet a vége! Az ország szekerét higgadtan és erős kézzel irányító, hiteles 

jövőképpel rendelkező kormányzást kér ma a történelem…) 3,8-as átlagpontszámot 

kapott, mindenki közepesre értékelte, nem voltak szélsőségek. Egyvalaki aláhúzta a 

szekerét szót, másvalaki a kapkodnak a gyeplő után kifejezést. 

A tizennyolcadik példamondat (Magyarország új irányba akar elindulni, és ehhez sok 

minden kell, de egy dolog feltétlenül: egy biztos iránytű, mert anélkül megint 

eltévedünk.) 3,5-ös átlagpontszámot kapott, egyvalakinek tetszett nagyon, a válaszadók 

többségének közepesen, és egyvalakinek inkább nem, ő az eltévedünk szót húzta alá. 

Valaki, aki közepesre értékelte, odaírta, hogy semmitmondó.  

A tizenkilencedik példamondat (Az állam a mai formájában finanszírozhatatlan kolonc 

az ország nyakán.) 3,3-as átlagpontszámot kapott. Egyvalakinek tetszett nagyon, ő 

aláhúzta a finanszírozhatatlan kolonc kifejezést. Akinek a legkevésbé tetszett, odaírta, 

hogy nem nagyon érti, és egy másik személy is, akinek közepesen tetszett, azt jegyezte 

meg, hogy nem érthető. A kolonc szót hárman is aláhúzták. 

A huszadik példamondat pedig (A nemzeti egység nem pusztán egy szép és hangzatos 

fogalom, hanem minden erős ország, minden erős nemzeti gazdaság egyik 

fundamentuma.) 3,6-os átlagpontszámot kapott, 3-as és 4-es pontszámokkal, tehát 

végletek nélkül. Valaki, akinek inkább tetszett, aláhúzta az erős jelzőt, másvalaki pedig, 
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akinek szintén inkább tetszett, a nemzeti egység kifejezést. Valaki, aki 4-es pontszámot 

adott, a fundamentum szónál megkérdezte, hogy ez mi, de azt mondta, hogy azért 

tetszik. 

A kérdőíves felmérésből visszakapott válaszlapok csekély számából adódóan általános 

következtetések nem vonhatók le, de az látszik, 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 tűnik, 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. 
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o 5.2 Saját kutatások más nyelveken 

Ha az ÁLLAM fogalmának megalkotásában szerepet játszó nyelvi tényezők befolyásolják 

a gondolkozásunkat, és ezeket a nyelvi tényezőket meghatározza a kulturális közeg, 

akkor a más nyelveken íródott, más kultúrákból érkező szövegeken végzett 

vizsgálatoknak eltérő eredményeket kell adniuk. A metaforák egyetemes, illetve 

kultúra-specifikus voltának általános kérdéseit Kövecses (2005) járja körül részletesen: 

„Hogyan és milyen mértékben vonatkoztatható a metaforára épülő/építő 

gondolkodásmód arra, ahogyan a kultúrát és a társadalmat szemléljük? Vajon a 

metafora kognitív nyelvészeti megközelítésmódja képes-e egyszerre megindokolni a 

metaforikus gondolkodás univerzális és eltérő vonásait?” Megállapítja, hogy „a kognitív 

nyelvészet nagyot lépett előre a metafora univerzális aspektusainak feltárásában, 

azonban mindezidáig nem sok figyelmet szentelt a kultúrák közötti és a kultúrák közötti 

és a kultúrán belüli széles körű metaforaváltozatok kiváltó okainak” (Lazányi, 2009, 

145). Ezen űr betöltésének irányába tett lépésként a magyartól eltérő nyelveken, más 

kultúrákból származó szövegeken is végeztem vizsgálatokat. 

Ez a kulturális nyelvészet területe, melynek úttörője, Sharifian (2011) megállapítja, 

hogy „a nyelvet az adott beszédközösség történelmének különböző szakaszait uraló 

kulturális konceptualizációk formálják” (39), melyek kihatnak a szókészlet alakulására.  

A szókészletben, a fogalmi metaforákban és a gondolkozásmódban megtalálható 

különbségeket kívántam tehát feltárni ezekkel a más nyelveken folytatott kutatásokkal. 

 

 5.2.1 Magyar-kínai összevetés 

Az 5.1.1-ben leírt (évértékelő beszédeket vizsgáló) kutatás eredményeit Danyang Kou 

segítségével összevetettem egy, az általam használttal összevethető korpusz őáltala 

lefolytatott vizsgálatának eredményeivel (lásd Kou és Farkas 2014). Nyelvhasználóként 

adott meglátásainkat e két, egymással összevethető korpuszon vizsgálva megfelelő 

empirikus alapot biztosítottunk a kutatásunknak (lásd Semino 2008:199). A kínai 

korpusz 2004 és 2012 között elhangzott éves kormányzati beszámolókat tartalmazott. 

Ezek a beszédek mindig az adott év márciusában értékelték az előző évet, és irányt 

szabtak a következő évben elvégzendő munkának. A korpusz mérete nagyjából 175 ezer 
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kínai karakter, a szövegek megtalálhatóak a kínai kormány hivatalos honlapján 

(www.gov.cn). 

Kínaiul egy két karakteres szó 国家 (guo jia) utal az országra, az államra és a nemzetre. 

Az első karakter jelzőként önmagában is országot, nemzetet vagy jelzőként nemzetit 

jelent, a második karakter önmagában pedig családot vagy otthont. A szóképzésből 

tehát egyértelmű a CSALÁD forrástartomány központi jelentősége az ÁLLAM fogalmában. 

A kínai hagyományban mélyen gyökerezik az idős emberek és a családi kapcsolatok 

tisztelete, és az állam értelmezését nagy mértékben befolyásolja a hagyományos kínai 

pátriárkai nemzetségi rendszernek az egész társadalmat átszövő jelenléte. 

Az állam megszemélyesítésére számos példa utalt a kínai korpuszban, cselekedetei közé 

tartozott az emberek támogatása, a problémák megoldása, a tervezés, a projektek 

elősegítése, a más országokkal való együttműködés, a fényes jövő felé haladás, a 

biztonságra törekvés, valamint az arc, az érdekek és a szükségletek megléte. Az 

előfordulásokat az alábbi táblázat szemlélteti (Kou és Farkas 2014:113–114): 

az állam… 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
拿出 kivesz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
补贴 segélyez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
调动积极性，鼓励 
motivál, biztat 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 

支持 támogat 2 3 1 1 1 0 1 0 0 
采取措施 
intézkedik 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

合作，联合，加强

关系 
együttműködik, 
egyesít, kapcsolatot 
erősít 

3 5 2 1 5 2 5 3 4 

自强 fejlődik 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
有安全意识 
biztonságban érzi 
magát 

2 4 1 5 4 2 3 1 1 

启动项目 
projekteket indít 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 

制定政策、方针 
irányelveket szab 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 

考虑，照顾 
átgondol, ellenőriz 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 

有实力、竞争力 
erős, versenyképes 

2 1 0 0 0 0 0 1 0 

http://www.gov.cn/
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有主权，利益 
szuverén jogai és 
érdekei vannak 

1 3 2 2 4 1 3 3 2 

托付，信任 bízik, 
hisz 

0 0 1 0 0 1 0 0 0 

提高标准 normákat 
szab 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 

投资 befektet 0 0 3 0 1 0 0 0 0 
控制 irányít, 
ellenőriz 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 

安排 elrendez 0 0 2 0 2 1 0 1 0 
对话，交流 
párbeszédet folytat 

0 0 1 0 0 0 1 0 0 

站立，前进 áll 
vagy halad 

1 0 2 0 0 0 0 0 0 

规划 tervez 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
拥有未来，前程 
jövője van 

0 0 0 0 1 0 2 1 1 

有面貌、形象 arca 
van 

0 0 0 0 0 0 1 2 0 

放宽限制 enyhíti a 
követelményeket 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 

增加进口 növeli a 
behozatalt 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 

有需求 szükségletei 
vannak 

0 0 1 0 0 0 0 0 2 

有工作 munkái 
vannak 

0 1 0 0 0 0 1 1 0 

 

Az ÁLLAM tehát leggyakrabban olyan személyként jelenik meg, aki erősíti a másokhoz 

fűződő kapcsolatait és együttműködik velük, ugyanakkor szuverén jogai és érdekei 

vannak. 

A magyar korpusszal ellentétben a kínai korpuszban gyakran előfordult az ÁLLAM 

TÁRGY fogalmi metafora olyan használata, melyben a tárgy konkrét tulajdonságai 

nincsenek meghatározva. 

Az ÁLLAM NÖVÉNY fogalmi metafora is gyakran előfordult, leggyakoribb ehhez 

kapcsolódó cselekedetek a növekedés és a virágzás, a gyarapodás voltak (Kou és Farkas 

2014:119): 

az állam… 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
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发展，发达 
növekszik, fejlődik 

5 3 2 1 4 3 9 5 4 

繁荣，强盛，兴旺
virágzik, gyarapodik 

1 1 0 0 0 0 2 2 2 

 

A fejlődés és a gyarapodás cselekedetként a magyar korpuszban is nagy hangsúlyt 

kapott, azonban egyszer sem az ÁLLAM NÖVÉNY metaforán keresztül jutott kifejezésre, 

hanem az UTAZÁS forrástartományból merített. 

Az ÉPÍTKEZÉS forrástartomány a kínai korpuszban ugyanolyan elterjedt volt, mint a 

magyar korpuszban, annak is a bal oldali beszédeket tartalmazó részében. 

Az UTAZÁS forrástartomány a kínai korpuszban nem jelent meg annyira kifejtetten, mint 

a magyar korpuszban az utazási eszköz megnevezésén keresztül. 

A kínai és a magyar korpuszban fellelhető metaforikus forrástartományok összevetése 

betekintést nyújt e két kultúra közötti különbségekre. A CSALÁD forrástartomány 

hangsúlyosabb jelenléte és szóalkotási beágyazottsága jelzi, hogy a kínai kultúrában 

mily nagyra tartják a családi kapcsolatokat, és milyen tisztelet övezi a család fejét. 

Kínában a máig ható történelmi hagyományok szerint hisznek a királyok Istentől kapott 

uralkodási jogában, és az állami vezetésre (bár az államforma már régen nem királyság) 

teljes felhatalmazással bíró szülőként tekintenek, aki felelősséggel tartozik 

gyermekeiért, az állampolgárokért. 

További különbségként megmutatkozott a kínai kultúra és gondolkozásmód azon 

sajátossága, hogy az általános felől közelít az egyedihez, távolról a közelihez, az egész 

felől a részhez, a nagy felől a kicsihez. Ezt a megközelítésmódot példázza az, hogy a 

kínai korpuszra az ÁLLAM TÁRGY fogalmi metafora volt jellemző, míg a magyar 

korpuszban ez sokkal konkretizáltabban, az ÁLLAM KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ leképezésként, 

nem pedig általánosan jelent meg. 

A kínai korpuszban elsősorban az ÁLLAM NÖVÉNY metafora érzékeltette a fejlődést, míg 

ugyanezen fejlődés hangsúlyozására a magyar korpusz inkább az UTAZÁS 

forrástartományból merített, az előre haladás kiemelésével. 

Az ÁLLAM fogalmának idealizált nyelvi képe tehát a két kultúrában ezen vizsgálat 

alapján abban tér el egymástól, hogy míg a magyarban az ÁLLAM inkább csak SZEMÉLY, 

addig a kínaiban SZEMÉLY, NÖVÉNY és TÁRGY is lehet, azonban a jelentésfókuszt 
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meghatározó legjellemzőbb tulajdonság és cselekedet mindkét kultúrában ugyanaz: a 

fejlődés.  

 

 5.2.2 Magyar-amerikai összevetés 

Az Amerikai Egyesült Államok vonatkozásban is ugyanezt a közel másfél évszázados 

időszakot vizsgáltam, mint a magyar kormányfői (miniszterelnöki és minisztertanács-

elnöki) bemutatkozó beszédek esetében. A korpusz anyagát itt is elnöki beiktatási 

beszédekből állítottam össze, ezek szöveganyaga elsősorban az Avalon Projekt 

keretében összeállított beszédekből 

(http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/inaug.asp) származik, egy abból hiányzó 

beszéd pedig az adott elnök múzeumának könyvtárából 

(http://www.fordlibrarymuseum.gov/library/speeches/740001.asp). A korpusz mérete 

közel félmillió karakter, majdnem nyolcvanháromezer szó.  

A feldolgozás menete megegyezett az ezzel összehasonlítható, magyar nyelvű korpusz 

feldolgozásának menetével, vagyis először a korpusz egészét alaposan átnézve első 

lépésként megneveztem az állam fogalomalkotási folyamatában szerepet játszó 

forrástartományokat, megszemélyesítések esetén az említett tulajdonságokat és 

cselekvéseket. Második lépésben szókapcsolatokat vizsgáltam, azonban a magyar és az 

amerikai állam felépítése, a szóképzési sajátosságok és a szóhasználati különbözőségek 

miatt nem csupán az állam elsődleges megfelelőjének (state) előfordulásait gyűjtöttem 

ki, hanem a szövetségi (federal) és a nemzeti (national) jelzőket tartalmazó 

szókapcsolatokat is akkor, ha a kifejezések fordítása magyarul nagy valószínűséggel 

tartalmazná az állam kifejezést. Harmadik lépésben megnéztem, milyen szavak utalnak 

a céltartomány egészére, annak területére vagy népességére, és a táblázatokban rögzített 

számadatokat itt is ábrákkal szemléltettem. A magyar és az angol szemléltető ábrákat 

egymás mellé rendezve a 2. függelék tartalmazza (a bal oldali oszlopban a magyar 

korpusz adatait feldolgozó, a jobb oldali oszlopban az amerikai korpusz adatait 

feldolgozó ábrákkal). A 3. függelék az amerikai korpuszból kivonatolt példákat sorolja 

fel. 

Bár a magyar alkotmány értelmében is négyévente írnak ki országgyűlési választásokat, 

melynek eredménye közvetetten meghatározza a kormányfő személyét, és az amerikai 

alkotmány értelmében is négyévente kerül sor az elnök személyének megválasztására, 

http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/inaug.asp
http://www.fordlibrarymuseum.gov/library/speeches/740001.asp
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ugyanazon másfél évtized alatt Magyarországon több mint hatvan, az Amerikai 

Egyesült Államokban viszont kevesebb mint 40 elnöki beiktatási beszéd hangzott el. 

Ezeknek a beszédeknek átlagos hossza magyar vonatkozásban az ötezer szóhoz 

közelített, amerikai vonatkozásban pedig alig haladta meg a kétezret. E tényezők folytán 

a magyar korpusz terjedelme meghaladja a kétmillió karaktert, és több mint 

háromszázezer szót számlál, ezzel szemben az amerikai korpusz mérete csak 

negyedannyi: közel félmillió karakter, és majdnem nyolcvanháromezer szó. A beszédek 

tematikailag hasonlítottak egymásra, kül- és belpolitikai vonatkozásban is helyzetet 

értékelnek, általános tematikus különbségként csak az szembeötlő, hogy az amerikai 

beszédek sokkal többször említik az állam irányító testületét, a kormányt. A cselekvő 

ritkább vagy gyakoribb megnevezése tehát e két kultúra megkülönböztető jegyének 

tekinthető. 

 

Vizsgálati eredmények összegzése diakrón szemléletmódban 

Az 1800-as évek végén és az első világháború előtti időszakban az állam amerikai fogalmi 

keretében hangsúlyos az UTAZÁS körülményeit kiemelő és az ÉLETCIKLUS 

forrástartományból merítő metaforizáció. Erre az időszakra jellemző az Unió és az 

Államok megnevezés, a nép kifejezés gyakori használata, a közvélemény és a honfitársak 

szavak előfordulása, a ’felelősség’ tulajdonság hangsúlyozása, valamint a NEMZETEK 

ÖSSZESSÉGE MINT CSALÁD szemléletmód. 

Az első világháború idején kiemelkedő az ’egység’ tulajdonságának hangsúlyozása, és 

ekkor kezdődik el a KERESZTÉNYSÉG, avagy a VALLÁS forrástartomány jelenléte. 

A két világháború közötti időszakot jellemzi az ÉLETCIKLUS, a nemzeti LÉT és a BETEGSÉG 

forrástartományok gyakori megjelenése, valamint az Amerika és az amerikaiak 

megnevezés sűrű előfordulása (1921-ben jelennek meg, az előbbi 1973-ban, majd az 

1990-es évektől kezdve, az utóbbi a második világháború után, majd 1985-től napjainkig 

mutat kiugró arányszámokat). 

Az 1950-es évek előtti időszakot általában jellemzi az ÉPÍTKEZÉS forrástartománynak 

mind az alapot, mind a folyamatot hangsúlyozó jelenléte, az érdeket védő vagy 

érvényesítő hozzáállás, illetve a ’fejlődés’ aktusa, valamint az Egyesült Államok név, 
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mely eddig van folyamatosan használatban. 1935-től fokozottan megjelenik a HARC 

forrástartomány.  

1965 után egy évtizedig nagyon hangsúlyos a ’nagyság’, az 1980-as évek felé közelítve 

az ’erő’, és egészen az ezredfordulóig az ’egység’ tulajdonsága. 1970 tájékán erőteljes az 

ÉPÍTKEZÉS mint cselekedet, valamint 1970–90 között az ÉPÍTKEZÉS–ALAP. Újból 

megjelenik az ÉLETCIKLUS forrástartomány és a ’felelősség’ tulajdonság. Az 1970–80-as 

években újra felbukkan a Köztársaság metonimikus (ÁLLAMFORMA AZ ÁLLAM HELYETT) 

elnevezés birtokos személyjeles, illetve határozott névelővel ellátott változata. Az 

Amerika megnevezés 1973-ban, majd pedig az 1990-es évektől kezdve kiugró 

előfordulási arányszámokat mutat. Az 1974–2000 közötti időszak a változást 

hangsúlyozza. 

1989-ben megjelenik az Amerikai Egyesült Államok név. Nagy arányban fordul elő, és az 

idővonalon viszonylag folyamatosan jelen van az együvé tartozást sugalló polgártársak 

megnevezés. 

 

Vizsgálati eredmények összegzése Az ÁLLAM SZEMÉLY kiindulási pontból 

 

ÉLETCIKLUS: születés, életszakaszok, halál és feltámadás 

Az ÁLLAM fogalma vonatkozásában mindkét korpuszban rendkívül elterjedt volt a 

megszemélyesítés. Mind a magyar, mind az amerikai államról elmondható az, hogy egy 

bizonyos eseményhez (István király koronázásához, illetve a függetlenségi nyilatkozat 

elfogadásához) kötött létrejötte születésként van jelen a köztudatban, és nemzeti 

ünneppé nyilvánított születésnapot is számon tartanak (augusztus 20., illetve július 4.). 

Az amerikai korpuszban számos utalást találunk e NEMZETI LÉT elejére (A5-ös, A221-

es, A261-es, A304-es, A323-as példa), első száz évére (A16-os példa), valamint első és 

második évszázadának határára (A39-es, A228-as példa), és előfordul a fiatal 

Köztársaság (A41-es példa) említése, illetve utalás történik annak nevelkedésére (A109-

es példa). A magyar korpusz is említést tesz fiatal magyar demokráciáról (1946-ban, 

358-as példa), de itt a demokrácia születési időpontjának a kommunista hatalomátvételt 

veszi. A magyar korpusz a születésnél jóval gyakrabban említi a halál eseményét, és 
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konkretizálja annak módjait. Öngyilkosságról mindkét korpuszban olvashatunk egyszer-

egyszer, de egészen más megközelítésben. A magyar korpuszban az 1903-ból származó 

69-es példa említi ezt, az amerikai korpuszban pedig az 1881-ből származó A25-ös 

példa. A magyar korpuszban a szövegkörnyezet a magyar törekvések és az Osztrák–

Magyar Monarchia uralkodója általi szabályozások összhangban tartása, és az számít 

öngyilkosságnak, ha a magyar követelések kilépnek az alkotmányosság keretei közül, és 

túlzott feszültséget szítanak a nemzet és a Korona (metonimikusan az uralkodó) között. 

Ezzel szemben az amerikai korpuszban a szövegkörnyezet szerint az öngyilkosság a 

választójog szabadságának korlátozása és a vélemények kinyilvánításának elfojtása. Ez 

jelentős különbség, melynek hátterében történelmi és közjogi berendezkedést illető 

különbségek egész sora húzódik meg. 

Az ÉLETCIKLUS forrástartományában, ebben a keretben a halált újjáéledés, avagy 

feltámadás követi, az amerikai korpuszban 1993-ban olvashatunk újjászületésről, újra 

feltalálásról (A267-es példa), azonban itt a szövegkörnyezetből kiviláglik, hogy 

tulajdonképpen átalakításról van szó, melyet Clinton elnök képletesen a demokrácia új 

élettel való megtöltésének is nevez, nem pedig az ÁLLAM halálát követő újjászületésről. 

Az amerikai korpuszban 1905-ben találkozunk a NEMZETI ÉLET alapjainak lefektetésére 

való utalással (A69-es példa), 1913-ban a nemzeti élet folyamatainak és különböző 

vonatkozásainak (A82-es és 85-ös példa), 1933-ban a NEMZETI ÉLET sötét órájának 

(A136-os példa) és a kiegyensúlyozott NEMZETI ÉLET (A145-ös példa), 1941-ben a 

NEMZETI ÉLET hosszának (A163-as példa), 1981-ben pedig a NEMZETI ÉLETet fenntartó 

értékek (A244-es példa) említésével. Egy alkalommal, 1941-ben a Köztársaság 

megnevezést tartalmazó (az A164-es) példával is találkozunk. 

A KÖZTÁRSASÁG életének és általában véve az ÁLLAM vagy a NEMZET életének 

referenciája minden amerikai példában ugyanaz, születési dátuma nem változik és 

megegyezik az ünnepelt évfordulóval, elhalálozási dátuma nincs.  

 

NEMZETTEST metafora, BETEGSÉG–EGÉSZSÉG, TEST ÉS LÉLEK 

Az amerikai korpuszban a test szó a nemzettel összefüggésben 1889-ben fordul elő 

először (A40-es példa), és itt akár az ország testét is jelentheti, mert felöltözött 

emberhez hasonlítja annak területét. Az ország testének és lelkének ártó halálos 
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baktérium képével 1989-ben találkozunk (A265-ös példa), itt viszont inkább 

NEMZETTESTről van szó, mintsem ORSZÁGTESTről, mert a referencia nem az ország 

területe. Az amerikai korpuszra tehát nem alkalmazható a magyar korpusznál látott 

hármas felosztás (melynek alapját az állam szó hármas jelentése képezi: 

’államszervezet’, ’ország’ és ’lakosság’). NEMZETTEST metaforának tekinthető 1905-ből 

a társadalmi és politikai lényünk minden idegrostja kifejezés (A72-es példa), és 1929-

ben találkozhatunk az új civilizációt új fajnak nevező megközelítéssel (A125-ös példa), 

azonban a NEMZETTEST metafora átfogó kifejtésével 1941-ben találkozunk (A169-es, 

A170-es, A171-es, A172-es, A173-as, A174-es, A175-ös, A176-os, A177-es példa), 

majd hosszú szünet után 2013-ban bukkan fel egy olyan példa (az A330-as), mely a 

felemelkedő középosztály széles vállainak említésével idézi fel újra ezt a metaforikus 

megközelítésmódot. 

Az amerikai korpuszban látunk emellett számos, a BETEGSÉG–EGÉSZSÉG 

forrástartományból merítő példát, az 1800-as évek végéről: az ország még nem gyógyult 

meg (A3-as példa), a déli államokat sújtó bajok (A12-es példa), nemzeti életerőnket 

fenyegető alattomos betegség tünetei (A46-os példa), nemzetünk egészségét irányító 

törvények (A47-es példa), majd 1909-ből: a nemzet egészségének megőrzése (A83-as 

példa). Az 1920-as évekből: bajaink gyógyítása (A108-as példa), alattomos betegségek 

támadása (A126-os példa), és az amerikai nép erkölcsi rostanyagának bomlása (A127-

es példa). Az 1930-as évekből pedig: nemzeti felgyógyulás (A140-es példa), az 

igazságtalanság daganatával meg nem fertőzött nemzet (A157-es példa). 

A TEST ÉS A LÉLEK egymásmellettiségét, a SZELLEMISÉGet hangsúlyozó példákkal is 

találkozunk, először 1921-ben: egész Amerika, a test és a lélek is (A104-es példa), majd 

1937-ben: a lélekben előttünk álló Köztársaság (A147-es példa), 1969-ben: a lélekben 

lerongyolódott nemzet (A210-es példa), aztán 1977-ben: nemzetünk belső lelki ereje 

(A227-es példa). Ezeknél gyakrabban fordulnak elő azonban olyan példák, melyek egy-

egy testrészt emelnek ki, például a metonimikusan az érzelmek helyett álló szívet, az 

Amerika szíve kifejezéssel (A103-as példa 1921-ből, A189-es példa 1953-ból, A213-as 

példa 1969-ből), avagy a metonimikusan a gondolatok helyett álló elmét (A122-es 

példa). 

A TEST forrástartományból tehát mindkét korpusz fogalmi metaforái bőven merítenek, 

és ez alátámasztja Musolff más kultúrákra és nyelvekre (pl. német, lásd Musolff, 2010) 
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kiterjedő vizsgálódásának eredményeit. Azonban annak ellenére, hogy a BETEGSÉG 

forrástartomány elemei gyakran keverednek a TEST forrástartomány elemeivel, és ezek a 

kevert példák különösen a náci Németország történelmi időszakával párhuzamos 

időszakokra jellemzőek, egyik korpuszban sem találtam példát a náci propagandára oly 

jellemző, és nyilvánvalóan történelmi tragédiákhoz (ld. a zsidók kiirtása) vezető 

PARAZITA metaforára (lásd Musolff, 2014). 

 

ÁLLAMI BERENDEZKEDÉS, avagy ÁLLAMFORMA AZ ÁLLAM HELYETT metonímia: a 

demokrácia és a Köztársaság kérdésköre 

A demokrácia szó jelentése angolul is lényegében ugyanaz, mint magyarul: government 

by the people5, vagyis a nép általi hatalomgyakorlás, viszont az amerikai korpuszban 

van egy olyan példa (az A54-es), mely kifejezetten óv attól, hogy a rendszert nem értő, 

a szabadság kiváltságait nem becsülő tömegek részt vegyenek a hatalomgyakorlásban.  

Ebből arra következtethetünk, hogy a demokráciának a népi demokrácia formája 

Amerikában nem feltétlenül minősül demokráciának, és mint az A54-es példában 

olvasható, veszélyt jelenthet a Köztársaságra.  

A fogalmak szövegkörnyezetbe ágyazott jelentéstartamának alaposabb vizsgálata végett 

nézzünk meg további példákat a demokrácia és a köztársaság szó használatára. Az 

amerikai korpuszban egy 1937-es példában (A150-es) a demokrácia jellemvonásból a 

megszemélyesítés alanyává válik. 

Ez a szó továbbá gyakran előfordul az ÁLLAMFORMA vagy ÁLLAMI BERENDEZKEDÉS AZ 

ÁLLAM HELYETT metonímiában, melyhez gyakran az ÉPÍTKEZÉS vagy az UTAZÁS 

forrástartományból merítő metaforikus megközelítésmódok csatlakoznak. Az 1920-as 

években a Köztársaság a képviseleti demokrácia rendületlen temploma (A100-as 

példa), a Köztársaságok galaxisa tükrözi az új világ demokráciájának dicsőségét 

(A102-es példa), és a Köztársaságnak Isten által megszabott rendeltetése (úti célja) van. 

1937-ben csak a fent említett metonimikus jelenléttel találkozunk két (A147, A148) 

példában, az 1940-es években pedig a következők fordulnak elő: a demokrácia 

sikeresen átvészelte a hazai válságot, sok gonosz dolgot elvetett és új, tartós 

                                                 
5  ld. pl. http://www.merriam-webster.com/dictionary/democracy 
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struktúrákat épített ki (A165-ös példa), a Köztársaság életét halálos rémület 

fagyasztotta meg (nyolc éve, tehát 1934-ben – A164-es példa), az Amerikai demokrácia 

bukásának próféciái semmivé váltak (A167-es példa), a demokrácia nem haldoklik, 

hanem életre kapott és növekszik (A168-as példa), az Alkotmány szilárd alapján épült 

fel a demokrácia szilárd struktúrája (A179-es példa). Hosszú szünet után 1981-ben 

találkozunk újra az ÁLLAMFORMA AZ ÁLLAM HELYETT metonímiával, a Köztársaságunk 

bástyája vagy mellvédje kifejezésben (A236-os példa), majd pedig az 1990-es években 

válik ismét hangsúlyossá a demokrácia léte: demokráciánknak saját megújulásunk 

motorjává kell válnia (A270-es példa), Amerika megújításához új életre kell kelteni a 

demokráciánkat (A273-as példa), és a világ legnagyszerűbb demokráciája vezeti majd a 

demokráciák világának egészét (A288-as példa) 

A köztársaság és a demokrácia szavak tehát, az ÁLLAMFORMA vagy ÁLLAMI 

BERENDEZKEDÉS AZ ÁLLAM HELYETT metonímia alkalmazásával, az amerikai 

korpuszban minden esetben a függetlenségi nyilatkozat elfogadásával és az 

alkotmánnyal megszületett ÁLLAMra vonatkoznak. 

A magyar korpuszban ezzel ellentétben a DEMOKRÁCIA és a KÖZTÁRSASÁG 

megszületése nem esik egybe az ÁLLAM megszületésével – ez részben természetes is, 

hiszen Magyarország államformája sokáig királyság volt, nem köztársaság. 1946-ban és 

1947-ben nagyon sokszor előfordul e kifejezések metonimikus (ÁLLAMFORMA vagy 

ÁLLAMI BERENDEZKEDÉS AZ ÁLLAM HELYETT) használata, és az amerikai korpuszban is 

jelenlévő ÉPÍTKEZÉS és UTAZÁS forrástartományok mellett a HARC forrástartomány is 

kiemelt szerepet kap. A referencia egybeesésének hiánya mellett azt a különbséget is 

felfedezhetjük az amerikai és a magyar korpusz példái között, hogy az ily módon 

megszemélyesített DEMOKRÁCIA az amerikai korpuszban kevésbé tevékeny, és a HARC 

forrástartomány csak egy, a hidegháború éveiben elhangzó példában bukkan fel, a 

magyar korpuszban viszont ez a megszemélyesített DEMOKRÁCIA nagyon tevékeny és 

nagyon harcos: leszámol, lesújt, büntet, meghatározza a kialakuló kapcsolatokat, 

újraosztja a tulajdont. 

Míg a magyar korpuszban konkrét időszakokra jellemző az ÁLLAMFORMA vagy ÁLLAMI 

BERENDEZKEDÉS AZ ÁLLAM HELYETT metonímia használata, az amerikai korpuszban 

nem találkozunk ilyen kirívó, egy bizonyos időszakra vonatkozó arányokkal. Ott a 

demokrácia megnevezés nem olyan elterjedt, hogy előfordulásait érdemben arányosítani 
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lehetne, a köztársaság megnevezés előfordulása pedig inkább a vizsgált időszak elejére 

jellemző, de nem korlátozódik egy bizonyos időszakra (lásd az A47. ábrát a 2. függelék 

jobb oldali oszlopában). 

 

CSALÁD-típusok 

Az amerikai korpuszban (lásd A17. és A18. ábra) három megközelítésmód fordul elő 

közel egyforma arányban: a NEMZET (vagy SAJÁT ÁLLAMUNK) MINT CSALÁD, a 

NEMZETEK CSALÁDJA, valamint az EMBERISÉG CSALÁDJA, az alábbiakban feltüntetett 

konkrétumokkal. 

1881: az új Köztársaság még nem hódította el helyét a nemzetek családjában (A17-es 

példa), 1901: nem jelölünk ki magunknak alárendelt helyet a nemzetek családjában 

(A67-es példa), 1917: a nemzetek családjának ereje (A90-es példa), 1929: az emberek 

igazi testvérisége (A133-as példa), 1949: az emberiség családja (A183-as példa), 1961: 

köztársaság-húgaink (A195-ös példa), 1961: ez a földrész saját házának ura 

szándékozik maradni (A196-os példa), 1974: az emberek családjának egésze (A223-as 

példa), 1993: a nemzetről gyermekekként kell gondoskodnunk (A272-es példa). 

Az amerikai korpusz adatait nézve rögtön szembetűnik a Lakoff (1996) által oly 

részletesen kifejtett a NEMZET MINT CSALÁD metafora elhanyagolhatónak nevezhető 

jelenléte. Az egyetlen ezt alkalmazó példa (fent, A272) ugyan teljes mértékben 

alátámasztja az általa megállapítottakat, hiszen demokrata elnök (William J. Clinton) 

szájából hangzott el ez a mondat, és a gondoskodó szülő családmodellt és erkölcsiséget 

tükrözi, azonban további példák hiányában korpuszunk nem támasztja alá Lakoff 

megfigyeléseit. Az amerikai korpuszt inkább az EMBERISÉG CSALÁDJA, és ehhez 

köthetően a NEMZETEK CSALÁDJA metaforizáció jellemzi.  

 

ÚT–UTAZÁS-típusok 

Általános megszemélyesítés példáinak vehetjük azokat az eseteket is, melyek az ÚT–

UTAZÁS forrástartományból merítve jelenítik meg az ÁLLAM állapotát vagy 

tevékenységét. A 3-as és az A3-as ábrákra tekintve (a 2. függelékben) megállapíthatjuk, 

hogy az amerikai korpuszban messze ez a legjobban kiaknázott forrástartomány, de a 
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magyar korpuszban is első helyen áll kihasználtság tekintetében. A 8., 9. és 10. ábrák 

A8., A9. és A10. ábrákkal való összevetése során kitűnik, hogy a magyar korpuszban 

1890 előtt nem találunk az UTAZÁS forrástartományból merítő példákat, az amerikai 

korpuszban azonban kezdettől fogva jelen vannak, erre az időszakra mindegyik 

változatuk jellemző. Az első és a második világháború idején mindkét korpuszban 

szünetelnek vagy jelentősen csökkennek az ide sorolható példák, bár a magyar 

korpuszban 1944-ben hirtelen kiugró értéket látunk. 

Az amerikai korpuszban szintén a vizsgált időszak elején, de a magyar előfordulásoknál 

korábban, 1905 előtt találhatunk több példát az utazás irányának hangsúlyozására, az 

ideológia pedig az erre az időszakra jellemző republikanizmus (lásd az A4-es példát). A 

2000-es években (A296-os példa) annak az ígérete szabja meg az irányt, hogy mindenki 

számít és mindenki megérdemel egy esélyt. 

Az utazás irányán kívül annak körülményei és célja is időről időre kiemelt szerepet 

kapnak.  

Az amerikai korpuszban az utazást általában vett tevékenységként, előre haladásként 

elsősorban az 1940 utáni példák hangsúlyozzák. Az utazás körülményei, átvitt 

értelemben az út maga 1880 és 1920 között, majd 2010 után kerülnek előtérbe, tehát a 

vizsgált időszak elején és végén. Az utazás iránya 1905 előtt, majd később egyszer-

egyszer, célja pedig időszakonként felbukkanva jelentkezik, tehát nem jellemez oly 

módon egy adott időszakot, mint a magyar korpuszban a cél hangsúlyozása a 

kommunizmus időszakát. 

 

ÉPÍTKEZÉS-típusok 

A szintén gyakori ÉPÍTKEZÉS forrástartományból azokat az alcsoportokat vehetjük 

általános megszemélyesítéshez tartozóknak, amelyekben az építkezésről mint 

cselekvésről van szó, és nem maga az ÁLLAM jelenik meg épületként. Az összes 

alcsoport kihasználtságának változásait a magyar és az amerikai korpusz 

vonatkozásában az 5., 6. és 7. ábráknak az A5., A6. és A7. ábrákkal való összevetésével 

tekinthetjük meg (2. függelék). Az amerikai korpuszban a magyarhoz képest 

kiegyensúlyozottabb a különböző alcsoportokhoz tartozó példák aránya, de az építkezés 

cselekedetként való megjelenése csak 1960 utánra tehető. 
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Az amerikai korpuszban az építkezés mint cselekvés tárgya az Unió (A2-es példa), a 

Köztársaság (A63-as példa), egy új gazdasági rendszer (A132-es példa), a nemzetközi 

rend és igazságosság (A182-es példa), külföldön a béke, belföldön a haladás új korszaka 

(A215-ös példa), Amerika maga (A218-as, A276-os és A290-es példa), a lehetőségeket 

teremtő amerikai társadalom (A256-os példa), az egymást szolgáló közösségek és a 

karakteres nemzet (A306-os példa). Szemlélet kérdése, hogy ezeket vajon a 

szocializmussal és a kommunizmussal hasonló mértékben elvont céloknak vagy azoknál 

konkrétabbaknak tekinthetjük-e. 

 

KÜZDELEM és HARC-típusok 

A harmadik leggyakrabban használt forrástartomány a KÜZDELEM, ennek alcsoportjait, 

az előfordulási arányokat és a magyar, valamint az amerikai korpusz között fellelhető 

különbségeket a 11., 12., 13. és 14., valamint az A11., A12., A13. és A14. ábrák 

összevetése szemlélteti (2. függelék). Az alcsoportok egymáshoz képest vett 

előfordulási arányait feltüntető ábrákon azt látjuk, hogy az amerikai korpuszban 

arányaiban még több példa kapcsolódik az ellenségességet jobban hangsúlyozó (HARC) 

alcsoporthoz, mint a magyarban, viszont ritkább a RABSÁG alcsoporthoz sorolt példák 

előfordulása. Ez utóbbi különbség azzal magyarázható, hogy Amerika vonatkozásában 

nem voltak jelen azok a történelmi körülmények, melyekhez kapcsolódóan a magyar 

korpuszban a RABSÁG alcsoportba sorolt példák az első világháború után (145-ös, 14-as. 

példa), illetve a két világháború között megjelentek (a fasizmus ideológiája: 381-es 

példa, illetve a trianoni békediktátum veszteségei: 293-as, 328-as, 329-es példa). 

Az amerikai korpuszban elsősorban 1930 után fordulnak elő a HARC forrástartományból 

merítő példák, a következő jellemzőkkel; 1933-ban: közös gondjaink ellen (A142-es 

példa), a vészhelyzet ellen (A144-es példa); 1961-ben: az elnyomás, a szegénység, a 

járványok és a háború ellen (A197-es példa), az egész emberiség gyümölcsözőbb 

életéért (A198-as példa); 1977-ben a szegénység, a tudatlanság és az igazságtalanság 

ellen (A233-as példa); 1981-ben: a szabadság és a szabadságjogokat biztosító politikai 

rendszerért (A236-os, A238-as példa), illetve a terrorizmus ellen (A245-ös példa); 

1985-ben: gazdasági korlátozásokkal szemben (A252-es példa), a szabadságért (A257-

es példa), a szegénység ellen és a béke védelmében (A258-as példa); 1997-ben az 

előítéletek és mások megvetése ellen (A285-ös példa), 2001-ben a szabadságért (A303-
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as példa); 2005-ben távoli határvidékeken is őrt állva (A307-es példa), ugyancsak a 

szabadságért (A312-es példa); 2013-ban erős szövetségeket kötve (A333-as példa). 

1974-ben pedig a Watergate botrány által okozott nemzetközi sebekről (A225-ös példa) 

olvashatunk. 

Az amerikai korpusz vonatkozásában pedig a tágabb értelemben vett TERMÉSZETI 

JELENSÉG vagy TERMÉSZETI CSAPÁS forrástartományt vettem hozzá a harc 

cselekményéhez, a következő jellemzőkkel – 1921: pusztító vihar (A94), 2001-ben: 

viharos tenger (A297-es példa). 

Az amerikai korpuszban a magyar korpuszhoz képest az ellenségkép sokkal kevésé 

emberarcú, inkább helyzeteket és körülményeket nevez meg. A harc célja viszont itt is 

lehet a béke védelme, illetve a szabadság. 

 

Tulajdonságok és cselekedetek, aktusok 

A magyar és az amerikai korpuszban is ugyanaz a két legfontosabb, leggyakrabban 

előforduló tulajdonság: az erő és az egység. A sorrendben következők viszont már 

eltérést mutatnak (vö. 35. ábra és A31. ábra). A magyar korpuszban ezeket a rend, az 

önállóság, illetve a másoktól való függés, valamint a nemzeti jelleg követi. Az amerikai 

korpuszban ellenben a megbízhatóság és a gazdagság állnak középen. A magyar 

korpuszban a sort a szilárdság, a takarékosság és a sikeresség zárja, az amerikai 

korpuszban pedig a munkára való készség, az erény, a szilárdság, az önzetlenség és a 

másoktól való függés. A másoktól való függés tartalmában is van különbség a két 

korpusz között. Az amerikai korpuszban ez minden esetben a polgárok támogatásától 

való függést jelenti, a magyar korpuszban viszont ez külső erő, idegen hatalom is lehet. 

Bár a két legfőbb tulajdonság megegyezett, a magyar és az amerikai korpuszban más-

más időszakokra tehető ezek leggyakoribb előfordulása (vö. 37. ábra és A33. ábra). A 

magyar korpuszban az erő tulajdonsága inkább az 1800-as években, majd a két 

világháború közötti időszakban van jelen, az amerikai korpuszban pedig 1965 és 1980 

között (a hidegháború éveiben) láthatunk kiugró előfordulási értékeket. Az egység 

tulajdonsága a magyar korpuszban az 1900-as évek végét ugyanúgy jellemzi, mint az 

1910–950 közötti időszakot, viszont a kommunizmus időszakában a rendszerváltást 

közvetlenül megelőző évektől eltekintve kevésbé hangsúlyos. Az amerikai korpuszban 
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pedig az első világháború idején, majd pedig 1965 és 2000 között mutat kiemelkedő 

arányszámokat. 

A ’hatalom’ és ’erő’ tulajdonságcsoportok vonatkozásában aránybeli különbségek is 

vannak a két korpusz között. A magyarban az ezer szóra vetített gyakorisági arány 

csúcspontján, az 1800-as években is alig haladja meg a két előfordulást, viszont az 

amerikai korpuszban az 1980-as években akár 5 előfordulást is láthatunk. A 

tulajdonságcsoport maga is sokkal árnyaltabb az amerikai korpuszban, hat kifejezést is 

alkalmaztam az összetevőire: hatalom, befolyás, felhatalmazás, erő (kifelé mutatott erő), 

nagyság, életerő (belső erő). 

A magyar korpuszban az amerikainál sokkal nagyobb hangsúlyt nyerő ’önállóság vagy 

másoktól való függés’ kérdéskör (vö. 38. ábra és A36. ábra) általában nagy változások 

idején kerül előtérbe a politikai diskurzusban: közvetlenül az első világháború előtt, 

közvetlenül a második után, a rendszerváltás körüli években, valamint napjainkban. 

A szilárdság tulajdonsága mindkét korpuszban közepes hangsúlyt kap (vö. 39. ábra és 

A37. ábra), azonban eltérő időszakokban: az amerikai korpuszban mindig a 

világháborúk előtt, a magyar korpuszban viszont a kommunizmus időszakának első 

felében, kiugró arányszámokkal az 1960-as években. 

Cselekedetek és aktusok vonatkozásában mindkét korpuszban a ’változik, alakul’, 

illetve a ’fejlődik, gyarapodik’ csoportok kapják a legnagyobb hangsúlyt (vö. 42. ábra 

és A40. ábra), és ezeket a ’véd, az érdekeit védi’ és az ’őrködik’ (vö. 43. ábra és A41. 

ábra) csoportok követik. A magyar korpuszban ezeket a munkálkodik és az 

együttműködik cselekvések követik, az amerikai korpuszban viszont a tartózkodik a 

beavatkozástól, a segít, a gondoskodik és az aláveti magát a törvényeknek is középen 

található, a munkálkodik azonban csak ritkán fordul elő. A tulajdonlás mindkét 

korpuszban a kis és a közepes mérték között van jelen. A magyarban említésre kerül 

még a pénzkezelés, a szervezés, a gondoskodás és a szolgáltatás vagy szolgálat. (vö. a 

40. ábrát és az A38. ábrát, valamint ezek idősíkra vetítését a 41. és az A39. ábrán). 

A leggyakrabban használt forrástartományok tehát, az építkezésnek attól az 

alcsoportjától eltekintve, amelyekben az ÁLLAM az épület maga, mind tekinthetők az 

általános értelemben vett megszemélyesítés eseteinek. E hét leggyakoribb 

forrástartomány előfordulásának gyakorisági mutatóit a magyar korpusz 
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vonatkozásában a 30. ábra, az amerikai korpusz vonatkozásában pedig az A27. ábra 

jeleníti meg. Ezeket összehasonlítva a fent már kifejtett hasonlóságok és 

különbözőségek mellett megállapíthatjuk, hogy a magyar korpusz arányaiban többször 

alkalmaz metaforikus megközelítésmódot, bár az angolban több a nyelvben már 

meghonosodott, szófordulattá vált metafora (viszont ezek nem kerülnek kifejtésre). 

 

Az általános megszemélyesítés (avagy az ÁLLAM SZEMÉLY metafora) vonalától 

eltérő metaforizációk 

A 31–35. ábrákat az A28–A30. ábrákhoz hasonlítva láthatjuk, milyen különbségek 

mutatkoznak a kevésbé gyakori forrástartományok használatában a magyar és az 

amerikai korpusz között. Ezeken belül a 32. és az A29. ábra összevetésével 

megállapíthatjuk, hogy az amerikai korpuszban jóval kevesebb példa található a 

SZERVEZET, illetve a SZERKEZET–GÉP forrástartomány használatára. 

 

Összegzés 

Mivel politikai diskurzusra szűkített, de tágabb időszak vizsgálatát lehetővé tevő 

korpusz egyik nyelven sem állt (ily módon összerendezve) rendelkezésre, magam 

hoztam létre két olyan korpuszt, melyeket egyrészt elég reprezentatívnak, másrészt 

egymáshoz jól hasonlíthatónak tartottam – az elmúlt másfél évszázad folyamán 

elhangzott elnöki beiktatási beszédek korpuszát. Az elnöki beszédek elemzése 

nemzetközi viszonylatban külön tudományágnak számít, magyarul viszont ezeknek még 

a hozzáférhetősége is nehézkes. Több tudományterület (pl. politológia, nyelvészet) 

kutatóinak is hasznára lenne ezek kereshető adatbázisa, melynek alapját képezheti az 

általam összeállított szöveganyag. 

Elemzésem első szakaszában diakrón összevetést végeztem, vagyis időrendi sorrendben 

végignéztem, mely elnök beiktatási beszédére mikor és milyen terjedelemben került sor, 

és hogy a beszéd az ÁLLAM fogalmát (a céltartomány) vagy annak elemeit milyen 

egyedi testi- vagy élettapasztalatokhoz (forrástartományok) hasonlította. Az egyes 

beszédeknél azt is feltüntettem, hogy hol milyen szókapcsolatokban fordult elő az állam 

megnevezés, hogy a céltartomány különböző elemeire (az állam egészére, területére 



181 
 

vagy népességére) számszerűen mikor milyen szavak utaltak, illetve a beszédhez milyen 

történelmi, személyi vagy politikai kontextus tartozhat. Ez az első szakasz elsődleges 

elemzésnek is tekinthető, a továbbiak alapjának, melyre építve a következő szakaszok 

másodelemzést végeznek, vizsgálati szempont szerinti alpontjaikban ábrákon jelenítve 

meg az időrendi egységekben korábban felsorolt adatokat. Itt már tendenciák is 

kirajzolódnak a fogalmi metaforákhoz tartozó forrástartományok, a 

megszemélyesítésekben megjelenő tulajdonságok és cselekedetek, valamint a 

céltartomány elemei és az állam kifejezést is magukban foglaló szókapcsolatok 

vonatkozásában.  

A magyar és az amerikai korpusz vizsgálati eredményeit szintetizáló rész abból az 

alapvetésből indult ki, hogy a korpuszokban előforduló fogalmi metaforák legnagyobb 

része tulajdonképpen megszemélyesítés: az ÁLLAM egy SZEMÉLY, melynek életciklusa, 

teste, lelke és családja van, mely megbetegszik, utazik, építkezik és harcol, mely 

cselekedetek során különböző tulajdonságai kerülnek előtérbe.  

Az ÉLETCIKLUSsal kapcsolatos fogalmi metaforák összevetéséből kiderült, hogy 

Magyarországon a politikai bal és a politikai jobb oldal képviselői egészen mást értenek 

az ÁLLAM (az ORSZÁG, a NEMZET, vagy éppen a KÖZTÁRSASÁG, a DEMOKRÁCIA) életén 

és halálán. Pontosabban mindenki a maga szempontjából hasonlót, ám referenciálisan 

pont egymás ellentéteit: a bal oldal számára a kommunista hatalomátvétel a születés, a 

jobb oldal számára ugyanez a halál. Amerikai megközelítésben e fogalmak jelentése 

valószínűleg nem ennyire politikai oldal függő, de magyar és amerikai vonatkozásban 

további kulturális különbségek nehezíthetik egymás megértését ezekben a 

kérdéskörökben. A NEMZETTEST metaforák összevetésénél azt láttuk, hogy az amerikai 

korpuszban nincs jelen a magyar korpuszban található hármas felosztás 

(ALKOTMÁNYTEST, ORSZÁGTEST, NEMZETTEST), de mindkét korpusz fogalmi metaforái 

bőven merítenek a TEST forrástartományból, mellyel gyakran keverednek a BETEGSÉG 

forrástartomány elemei. 

Nyilvánvalóvá vált, hogy a Lakoff (1996) által oly részletesen kifejtett, a NEMZET MINT 

CSALÁD metafora alig játszik szerepet az amerikai korpuszban, melyet sokkal inkább az 

EMBERISÉG CSALÁDJA, és ehhez köthetően a NEMZETEK CSALÁDJA metaforizáció 

jellemez. A magyar korpusz ezzel szemben 1945 előtt még bővelkedik a NEMZET, avagy 

SAJÁT ÁLLAMUNK MINT CSALÁD megközelítésmódban, 1945 után viszont kizárólag a 
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NEMZETEK, avagy ÁLLAMOK CSALÁDJA megközelítésmód van jelen, mígnem a 2014-ben 

felbukkanó anyaország kifejezés visszatér a korábban használatos NEMZET MINT 

CSALÁD megközelítésmódhoz, azt a történelmi körülményt is beemelve az értelmezésbe, 

hogy a nemzet határai nem esnek egybe az ország határaival. 

Az ÚT–UTAZÁS forrástartományból merítő fogalmi metaforák összevetésénél azt láttuk, 

hogy az irány–hangsúly mögött általában különböző ideológiák jelennek meg, a cél–

hangsúly viszont általában nagyon elvont, szinte megfoghatatlan pontokat jelöl, és a 

magyar korpuszban elsősorban a kommunizmus időszakára jellemző. Az ÉPÍTKEZÉS 

forrástartományból merítő metaforizációknál az alap hangsúlyozása mind a magyar, 

mind az amerikai korpuszban sokszor valamilyen értékhez, vagy az ÁLLAM létét 

meghatározó közjogi dokumentumokhoz (az alkotmány, a Kiegyezés államjogi 

törvénycikkei) kötődik. A magyar korpusz sajátossága, hogy az 1970-es és 1980-as 

években kiugró gyakorisági értékeket mutató, az építkezés cselekvését hangsúlyozó 

példák nagy része a szocializmus, illetve a kommunizmus építéséről szól, és e példákba 

gyakran vegyülnek az UTAZÁS forrástartomány elemei. Az amerikai korpuszban az 

építkezés tárgya ugyan időszakonként más és más, de szemlélet kérdése, hogy ezeket 

vajon a szocializmussal és a kommunizmussal hasonló mértékben elvont céloknak, vagy 

azoknál konkrétabbaknak tekinthetjük-e.  

A KÜZDELEM és a HARC forrástartományok példáinak hasonlítása révén nyilvánvalóvá 

vált, hogy az amerikai korpuszban arányaiban több példa kapcsolódik az 

ellenségességet jobban hangsúlyozó alcsoporthoz, mint a magyarban, viszont ritkább a 

RABSÁG alcsoporthoz sorolt példák előfordulása. Ez utóbbi különbség magyarázható 

azzal, hogy Amerika vonatkozásában nem voltak jelen azok a történelmi körülmények, 

melyekhez kapcsolódóan a magyar korpuszban a RABSÁG alcsoportba sorolt példák 

megjelentek. A magyar korpusz jellegzetességeként mutatkozott meg az is, hogy a 

különböző történelmi időszakokban nagyon megváltozott az ellenségkép, egyfajta 

„váltógazdálkodást” folytatva vagy a bolsevizmus és a kommunizmus ellen folyt a 

küzdelem, vagy a kommunizmusért annak ellenségeivel – a reakcióval szemben. Az 

amerikai korpuszban viszont az ellenségkép sokkal kevésé volt emberarcú, inkább 

helyzeteket és körülményeket nevezett meg. 

A tulajdonságok és cselekedetek vizsgálatának összevetésekor kiderült, hogy a magyar 

és az amerikai korpuszban is ugyanaz a két legfontosabb, leggyakrabban előforduló 
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tulajdonság: az ’erő’ és az ’egység’, viszont ezek leggyakoribb előfordulása a két 

korpuszban más-más időszakokra tehető. A magyar korpuszban ezeket a fő 

tulajdonságokat a ’rend’, az ’önállóság’, illetve a ’másoktól való függés’, valamint a 

’nemzeti jelleg’ követi. Az amerikai korpuszban ellenben a ’megbízhatóság’ és a 

’gazdagság’ állnak középen. A magyar korpuszban a sort a ’szilárdság’, a 

’takarékosság’ és a ’sikeresség’ zárja, az amerikai korpuszban pedig a ’munkára való 

készség’, az ’erény’, a ’szilárdság’, az ’önzetlenség’ és utoljára marad a ’másoktól való 

függés’. E ’másoktól való függés’ tartalmában is van különbség a két korpusz között: az 

amerikai korpuszban ez minden esetben a polgárok támogatásától való függést jelenti, a 

magyar korpuszban viszont ez külső erő, idegen hatalom is lehet. A magyar korpuszban 

az amerikainál sokkal nagyobb hangsúlyt nyerő ’önállóság vagy másoktól való függés’ 

kérdésköre általában nagy változások idején került előtérbe a politikai diskurzusban. 

Cselekedetek és aktusok vonatkozásában mindkét korpuszban a ’változik, alakul’, 

illetve a ’fejlődik, gyarapodik’ csoportok kapták a legnagyobb hangsúlyt, és ezeket a 

’véd, az érdekeit védi’ és az ’őrködik’ csoportok követték.  

Az általános megszemélyesítés vonalától eltérő metaforizációk kapcsán világossá vált, 

hogy az amerikai korpuszban jóval kevesebb példa található a SZERVEZET, illetve a 

SZERKEZET–GÉP forrástartomány használatára. Ennek okai abban is kereshetők, hogy az 

amerikai társadalom inkább mutat individualista jegyeket, mint a magyar, és ezek a 

forrástartományok inkább a közösségi jegyeket mutató társadalmakban használatosak, 

pl. a kínaiban (lásd Kou & Farkas, 2014). 

A magyar és az amerikai korpusz eredményeinek összehasonlítása kiegészíthető annak 

vizsgálatával, hogy melyik hogyan és mikor használja a céltartomány elemeire utaló 

kifejezéseket, illetve milyen, az állam kifejezést is magában foglaló szókapcsolatok 

fordulnak elő benne. Ezek hasonlítása a nyelvi különbségek miatt összetett feladat 

(jelen vizsgálatban nem is került rá sor), azonban a vizsgálatból a fordításban hasznos 

tanulságokat lehetne leszűrni. 

 

További érdekes kutatási irány lehet még annak vizsgálata, hogy a fogalmi 

metaforákban használt forrástartományok mikor milyen fő jelentésfókusszal bírnak, és 

ezek vajon összhangban állnak-e az adott időszakban hangsúlyosan megjelenő 

megszemélyesítési tulajdonságokkal és cselekedetekkel.  
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A magyar és az amerikai korpuszt összehasonlító kutatás tehát további kutatások 

kiindulópontjaként is szolgálhat. Az eddigiek alapján azonban állításaim a következők: 

1. A kognitív nyelvészeti megközelítésmód lehetővé teszi a szöveg és tágabb 

(történelmi, emberi, kulturális vonatkozású) kontextusának átfogó vizsgálatát. 

2. A fogalmak jelentése e kontextus függvényében állandóan változik, előfordulhat 

például, hogy ugyanazon a magyar szón (demokrácia) és annak egyértelmű 

angol megfelelőjén (democracy) a két kultúra, illetve az adott kultúrák 

szubkultúrái egészen mást értenek, egészen más a referenciájuk, és ez akár a 

szótári meghatározásoktól is eltérhet. 

3. A történelmi körülmények és az uralkodó ideológia erős hatással bírnak, ez a 

hatás sokszor a fogalmi metaforák forrástartományain belüli 

hangsúlyeltolódásokban, avagy a fő jelentésfókusz különbözőségeiben 

mutatkozik meg (pl. az építkezés alapja vagy maga a cselekedet a fontos, 

utazásnál a körülmények, az irány vagy a cél stb.) 

4. Vannak olyan metaforizációk, melyek kifejezetten egy bizonyos időszakra 

jellemzőek (NEMZETTEST) – azt is mondhatjuk, Szilágyi N. Sándor (2013) 

kifejezését használva, hogy „elmevírusként” működnek, időnként elterjednek, 

majd esetleg visszaszorulnak. 

5. A metonímia (pl. ÁLLAMFORMA vagy ÁLLAMI BERENDEZKEDÉS AZ ÁLLAM 

HELYETT) használatának elterjedtsége is jelentős változásokat mutat különböző 

helyek és időszakok között. 

Ezek a megállapítások összhangban vannak 4.4.3 alfejezetben tárgyalt 

hipotézisekkel. 
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o 5.3 Más kutatók eredményei és megállapításai 

Az ÁLLAM SZEMÉLY fogalmi metafora jelenlétére több kutató is rávilágított. Kövecses 

megemlíti, hogy Alexis de Tocqueville elsősorban erre a metaforára támaszkodott, 

amikor az amerikai demokráciáról szóló művében olyan személyként írta le az államot, 

akinek a hiányosságait külső erőkkel, például a jogi rendszerrel kell ellensúlyozni (lásd 

Kövecses 2006:137).  

Szintén Kövecsesre hivatkozva (2002:49–50) Semino megjegyzi, hogy a 

megszemélyesítés a metafora különösen fontos és elterjedt formája, mivel az emberként 

szerzett tapasztalatainkat és tudásunkat használja forrástartományként. A 

megszemélyesítést a kognitív metafora elméleten belül ontológiai metaforák egy 

típusaként azonosítja, hiszen egy élettelen tárgyról vagy fogalomról beszélünk úgy, 

mintha emberként cselekedne vagy emberi tulajdonságokkal bírna. Leszögezi, hogy a 

politikai diskurzusban nagyon is elterjedt a megszemélyesítés, különösen a 

nemzetállamokhoz hasonló entitások és intézmények esetében (Semino 2008:101). Azt 

is megállapítja, hogy az angol-amerikai, és általában véve a nyugati világ politikai 

diskurzusában fontos szerepet játszik az ÚT/UTAZÁS, a TARTÁLY, a SPORT, a HÁBORÚ és 

az EMBEREK forrástartomány (Semino 2008:92).  

Ezen megállapításaival teljes mértékben egyet tudok érteni, a magyar politikai 

diskurzusban ezek közül egyedül a SPORT forrástartományt nem találtam elterjedtnek, de 

azért előfordult (a 657-es példában, illetve Orbán Viktor évértékelő beszédeiben – ez 

utóbbiak megjelenését a beszélő személy érdeklődési köreinek ismeretében találtam 

magától értetődőnek, nem pedig annak általános társadalmi beágyazottsága miatt). A 

TARTÁLY forrástartományként történő tanulmányozásának nem szenteltem külön 

figyelmet, de több más forrástartomány vonatkozásában (ÉPÜLET, TEST) felhívtam a 

figyelmet annak képi sémaként betöltött szerepére, illetve voltak olyan példák (38, 307, 

334-es), amelyeknél forrástartományként is említést tettem róla. 

Nem az ÁLLAM fogalmát, hanem az annak részét képező ORSZÁG vagy NEMZET 

fogalmakat tartva szem előtt Sharifian megállapítja, hogy amikor bizonyos országoknak 

az Amerikai Egyesült Államok általi megszállása „bekebelezésként” vagy 

„bűncselekmény elkövetéseként” jelenik meg, akkor ez az ORSZÁG/NEMZET SZEMÉLY 

fogalmi metafora jelenlétét tükrözi (Sharifian 2011:198). A NEMZET vonatkozásában 
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említést tesz még az ÉPÍTKEZÉS, valamint az ÚT képi sémájának a fogalmi keretek 

megalkotásában játszott fontos szerepéről (Sharifian 2011:9).  

Ezek az észrevételek egybevágnak az én kutatásom eredményeivel. 

Szintén a NEMZET fogalmának – magyar értelmiségiek által írott, 19–20. századi 

szövegekben megjelenő – nyelvi képét vizsgálva Czier (1995) azt állítja, hogy két fő 

metafora strukturálja ezt a fogalmat: a NEMZET MINT ÉPÜLET és a NEMZET MINT ÉLŐ 

ORGANIZMUS. Ez utóbbit további két almetaforára bontja: a NEMZET MINT NÖVÉNY és a 

NEMZET MINT EMBER. Ezek közül a másodikat tovább elemezve kifejti, hogy a NEMZET 

MINT EMBER metafora alapján más jelentésstruktúrák is kialakultak, például a 

nemzetnek testi tulajdonságai („nemzettest” és a nemzet „testrészei”) érzelmei és 

jellemvonásai is vannak. A „nemzettest” vonatkozásában elsősorban az anyaország 

feldarabolásához kapcsolódó példákat említ (Czier 1995:26–27). Szimbolikus 

jelentőségű testrészként kiemeli a kebel, a szív, a vér, a lélek, valamint a kéz 

jelentőségét (Czier 1995:28–32). A nemzet érzelmei között leggyakrabban 

előfordulókként azonosítja a boldogságot vagy annak hiányát (Czier 1995:33–34). A 

nemzet jellemvonásai közül kiemeli a hősiességet és a bátorságot, a büszkeséget és az 

önérzetet, valamint a becsületet és az erényeket mint pozitív tulajdonságokat, továbbá a 

kevélységet és a hiúságot, valamint a gyávaságot mint negatív tulajdonságokat (Czier 

1995:35–42).  

Czier korpuszát nem politikai programbeszédek alkották, és nem az ÁLLAM, hanem 

kizárólag a NEMZET fogalmát tanulmányozta, azonban a megközelítésmódunk hasonló 

volt, és az eredményeink is sok átfedést mutatnak.  

Szintén a NEMZET fogalmát a Magyar Nemzeti Szövegtár nyelvi példáin tanulmányozva 

Kövecses (2017) a következő metaforákat azonosította be: A NEMZET ÉLŐ ORGANIZMUS, 

A NEMZET EMBERI TEST, A NEMZET CSALÁD, A NEMZET KÖZÖSSÉG, A NEMZET FIZIKAI 

TÁRGY, A NEMZET ÉPÜLET, A NEMZET SZEMÉLY. Megállapította, hogy ezek közül az 

utolsó kiemelkedően sokszor szerepel, és a következő tulajdonságokat társulnak hozzá: 

lelkiismerete, akarata, öntudata, sikere, ügye, érzelme, érdeke, valamint sorsa van. 

Felhívta a figyelmet olyan esetekre, amikor a személy metafora kombinálódik egy 

másik fogalmi metaforával: A FEJLŐDÉS FIZIKAI HALADÁS/MOZGÁS, melyben a fizikai 

haladás  fejlődés.  
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Ezek a megállapítások nagyrészt összhangban vannak az én kutatásom eredményeivel. 

A FEJLŐDÉS fogalmának, avagy az ÁLLAM SZEMÉLYhez rendelt tulajdonságként és 

cselekedetként betöltött hangsúlyos szerepét támasztja alá az a megállapításom, mely 

szerint az UTAZÁS, az ÉPÍTKEZÉS, a NÖVÉNY forrástartományokat felhasználó fogalmi 

metaforák nagy részének is ez a jelentésfókusza. 

Korábban már többször említett művében Lakoff ráirányította a figyelmet a NEMZET 

CSALÁD metaforára, melynek vonatkozásában a következő leképezéseket adta meg: a 

nemzet család, a kormányzat a szülők, az állampolgárok a gyermekek (Lakoff 

1996:154).  

Kutatásom során ismételten arra a következtetésre jutottam, hogy a magyar politikai 

diskurzust (és az amerikait sem feltétlenül) hatja át jelentős mértékben ennek a fogalmi 

metaforának a használata. Azonban az is megállapítható, hogy a Lakoff által leírt 

CSALÁD (típus: a szigorú apa vagy a gondoskodó szülő) metaforák egy olyan, általa leírt 

morális rendszer részét képezik, melyben fontos szerepet játszik az ERŐ fogalma, 

időnként metaforikus megjelenése, és ez már összhangban van az én 

megállapításaimmal. 

Musolff is foglalkozott a NEMZET CSALÁD metafora vonatkozásaival, de állítása szerint 

ez a metafora túlságosan tág, ugyanakkor túlságosan merev ahhoz, hogy megfelelő 

alapot biztosítson. Érvelése szerint a politikai diskurzusban megjelenő, 

forrástartományként szolgáló koncepciók egyrészt bárhogyan formálhatók, másrészt 

viszont leginkább csupán néhány mini-melodrámára korlátozódó, kis számú 

forgatókönyvet ismételnek el újra és újra, míg a forrástartomány többi része soha nem 

kerül említésre. Ezért ő elsősorban nem is a forrástartományok közötti leképezéseket, 

hanem a metaforikus forgatókönyveknek a diskurzusban (rövid- és hosszútávon) 

megjelenő előfordulásait nézte meg közelebbről (Musolff 2016:55–56).  

Ha forgatókönyveknek nevezzük az általam jelentésfókuszként megjelölt kiemeléseket 

és az azokhoz kapcsolódó eseményeket, akkor kutatásom eredményei alátámasztják ezt 

az érvelést.  
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Wei-Lun (2014)6 taiwani elnöki beszédeket elemezve arra a következtetésre jutott, hogy 

az UTAZÁS forrástartomány általa feltárt használatának célja a közvélemény 

tapasztalatainak oly módon történő strukturálása, ami meggyőzi őket arról, hogy az 

elmúlt időszak nehéz volt, hogy az előttünk álló időszak reményteljes, és biztos cél felé 

haladunk.  

A kutatásom eredményei egyértelműen kimutatják, hogy ez a stratégiának is nevezhető 

hármas felosztás történelmi korszaktól függetlenül állandóan jelen van. Az ÁLLAM 

általam felvázolt idealizált nyelvi képe teljes mértékben illeszkedik ehhez az érveléshez. 

Az ÁLLAM SZEMÉLY körül ott vannak az ’akadályok’ és az ’ellenség’, saját tevékenysége 

elengedhetetlen és támogatandó, hiszen egy jó ’cél’ elérése felé halad (valamit ’épít’, ’el 

fog érni’, valamivé vagy valakivé ’fejlődik’). Az elnöki retorika célja az erről való 

meggyőzés. 

Musolff azt is hangsúlyozta, hogy módszerének 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).  

Azt remélem, hogy kutatásom a nyelvi érdekességek felfedése mellett ezen cél 

eléréséhez is közelebb visz. 

 

o 5.4 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 

                                                 
6  A konferenciai előadás diáin megjelenített feliratok:  

 Alternative framing as a source of persuasiveness – JOURNEY in Presidential rhetoric 

 Strategy 1: Recognition of the journey so far as a difficult one 

 Strategy 2: Prospect as a positive journey 

 Strategy 3: Towards a predetermined goal 

 metaphor as means to form the collective mind in structuring experience 
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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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6. fejezet. Következtetések 

o 6.1 A kutatás tárgyáról 

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 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 
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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. 

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 
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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 ’fordított beszéd’ jelenséget Bollobás és Kövecses (2016) 

a metaforikus és metonimikus jelentéskiterjesztés révén létrejövő katakrézisnek nevezi. 

 

o 6.2 A kognitív nyelvészet vonatkozásában 

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 (lásd Coulson 2001:201). E kívánatos jellemvonások között előkelő helyet 

foglalt el az ’erő’, valamint az általa kiváltott ’fejlődés’. Az így kialakult jelentésfókuszt 

(Lásd Kövecses 2016:5), avagy profilt (Tolcsvai Nagy 2013:103) 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 emberi 
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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. Az egyéni észlelések 

szerepére Talmy (2000:373) 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 is 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.). 

Az évértékelő beszédek vizsgálatánál az a tendencia volt megfigyelhető, hogy inkább az 

ellenzékben elhangzó beszédek összpontosítanak a jelen állapotokra (kritikát 
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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. 

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 kérdőíves felmérésből visszakapott válaszlapok eredményeiből az látszik, 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 tűnik, 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. 

 

o 6.3 A kulturális nyelvészet szemszögéből 

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 
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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 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 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. 
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1. függelék: A magyar korpuszban fellelhető fogalmi metaforák szöveganyaga 
 
1867. február 28. A minisztérium tagjai bemutatják magukat. 187. old. Andrássy Gyula gr. 
miniszterelnök 
 
1 Ha a nemzet e tény horderejét és felelősséget kellőleg tudja méltányolni, ha — miután 
most a jogalap teljesen biztosítva van — tehetségeinek egész erejével fogja az anyagi és 
erkölcsi haladás minden ágaiban nem csak követni, hanem segíteni a kormányt; ha saját 
alkotmányos jogait biztosítván, egyszersmind a testvér népek érdekei iránt is méltányos leend: 
akkor — azt reményli a kormány — hazánk még hosszabb és fényesebb jövendőre tarthat 
számot, mint múltja volt. 
 
2 Kénytelen azonban elismerni a kormány, hogy e minden irányban óriási föladat 
kétségen kívül meghaladja az egyesek és a kormány erejét is, de nem haladja meg a nemzetét. 
 
3 A kormány teljes bizalommal lép a nemzet elé, és felelősségének teljes fenntartása 
mellett viszonbizodalmat és — midőn kell — türelmet is kér a nemzettől. 
 
4 Midőn ő felsége, az országgyűlési föliratok által teljesen megnyugtatva, az alkotmányt 
visszaállitá, a nemzet sorsát saját kezeibe téve le. 
 
5 ...midőn a király parancsol és a nemzet vár... 
 
1871. november 16. 293. old. Lónyay Menyhért miniszterelnök: 
 
6 Ez azon alap, melyen tovább építve, kell ezentúl is kettőztetett munkássággal 
fejlesztenünk mindazon üdvös reformokat, melyek a magyar korona országai épségének 
megőrzésére, alkotmányos önállásának biztosítására s nemzetünk szellemi s anyagi erejének 
növelésére vezetnek. 
 
1872. december 5. 179-180. old. Szlávy József ministerelnök: 
1874. március 23. 341-343. old. Bittó István ministernök 
 
7 ...ki kell terjesztenünk figyelmünket az államélet összes functióira és át kell 
vizsgálnunk annak egész szervezetét; mert csak ez úton leszünk képesek megtalálni és 
javaslatba hozni a dolgok elintézésének legegyszerűbb és így legkevésbé költséges módját, a 
terhek elosztásánál pedig azon helyes mértéket és igazságos arányt, mely, míg egyrészről az 
bevételeinek rendes befolyását leginkább biztosítja, másrészről az erők zsibbasztásának vagy 
kimentésének is legbiztosabb elhárítója. 
 
1875. március 3. 68-70. old. Wenckheim Béla báró ministerelnök 
 
8 ...nálamnál nagyobb tehetségű férfiak küzdöttek változó szerencsével, a haza ügyeinek 
vezetésével járó nehézségekkel... 
 
9 ...sok az, mit hazánk anyagi és szellemi fölvirágozásának érdekében tenni kell. 
 
1875. november 4. 163-164. old. Tisza Kálmán ministerelnök 
 
10 Ezen nézetekből kiindulva a kormány kész volt és kész egyezkedni a kölcsönös 
engedmények felett; de biztosíthatom a t. házat, hogy a most jelzett határt túllépni, annak 
túllépéséi ajánlani nem fogja soha és az ország jogait fenn fogja tartani... 



 
11 Kétségtelen, hogy ilynemű szövetség, vagy bármely szerződés és bármely két állam 
közt nem jöhet létre a nélkül, hogy az egyik úgy, mint a másik egyes kérdésekre, egyes 
részletekre nézve el ne fogadjon oly megoldást, a melynél, ha azon egyes kérdés elkülönítve a 
többitől önmagában tekintetik: érdekeinek jobban megfelelőt is ne lehetne találni. Kétségtelen 
tehát, hogy kölcsön fejében mindeniknek kell engedményeket tenni; de tisztán áll előttünk a 
határ, a meddig ez irányban menni lehet... 
 
1890. március 17. 228-230. old. Gróf Szapáry Gyula ministerelnök: 
 
12 Első sorban kijelentem, hogy a kormány az 1867-dik évi kiegyezés alapján állva az ez 
által teremtett közjogi helyzet sértetlen fenntartását kívánja... Ezen kiegyezés világosan 
meghatározza azon viszonyt, melyben a dualismus alapján a lajtántúli részszel állunk s azon 
kapcsolatnál fogva, melyben a monarchia ezen másik államával élünk, vele a kölcsönösség 
alapján a jó viszonyt fenntartani kívánjuk. 
 
13 Követni és fenntartani fogja a kormány a szabadelvű irányt; mert ez alapon nyugszik 
Magyarország alkotmánya, ennek köszönheti az ország eddigi fejlődését s ez azon irány, 
melylyel az egységes magyar nemzetet összefűzni és erősíteni akarjuk. 
 
14 Az által, hogy alkotmányunk nem új szabású, hanem régi, azon hírnévre tettünk szert, 
hogy a magyar nemzet a parlamentarismusra érett. 
 
15 ... a fejlődés érdekében teendő beruházások arányban álljanak az ország anyagi 
erejével. 
 
16 A belügyi kérdéseket illetőleg, daczára annak, hogy államháztartásunkban az 
egyensúly az ország áldozatkészsége folytán helyre állott... 
 
17 A törvényhozási működésen kívül kiváló gondot szándékozik fordítani a kormány a 
közigazgatásra a kormányzás minden ágában s a kormány nézete szerint méltányos és 
igazságos eljárás mindenki irányában s az administratio tisztaságának sértetlen megóvása 
legerősebb tényezőit képezik az állameszme consolidatiójának s egyszersmind legbiztosabb 
eszköz arra, hogy az esetleg idegenkedő elemek is ezen állami eszmének mielőbb 
megnyeressenek. 
 
1892. november 21. 153-156. old. Wekerle Sándor ministerelnök: 
 
18 ...szükségesnek tartom mindenekelőtt azt kiemelni, hogy mi az 1867-iki úgynevezett 
kiegyezési törvények alapján állunk. 
 
19  Az ezen törvények által támogatott helyzet adta meg nekünk nemzeti fejlődésünk 
nyugodalmas alapját. 
 
20 ...csak a szabadelvű iránynak következetes megóvása mellett sikerűlend maradandó 
alkotásokat létesíteni, állami consolidálásunk és összetartozásunk biztosságát megszilárdítani. 
 
1895. január 19. 4-6. old. B. Bánffy Dezső miniszterelnök: 
 
21  Határozottan állunk azon államjogi alapon, melyet az 1867-ik évi kiegyezés 
létrehozott, … mely a monarchia s vele a magyar állam biztonságának egyik fő-alapját képezi. 
 



22 Irányzatunk határozottan szabadelvű leend törekvésünk lesz a magyar állam magyar 
nemzeti irányban való fejlesztése, a magyar állameszme biztosítása és fenntartása, minden ez 
ellen irányuló törvényellenes és államellenes tendencziák és izgatások határozott leküzdése és 
elfojtása. 
 
23 ...Magyarország háborítatlan felvirágzására... 
 
24 ...az államháztartás egyensúlyának és ezzel együtt az állam hitelének épségben való 
fenntartása,... 
 
25 Az egységes magyar állam . . . Az egységes magyar állam magyar jellegének első 
sorban leendő ápolását korlátok közé szoríttatni nem engedjük. 
 
1899. március 1. 251-259. old. Széll Kálmán miniszterelnök: 
 
26 Ezt a munkát, t. ház, akarjuk mi folytatni azon az alapon, a melyen állunk; az 1867 : 
XII, törvényczikk alapján. 
 
27 Igenis, az Í867 : XII. törvényczikkhez szorosan és annak minden betűjéhez 
ragaszkodom, ezen az alapon állok, és ezen az alapon akarok működni. 
 
28 De, t. ház, ez végre is csak az alap és nem az irányzat.  ...az én irányzatom más nem 
lehet, mint az igazi, valódi szabadelvűségé, a mely a maga felfogásait, tanait, meggyőződéseit 
abból a légkörből hozta, a melyben az én politikai bölcsőm ringott; azon szabadelvűségét, a 
mely nem doktrínák, de azon alkotások, azon elvek és igazságok alapján áll, a melyeket 
hosszú és fényes harczok küzdelmei és törekvései leraktak és leszűrtek, mint az igazi 
szabadelvűség alkotásait és igazságait. 
 
29 Ez irányzatnak végezéljaként tekintem: a magyar nemzet számára folytatni az 
egységes magyar nemzeti állam kiépítését, a magyar korona alatti viszonyok állameszméje és 
a társországok belügyeinek autonómiája alapján állok, a magyar államiság keretén belül 
örvendek annak, ha a társországok anyagilag és szellemileg prosperálnak, fejlődnek, mert az ő 
jólétük és jóérzésük ennek az állami kapcsolatnak erősítésére szolgál. 
 
30 A kormánynak legfőbb gondja, igen tisztelt ház, ápolni, gondozni és fenntartani 
államháztartásunkban azt az egyensúlyt, a melynek elérésére oly nagy áldozatokat hozott a 
nemzet, a melyet oly nagy és hosszú munka árán ért el. Ezt, t. képviselőház, koczkáztatni, ezt 
semminek alárendelni nem szabad, mert az államnak legfőbb és életérdeke az, hogy rendezett 
anyagi, pénzügyi és háztartási viszonyokon nyugodjék. 
 
31 Az ország gazdasági erejének emelése és fejlesztése nélkül egészséges politika nem 
képzelhető, a pénzügyi egyensúly se lenne fenntartható. 
 
32 A kormány a földmívelő népet, mint gerinczét a nemzettestnek védeni fogja, de 
mindent nem tehet, csak vezethet és irányíthat és a gazda-társadalomra van szüksége, hogy 
ezen a téren sikereket érhessen el. 
 
33 ...igyekezni fogunk az államosítás elvére építve, az adminisztráczió kérdéseit úgy 
megoldani, hogy az önkormányzatot a maga valódiságában, a maga egészséges 
életlüktetésében ne sebezzük meg. 
 
34 Itt sem tehet az állam közvetlenül mindent, itt is szüksége van a társadalom szervezett 



és rendszeres közreműködésére. 
 
1903. június 30. 31-36. old. Gr. Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök: 
 
35 Ezért ragaszkodunk ez alaphoz, melynek hosszú küzdelem árán szerzett és jól 
megfontolt rendelkezéseit megalkotója nagy szelleme kigondolta és a melyeknek eredménye 
oly hasznosnak és üdvösnek bizonyult. E törvény magában foglalja egyúttal a monarchia két 
államának szövetkezését, a mely fokozott biztosságot nyújt az ország érdekeinek 
megvédésére. 
 
36 Tudjuk, és fel is teszszük, hogy midőn a törvény alapján állunk, számíthatunk az 
országban minden elem ragaszkodására az államhoz, szeretetére a közös haza iránt. 
 
37 ...alkotmányos életünknek történetében a szabadelvűség volt az államalkotó erő … 
[és] lesz következetesen ezentúl is az államfenntartó és államgyarapító tényező és erő. 
 
38 ... az ország költségvetés nélkül törvényenkivüli állapotba jutott, főfontosságu 
érdekévé vált az országnak, hogy a rendes parlamentáris tanácskozás és alkotmányos rend 
mielőbb helyreállíttassák. … Módját kellett ejteni annak, hogy ebből a helyzetből az országot 
mielőbb kimentsük... 
 
39 Ne higyje az országban senki, hogy a nem magyar ajkú honpolgárok érdekei 
elválaszthatók a magyarságétól. A közös történeti kapcsolat oly erős, hogy akkor lesz és van 
jó dolga mindenkinek ez országban, a mikor a magyarnak jó dolga van, és a magyarság 
hanyatlása szükségszerüleg minden más elem hanyatlását vonná maga után. 
 
40 A magyar állam czéljait úgy vélem a legjobban szolgálhatni, hogy a magyarság, mely 
az államnak történelmileg is mindig megadta bélyegét, megerősíttessék. 
 
41 ...ha erős társadalmat akarunk, csak ezen az úton teremthetjük meg azt a polgári 
középosztályt, amelyre az országnak égető szüksége van. 
 
42 ...hogy a múlt hagyományain szerzett tapasztalatok arra tanítsanak, hogy úgy alkossuk 
meg a jelent, hogy eszméi megvalósítására a szükséges erőt összegyűjtsük, és arra 
törekedjünk, hogy mielőbb köztudattá váljék, hogy Magyarország erős, és van. 
 
1903. november 6-án, a miniszterelnök programbeszéde. 280-295. old. Gr. Tisza István 
miniszterelnök: 
 
43 Én azt hiszem, a mi választóink mindnyájunkat azzal a megbízással küldtek ide, hogy 
ne megrendíteni, de megerősíteni igyekezzünk a magyar alkotmány épületét. 
 
44 ...mert a magyar nemzet ereje fokozásának, növelésének és fejlesztésének igénye, a 
magyar nemzeti állam teljes kiépítésének igényei háttérbe nem szorulhatnak egyetlen egy 
fontosabb kérdés megoldásánál sem. 
 
45 És soha a magyar nemzet közügyeinek ezen útvesztőjéből, a melybe belesodortatott, 
ily eredménynyel ki nem bontakozhatott volna, ha e tekintetben a nemzetnek a korona a maga 
atyai szíve egész melegével segítségére nem jött volna. 
 
46 Rossz szolgálat az, higyjék meg nekem, t. képviselőtársaim, ha tovább is ebben a 
zsákutczában tartanák vissza a nemzet közügyeit. 



 
47 a nemzeti közvélemény azoknak fog igazat adni, a kik meg akarják állítani az állam és 
a nemzet hajóját azon veszedelmes tengeren, a melyre kiragadták a hullámok, s az 
alkotmányos, a konszolidált viszonyok, az üdvös működés révpartjába igyekeznek azt 
bevezetni. 
 
48 Én nem is hihetem el, nem is akarom hinni, hogy érett megfontolás után a t. képviselő 
urak ne nyújtsanak a kormánynak segédkezet arra, hogy az országot ebből a rettenetes 
helyzetből kivezesse. 
 
49 ...kezet fogunk arra a czélra, hogy az országot az anarchiából a rendes viszonyok közé 
vezessük. 
 
50 … az országban lefolyt eseményekből és észlelhető tünetekből ma, hónapokkal e 
küzdelem megkezdése után, bizonyos tanulságokat vonhatunk le. 
 
51 Én mindenesetre azon leszek, hogy ezek a függő kérdések, ezek a folyó ügyei az 
államnak lehetőleg kevés megrázkódtatással, lehetőleg kevés ellentét felidézésével oldassanak 
meg, … 
 
52 ...»megállj!«-t kell kiáltanunk, ha az országot a legnagyobb pénzügyi bajokba 
visszasodorni nem akarjuk, ha nem akarjuk felidézni ismét azokat a szomorú állapotokat, a 
melyekből két évtizednek önmegtagadó és a nemzetre legnagyobb erőfeszítéseket rovó 
küzdelmei árán lehetett csak kiszabadulni. 
 
53 Másik irányadó sarkpontunk a nemzeti szellem. 
 
54 koczkára ne tegyük a nemzeti politikának egyik lényeges sarkkövét, egyik 
mellőzhetetlen alapfeltételét: a korona és a nemzet közti teljesen harmonikus együttműködést. 
 
55 ...a nemzeti közvélemény, mondhatni, egyhangúlag visszariad a nemzet és a korona 
közti konfliktus mélyreható következményeitől... 
 
56 A korona igenis a mienk és épen mert a mienk, s mert a koronában a magyar állam, a 
magyar nemzet hatalma érvényesül... 
 
57 ...a kibontakozásnak ilyen eszközei mellett továbbra is megállítsák az alkotmányosság 
gépezetét, továbbra is tehetetlenségre kárhoztassák a magyar államot... 
 
58 ...lehetővé válik lebonyolítani azon sorozatát a függő ügyeknek, a melyek 
szükségesek, hogy az állam gépezete ismét a rendes kerékvágásba jöjjön. 
 
59 A társadalom minden rétege, a képviselőház minden pártja, sőt azt merném mondani, a 
képviselőháznak majdnem minden tagja minden téren olyan követelésekkel lépett fel az 
állammal szemben,.,. olyan nyomást gyakorolt a kormányra, hogy ezen nyomásnak ellenállani 
jóformán lehetetlenség lett volna és állami gépezetünk feltartóztathatatlanul tolatott a mind 
nagyobb arányú terpeszkedés felé. 
 
60 ...ha nem sikerül megállítani az állami gépezet kereteinek azon folytonos 
feltartóztathatatlan növekedését és terpeszkedését, akkor azon veszély előtt fogunk 
állani,hogy a magyar állam gépezete a saját önsúlyát is alig fogja elbírni; tehetetlenül fog 
zakatolni, a nélkül, hogy eredményeket tudna felmutatni és nem marad anyagi ereje a valóban 



produktív, a valóban szükséges kiadások fedezésére. 
 
61 ...vezérfonálként húzódik keresztül összes felszólalásaimban az a feletti aggodalom, 
hogy itt az állami kiadásoknak, az állami szervezetnek olyan terjeszkedési proczesszusa állott 
be, a mely nagyobb nehézségek nélkül és nagyobb akut bajok felidézése nélkül... 
 
62 Ezt az államot a magyar nemzet alkotta meg, erre az államra a magyar nemzet nyomta 
rá a maga sajátos egyéni jellegét, ...ezt arról nemcsak letörülni nem engedjük, de azt a 
reformok terén, az állam intézményei továbbépítése terén is lehetőleg élesen kidomborítani 
akarjuk. 
 
63 Éppen ebből a tényből, hogy a magyar nemzet nyomta rá ez államra jellegét, folyik az 
is, hogy a jogtisztelet és a testvéri szeretet álláspontjára helyezkedik ez állam az országnak 
idegenajkú polgáraival szemben. 
 
64 Ezer év óta élnek ez országban békében a magyar nemzettel együtt széles rétegei 
olyan idegen ajkú polgártársainknak, a kiknek saját nemzetiségük, saját nyelvük, saját 
etnográfiai egyéniségük van. 
 
65 ...egyenesen a magyar nemzet legjellemzőbb egyéni tulajdonságához maradunk hívek 
és egyúttal a magyar nemzet jól felfogott érdekét szolgáljuk, ha magunk tartását a 
nemzetiségekkel szemben a jövőre is a jogtisztelet és az igaz rokonszenvtől áthatott testvéri 
érzület fogja vezetni. 
 
66 ...ez ország nem magyar ajkú polgárai bizalmának, rokonszenvének megnyerése, 
megerősítése fontos nemzeti feladat és hogy a kölcsönös jó viszony ápolása életkérdés 
magukra ezen idegenajku polgártársainkra nézve, de egyúttal fontos érdeke a magyar 
nemzetnek is. 
 
67 Éppen azért nemcsak a magyar államnak, nemcsak a magyar nemzetnek, de maguknak 
az ország idegen ajkú polgárainak is legveszedelmesebb ellenségeit látjuk azokban a 
veszedelmes izgatókban, a kik idegen ajkú polgártársaink lelkületét megmételyezik és őket a 
magyar nemzet, a magyar állam ellen izgatják. Közös ellenséget kell látnunk ezekben és mint 
közös ellenséggel kell velük elbánnunk,… Mint ellenségekkel kell, hogy elbánjanak velük 
maguk az ország idegenajku polgárai is, mert az a czél, a melyet én lelkem egész melegével 
óhajtok, tudniillik az érzelmeknek igazi összeforrása, a haza minden polgárában faj- és 
nemzeti különbség nélkül csak akkor lesz elérhető, ha ez ország idegen ajkú polgárai 
visszhangot adnak erre a törekvésre, nemcsak szóval, hanem tettekben is, az által, hogy éles 
határvonalat húzzanak maguk között és ezen hazafiatlan elemek között. 
 
68 Ne nézzük most, hogy mi történt a közelmúltban, ne nézzük a sebeket, a miket az 
alkotmány testén ütöttünk, de ma, midőn a küzdelem folytatásának tárgyi indoka nincs, ma, 
midőn a nemzetnek mindenesetre sokkal égetőbben sürgős érdekei kívánják azt, hogy az 
alkotmányos rend helyreálljon, mint azon érdekek, a melyekért még a küzdelmet folytatni 
lehet, ma tereljük vissza az alkotmányos küzdelmet, az alkotmányos életet abba a rendes 
mederbe, a melybői annak kizökkenése mindig, minden körülmények között igen nagy 
megrázkódtatásokkal, a nemzet fontos érdekeinek koczkáztatásával jár. 
 
69 Éppen azért kérem, hogy az öngyilkosságot ne kövessék el a nemzeten. 
 
70 Én éppen a nevelésügy terén ez ország hazafias szellemű felekezeteit és az államot 
valódi szövetségtársaknak, valódi munkatársaknak tekintem. 



 
71 ...az államnak szigorúan őrködnie kell a felett, hogy a felekezeti tanintézetek a 
megbízható hazafiúi érzületnek melegágyai legyenek. 
 
1905. június 21. 461-466. old. (a következő ülésen, szeptemberben már le is mondott ez a 
kormány) B. Fejérváry Géza miniszterelnök 
 
1906. május 29., a miniszterelnök előterjeszti a kormány programját. 30-33. old. Wekerle 
Sándor miniszterelnök 
 
 
72 Kormányzásra vállalkoztunk, hogy megmentsük az alkotmányt, hogy fenntartsuk a 
parlamentarizmust, hogy a törvényeknek és a jognak uralmát, és ezáltal a jog folytonosságát 
helyreállítsuk, hogy a polgári és egyéni jogok szabadságát biztosítsuk, és úgy a közigazgatás, 
mint az állami élet minden szervének működését hazafias és megbízható mederbe tereljük. 
 
73 ...az oktatás minden fokozatán a tan- és nevelőintézetek bármely kategóriájában jusson 
kifejezésre a magyar állameszme, a magyar állam nemzeti jellegének eszméje. 
 
74 ...ezekkel újabb biztosítékait teremtjük meg alkotmányos életünknek, kulturális 
fejlődésünknek és államunk gazdasági és erkölcsi alapjainak. 
 
1910. január 24., a miniszterelnök előterjesztései, 91-95. old. Gr. Khuen-Héderváry Károly 
ministerelnök 
 
75 Államjogi viszonyaink legszilárdabb sarkköve és nemzetközi helyzetünk 
meghatározója a Prag-matica Sanctiónak nevezett 1723-ik évi II. tcz., mely lényeges 
tartalmánál és megingathatatlan formáinál fogva egyaránt hivatva van évszázadok 
viszontagságai közepette nemzetünk szerencsésebb továbbfejlődését biztosítani. Közel másfél 
évszázad telt, el ezen alaptörvényünk meghozatala után, a mig törvényhozásunk abba a 
helyzetbe jutott, hogy a Pragmatica Sanctióban lerakott elvek államjogi következményeit a 
modern Magyarország szempontjából levonja és szabatosan körülírja. 
 
76 Szilárd meggyőződése szerint azok a súlyos rázkódtatások, a melyek az utolsó évtized 
alatt állami életünket érték, túlnyomó részben onnan származnak, hogy állami intézményeink 
reformjai nem tartottak lépést nemzetünk újabbkori társadalmi és gazdasági fejlődésével. 
 
77 ...nemzetünknek modern irányú belső további fejlődése önkéntelenül magával hozza 
nemzeti önállóságunk tovább fokozódó érvényesülését, melynek számára a meglévő keretek 
bőséges teret engednek. 
 
78 Közgazdasági politikánkban sohasem szabad szem elől tévesztenünk azt az igazságot, 
hogy az ország ma is az őstermelésből meríti legfőbb gazdasági erőit. 
 
1912. április 29. Az új kormány bemutatkozása, 156-161. old. Lukács László 
ministerelnök: 
 
79 Én azok közé tartozom, akik úgy vannak meggyőződve, hogy az e hazában lakó 
idegen ajkú állampolgárokat nekünk czélszerü és humánus, okos és jó intézményekkel kell 
magunkhoz csatolnunk, olyan intézményekkel, amelyek alkalmasak arra, hogy az illetők 
anyagi és erkölcsi érdekeiket előmozdíthassák, s amelyeknek keretén belül anyagi és erkölcsi 
boldogulásukat szolgálhatják. Ép ezért abszolúte nem zárkózunk el az elől, hogy ha vannak 



horvát testvéreinknek sérelmeik, azokat meghallgassuk, tárgyalás alá vegyük és igyekezzünk 
azokon segíteni. 
 
80 ...a magyar állam egységes nemzeti jellege megóvassék. 
 
81 Magyarország és Horvát-Szlavon országok egy és ugyanazon állami közösséget 
képeznek. Ebből folyik, hogy minden oly cselekmény vagy minden oly kísérlet, mely ennek 
az egységnek megbontására vagy meglazitására irányul, mely tehát a magyar állam integritása 
ellen foglal állást, … 
 
82 Az egyik az volt, hogy az értelmesebb néprétegek jogos befolyása biztosittassék, a 
másik pedig, hogy a magyar állam egységes nemzeti jellege szintén biztosítékokkal vétessék 
körül. 
 
83 ...a magyar állam egy évezreden keresztül kifejlődött nemzeti jellege... 
 
84 ...hogy kielégíthessük az állami szükségleteket, kielégíthessük azokat az állam 
biztonságára szükséges intézmények megalkotása, az állampolgárok exisztencziájának és 
jólétének előmozdítására irányuló intézkedések megalkotása által 
 
85 a nemzetnek legfőbb kincse az alkotmány és az alkotmánynak kétségkívül nemcsak 
legmagasabb, de egyszersmind a leglényegesebb orgánuma a parlament, a parlament 
egészséges működése pedig befolyásolja nemcsak az állami életnek, hanem mondhatnám az 
egész társadalmi életnek normális működését. 
 
86 ...nekünk kötelességünk gondoskodni arról, hogy a törvényhozás zavartalanul 
működhessék és csak ezzel járulunk hozzá alkotmányunk erősítéséhez, amely alkotmány 
hivatva lesz bennünket a viharnak és vésznek idején megvédeni. 
 
87 Tagadhatatlan, hogy a társadalom minden rétege bizonyos reménykedéssel néz az új 
alakulás elé és én nagyon kérem a t. képviselőházat, ne méltóztassék megengedni, hogy a 
nemzetnek ezek a reményei keserű csalódásban végződjenek. 
 
88 ...feladatunk az, hogy megszabadítsuk a parlamentet attól a betegségtől, amely már 
egy évtized óta megbénít ja munkaerejét,... amely már egy évtized óta pusztítja és sorvasztja a 
nemzet erejét. 
 
89 Én, t. ház, azon súlyos felelősség tudatában, amely rám nehezedik, nem javasolhatnék 
sem a koronának, sem a nemzetnek olyan intézkedéseket, amelyek a nemzetet egyszerűen 
bevinnék egy teljesen kiszámíthatatlan és ismeretlen helyzetbe. 
 
1913. június 12. A miniszterelnök nyilatkozata, 73-79. old. Gr. Tisza István ministerelnök: 
 
90 ... nézetem szerint minden sikeres magyar nemzeti politika változhatatlan kiindulás 
pontjából, a 67-es alaphoz való szigorú ragaszkodásból. ... magyar nemzeti politikát sikeresen 
folytatni csak ezen az alapon lehet. Ez adja meg a magyar nemzet szabad, erőteljes 
fejlődésének biztos alapjait és ez adja meg azt a nyugalmat, amely megóvja a nemzetet az 
erőket meddő küzdelmekben elfecsérlő közjogi harczoktól, és amely lehetővé teszi a magyar 
nemzet ezredéves alkotmányának és az abban lefektetett önállásnak minden sérelme nélkül 
azt a harmonikus közreműködést a monarchia összes tényezői közt, amelyre a monarchia 
nagyhatalmi állásának fenntartása szempontjából és — mert a magyar nemzet léte ehhez a 
nemzeti nagyhatalmi álláshoz hozzá van fűzve, — a magyar nemzet létérdekének feltétlenül 



szüksége van. 
 
91 Ez ország nem magyar ajkú lakosságának, hála Istennek, igen nagy része fenntartás 
nélkül, hátsó gondolatok nélkül, becsületesen és őszintén helyezkedett ma is már a magyar 
nemzeti állam jogi alapjára és ismeri el a mai törvényes állapotot. 
 
92 ...ezen az alapon meg fogjuk találni a becsületes, őszinte közreműködést, az egymás 
érdekeit, óhajtásait, érzelmi világát respektáló igazi bölcs magyar politikának azon alapjait, 
melyeken azután ők is a legtöbb sikerrel szolgálhatják közös hazánknak, együttes hazánknak 
és saját népfajuknak érdekeit. 
 
93 ...egész röviden emlékezem meg az állami életnek arról a másik mezejéről, a hol 
szintén alapvető reformmunka folyik, olyan reformmunka, amely hozzátartozik a modern 
magyar társadalom kiépítéséhez. 
 
94 ...ezt az üdvös építőmunkát a magyar nemzet érdekében elvégezze. 
 
95 ... ez a magyar nemzetet előbbreviszi-e. nemzeti erejének, politikai súlyának, nemzeti 
czéljaival való sikeres érvényesülésének jogos útján, vagy pedig ezen az utón uj akadályokat 
állit-e a nemzet elé. 
 
96 ...a naczionalista politikai irány nemcsak a magyar államot gyengíti, én azt hiszem, 
ellene van ez maguknak az illető nem magyar ajkú nemzetiségek jól felfogott érdekének is. 
 
97 ...a kormány elődjének összes elvállalt kötelezettségeit magára nézve is kötelezőknek 
elismeri, elődjének javaslatait fen-tartja s igyekezni fog mindazon Ígéreteket, amelyeket 
elődjei tettek a magyar nemzet s a magyar állam erősbitése, ügyeinek továbbvitele terén, 
becsületesen beváltani. 
 
98 ...a magyar nemzet és a monarchia meg fogja találni a maga helyét és erősbödött 
fénnyel, hatalommal és diszszel fog kikerülni ezekből az eseményekből... 
 
99 A világtörténelem mérlegének serpenyőjébe dobattunk, és saját súlyunktól függ, hogy 
e serpenyő mily eredményt fog mutatni. 
 
100 ...eddig nem vett részt a politikai életben, eddig nem részesült politikai jogokban, 
következik, hogy ha megnyitjuk az alkotmányos élet sorompóit az ipari munkásosztály nagy 
tömege előtt, ez természetszerűleg vonja maga után azt, hogy, ha lehet, még fokozottabb 
figyelmet fordítsunk minden olyan nagy kérdés megoldására, amely az ipari munkásosztály 
sorsával, életviszonyaival, felfogásával függ össze. Mert hiszen eminens kötelessége a magyar 
államnak tőle telhetőleg gondoskodni arról, hogy az ipari munkás gazdasági, szellemi, 
erkölcsi tekintetben olyan életviszonyok közé jusson, amelyek mellett éretté válik, képessé 
válik az igazi demokrácziára és amelyek mellett valóban teljes megnyugvással bízhatjuk rá a 
politikai jogok gyakorlását. 
 
101 Ha jól fogjuk fel a dolgot, az a nemzeti életet főgyökerében érintő nagy reform-ügy, a 
választójogi reform, amely már foganatba vétetett, vonja maga után és teszi szükségessé a 
többi akcziókat is, mert hiszen a nemzeti akarat kifejlesztésének egy ilyen átalakítása 
természetszerűleg érezteti a maga hatását az egész vonalon. 
 
1917. június 21. A miniszterelnök nyilatkozata a kormány programjáról, 8-15. old. Gr. 
Esterházy Móricz ministerelnök: 



 
102 Mint kapocs a pragmatika szankczión és Deák Ferencz bölcs művén kívül megvan 
régtől kezdve a király személye, a hit s a nyugati kultúra; ott van Szent István koronájának 
állami közössége és ami századokon át közös küzdelmekben, közös szenvedésekben legszebb, 
a vállvetett harczokban kiontott vér. 
 
103 Ma a viágháborúban, midőn Magyarország és Horvátország minden fia vetélkedik 
abban, hogy a haza és a dinasztia védelmében túlszárnyalja még a történelem legnagyobb 
hőseit is. 
E régi kapcsok, e régi összekapcsoló erők részben régi, részben uj alakban újra és újra 
megtalálhatók. Közös a küzdelem, közös nyugat-kultúra, egy a királyunk és Szent István 
koronája. 
 
104 Erős horvát nemzet egyúttal megerősítését jelenti Szent István koronájának, mert 
valódi érdeke csak a magyar-horvát barátság lehet és lesz is. 
 
105 Mint a magyar állam egyik régi becsületbeli tartozásának lerovását és a vallási béke 
állandósításának leghatalmasabb eszközét ezen az országgyűlésen akarjuk megtenni a 
katholikus autonómia létesítésére... 
 
106 ...semmiféle állami támogatás, semmiféle kormányprogram nem biztosítja nekünk, 
hogy a háború bajait ki fogjuk heverhetni és gazdasági fejlődésünk újból meg fog indulhatni, 
ha termelő osztályaink nem fognak maguk arra törekedni, hogy végsőkig fokozott produktív 
munkával, az erők teljes latba vetésével hozzájáruljanak r nemzeti vagyonunk megfelelő 
fokozásához. 
 
107 ...reméljük, hogy vállvetett munkával és egységes akarattal elérjük czélunkat a 
közgazdaság egyéb terein is. 
 
108 ...mihelyt a viszonyok megengedik, folytatni kívánjuk az államnak kis lakások 
építkezésére irányult akczióját,... 
 
109 Rajta leszünk, hogy olyanok kezében legyen és maradjon a föld, akik tanúságot tettek 
a magyar államhoz való törhetetlen hűségükről és soha ki nem alvó hazaszeretetükről. 
 
110 Elválaszthatatlan feladata a kormányzatnak, hogy a háborús tapasztalatoknak 
gondosan összegyűjtött adatai nyomán az ország azon területein és azokban a körökben, ahol 
és amelyekben az állami hűség megingásának tünetei mutatkoztak, megtegye mindazt, ami 
egységes nemzeti létünk feltétlenül biztosítása szempontjából szükséges. 
 
1917. szeptember 12. A miniszterelnök nyilatkozata (kinevezése után), 8-13. old. Wekerle 
Sándor miniszterelnök: 
 
111 ...ennek helyes kivitelétől függ korszerű haladásunk, kulturális emelkedettségünk, 
gazdasági gyarapodásunk és nemzetünk fokozottabb erőkifejtése. 
 
112 A népességben rejlő nemzeti erő fogyatékosságának pótlása teszi ezeket az 
intézkedéseket elsőrendű feladatunkká, … 
 
113 A birtokpolitikát felemlítem külön azért, mert sokan egyedüli panaczeáját látják abban 
gazdasági fejlődésünknek a helyes szocziális tagoltságnak, népességünk szaporodásának s 
nemzeti erőnk biztos fokozásának. 



 
114 ...javaslataink állami életünk zavartalan fejlődésének, nemzeti létünk állandó 
megóvásának biztosítékait is magukban foglalják, 
 
115 ...viszonyaink között annál a szoros kapocsnál fogva, mely a fejlődést az irányító 
állammal összeköti, viszont ez a tétel is áll, hogy rendezett állami financziák nélkül a 
gazdasági fejlődés is béklyókba lesz verve. 
 
116 ...az egységes állameszme megóvása … Okszerűen senki sem gondolhat itt erőszakos 
magyarosításra. Hisz a magyar nyelv köteles oktatása daczára ugy merném odaállítani a tételt, 
hogy az állam a politikai magyar nemzethez tartozó más nyelvű polgárainak csak lehetőséget 
nyújt a magyar nyelv elsajátítására saját érdekükben, hogy ezáltal is módot nyújtson minden 
polgárának oly intézmények és alkalmazások hozzáférhetővé tételére, amelyeknél az 
államnyelv ismerete mellőzhetetlen. 
 
117 ...a felügyeletet hatályosabbá kell tennünk a tekintetben, hogy egyes iskolák és 
azokkal összefüggő intézetek ne válhassanak államellenes irányok melegágyaivá, hanem az 
egységes állameszmét ültessék át az egész nép lelkületébe. 
 
118 ...lényege abban áll, hogy közintézményeinket az egész vonalon közelebb hozzuk a 
nép lelkületéhez,... 
 
119 ...habár az ország egyes részeiben az államhűség megingásának tünetei sűrűbben 
mutatkoznak és ott az ellenakczió kötelessége áll előttünk, mégis készséggel és hálával 
ismerjük el, hogy a most folyó küzdelemben minden más anyanyelvű nemzetiségünk közösen 
viselte szenvedéseinket, önfeláldozó odaadással osztozott e haza védelmében, hőseivel vett 
részt nemzeti dicsőségünk megalapozásában. 
 
120 Három eszmét kívánunk megvalósítani. Először, hogy a föld saját kezünkön maradjon, 
mert akié a föld, azé az ország. 
 
121 ...állami kézre kerülő birtokok... 
 
A Nemzetgyűlés 1. ülése, 1920. február 16. A miniszterelnök beszéde, 3-8. old. Huszár 
Károly ministerelnök 
 
122 A forradalomnak az őszi rózsája nem az uj Magyarországnak bölcsőjét díszítette, 
hanem a történelmi Magyarországnak majdnem sirvirágjává vált. 
 
123 Borzalmas eseményeken ment keresztül a mi nemzetünk a legutóbbi években és az 
utolsó hónapokban. Ebben a pillanatban az első lépést tesszük, hogy a felénk tátongó sir 
széléről visszarántsuk a már-már pusztulásnak menő nemzetet. 
 
124 Az emberiség önmaga ellen vétkezik, ha a magyarságot keresztre, engedi feszíteni, 
mert itt erre a nemzetre szükség van. 
 
125 A századnak legnagyobb kulturszégyene lesz az, ha majd a história megállapítja, 
milyen tudatlansággal, igazságtalansággal és könnyelműséggel akarták feldarabolni, megölni 
ezt az ezeréves magyar államot. 
 
126 A magyar nemzet kálváriajárásának ezen a stációján üdvözlöm az újonnan 
megválasztott Nemzetgyűlést és Isten nevében megkezdjük munkálkodásunkat. 



 
127 Láttuk, hogy a vallás, hit, Isten, erkölcs nélkül hová jutott a magyar nép. Erre a tévútra 
többé nem tévedünk. 
 
128 ...válasszuk meg azt az államfőt, akinek tekintélye, ereje és bölcsessége alkalmas lesz 
arra, hogy a nemzetet megmentse a végveszélytől és jöjjön minél előbb az első felelős magyar 
kormány... 
 
129 Évtizedeken át szisztematikusan előkészített belső rothasztás, kívülről érvényesülő 
propaganda, téveszméknek bontó ereje, békének csalfa reménye, nemzeni jelszavaknak 
csábító bűverejébe burkolt demagógia felborították ennek az államnak belső rendjét, 
lerombolták a tekintélyeket, amelyek nélkül nemzet és állam fenn nem állhat... 
 
130 A bolsevizmus alatt a munkásosztály egy része nagyzási hóbortba esett. Nem fogjuk 
engedni, hogy ez a betegség bármely más osztályra átragadjon... 
 
131 Csak egy egységes nemzet hatalmas ereje lesz képes ezt a kórságot és ezt a 
veszedelmet leküzdeni. 
 
132 Itt lüktet ebben a Nemzetgyűlésben a magyar föld népének ősereje. Itt lüktet a nemzet 
legegészségesebb rétegét alkotó földmives nép egész ereje. Erre kívánunk támaszkodni a mi 
keresztény, a mi nemzeti és a mi szociális munkánkban. 
 
133 Ez a nemzet önérzetes életösztönnel a saját életjogát ki fogja vívni mindenféle ilyen 
alattomos társasággal szemben, nemzeti életünk szabad fejlődésének az útjából minden ilyen 
elénk tornyosuló akadályt férfierővel és férfimunkával el fogunk háritani. 
 
134 Tisztességes hazafiaknak és tisztességes embereknek egységes erejével és hatalmával 
kell, hogy szembetalálja magát mindenki, aki még egyszer megkísérelne hasonló uralmat 
létrehozni ebben az országban... 
 
135 ...fogjanak össze az összes konstruktiv erők, és távolitsanak el a nemzet útjából 
mindenkit, aki most akár egyéni, akár pártszempontból akadályokat gördít annak a 
gondolatnak az útjába, hogy ez a nemzet külpolitikailag és bel-politikailag mint 
újjászervezendő, uj életre kapó egység álljon itt az egész világ előtt. 
 
136 Oly gyengék és gyarlók az emberek, hogy ha egy egységes nemzeti közvélemény nem 
fogja mint hajtó-, mint lendítőerő előrevinni a Nemzetgyűlés hajójának vitorláját, nagyon 
tartok tőle, hogy az emberi gyarlóságok itt is kárt tehetnek a nemzet szent érdekeiben. Azért 
kérem az egész magyar közvéleményt, hogy ebben az irányban gyakoroljon erkölcsi befolyást 
az egész további alakulásra és nemzeti életünk fejlődésére, hogy ez a Nemzetgyűlés az egész 
magyarságnak erkölcsi és szellemi kontrollja alatt igazán egyetemes nemzeti politikát tudjon 
folytatni. 
 
137 Azt tudja és hirdeti rólunk a közvélemény, azt mondjuk mi magunk is, hogy mi 
keresztény kurzust akarunk inaugurálni ebben az országban. De nem üres jelszavak tobzódó 
orgiája kell hogy ez a keresztény kurzus legyen, nem külső formalizmusnak belső erkölcsi 
tartalom nélkül való fitogtatása, hanem nemes értelemben vett keresztény élet, a krisztusi 
morálnak érvényesítése egyénben, családban, osztályban, társadalomban, állami életben s itt a 
nemzetgyűlésben is. 
 
138 Aljas szenvedélyek, bűnök helyett a keresztény erényekre akarjuk felépíteni ennek a 



népnek az életét. 
 
139 És én meg vagyok győződve, hogy ha a szenvedélyek ideig-óráig talán lekötve tartják 
és talán elhomályosítják a mi nemzeti igazságunkat, előbb-utóbb azonban mégis csak 
győzedelmeskedni fog az egész civilizált világban a belátás és megteremti a tartós béke 
alapjait.   
 
140 Nem fogjuk megengedni, hogy az épitők helyett rombolók ragadják újból kezükbe 
ebben az országban a hatalmat... 
 
141 Mi, magyarok, voltunk megint azok, akiken ez az ázsiai hullám először átcsapott és ez 
az ázsiai szellemi pestis először a mi vérkeringésünket, a mi nemzeti életünk 
közgondolkozását inficiálta. 
 
142 Amint azonban a múltban már annyiszor, most újból az egész európai civilizációt 
veszélyeztető ez a szellemi áramlat a magyar nemzetnek keresztény erkölcsén és a nemzetnek 
dacos magyar ellenállásán tört meg. 
 
143 ...akkor összeállottak bátor és elszánt magyar férfiak, tisztek és polgári emberek és 
szembeszálltak ezzel az áramlattal. 
 
144 A legnagyobb bűn, amit e nemzet ellen ezer év óta elkövettek, az volt, hogy egy 
észrevétlen pillanatban átadták a hatalmat ebben az országban a börtöntöltelékeknek. 
Kinyitották a cellák ajtait s a társadalom szemetét rászabadították az államnak minden 
intézményére. Az ország első embereit elvitték a kinzókamrákba, elvitték a börtönök mélyére, 
elvitték egészen a vértanuságig és azalatt a magyar nemzetnek és a világ összes népeinek 
söpredéke jött ide és Magyarországot akarta felhasználni arra, hogy erről a tribünről, erről a 
pontról borítsa lángba az egész világot és ezzel katasztrófát hozott később Magyarországra is. 
 
145 akik az erőszaknak gonoszságával és a bűnnek eszközeivel akartak mint törpe 
minoritás rabigába dönteni egy egész országot. 
 
146 Ez a Ház maga szégyenteljes kinzókamrává változott, ahol a nemzetnek vértanúi 
voltak, ahol hazánknak legjobb fiait halálra kinozták csak azért, mert önérzetes honpolgárok, 
magyarok és keresztények voltak, ... akik mint a nemzet, az állami rend és a kereszténység 
mártírjai a magyar nemzet jövendőjéért való harcokban életüket, egészségüket, családi 
boldogságukat elvesztették. 
 
147 Odáig ment ez a rendszer, hogy magát az iskolát felhasználta arra, hogy már ott az 
iskolateremben folytassa a harcot a keresztény nemzeti élet ellen és onnan belülről, az iskola 
termeiből próbálták meg a családnak a fegyelmét is megtörni …  a magyar nép gyermekeinek 
lelki megrontásával 
 
148 ... mikor a világháborúban tizenkét millió ember azért halt meg, hogy felszabadítsanak 
népeket, hogy akkor ez a nagy felszabadítási munka azzal végződjék, .hogy épen a magyar 
nemzetet fűzzék rabszíjra, és azt a magyar fajt, amely ezer év óta egy országban, egy 
államban él, szétoszszák öt államba. A magyar kérdés lett ebben a pillanatban Európának 
legnagyobb problémája és betegsége és békesség és nyugalom nem lesz, míg ez a magyar 
kérdés az igazság alapján megoldást nem talál. 
 
149 Magyar külpolitikát akarunk csinálni, bele akarunk kapcsolódni a külvilág 
szervezetébe. 



 
150 A többi népcsaládok között békességet, nyugalmas életet kívánunk itt magunknak. 
 
151 ...én szent hittel bizom a magyar nemzet életképességében és világhistóriai 
hivatottságában. Magyar önérzettel akarjuk és fogjuk viselni szerencsétlenségünket és 
balsorsunkat, és mindent meg fogunk tenni, hogy munkával, becsülettel és összetartással 
kötelességünket teljesítsük. 
 
152 ...az egész nemzet önérzetét ily mélyen sértő szó... 
 
153 Külföldi pénzzel próbálták itt ennek a nemzetnek belső rendjét megbontani... 
 
A Nemzetgyűlés 13. ülése, 1920. március 17.  A miniszterelnök bemutatkozó beszéde,  117-
125. old. Simonyi-Semadam Sándor ministerelnök : 
 
154 Számba kell vennünk a romokat, az erkölcsi és anyagi romokat, amelyeket az átvonult 
árviz pusztító vésze maga után hagyott és ezekből a romokból kell újra megkonstruálnunk a 
nemzetet, kell megteremtenünk az újraéledésnek összes feltételét. 
 
155 Könnyebb tökéletesen üres területen újra építeni uj épületet, mint régi romokból 
kialakítani, kiemelni és lehetőleg megtartani a régi konstrukciót, a régi eszme tartalmát. 
 
156 az ő programjukban is benne van tágabb körben is mindaz, ami az ország felépítéséhez 
szükséges. 
 
157 Meg kell értenünk; hogy minden kulturált nemzetnek egyik kulturmérője az, felismeri-
e saját létfentartásának alapvető feltételeit és felismeri-e azt, hogy tulajdonképen az emberi 
tömegek társas együttélésének legelső és legkardinálisabb alapjai a gazdasági feltételekben 
vannak lerakva. 
 
158 ...jövőnk újjáépítése csupán gazdasági alapon történhetik, gazdasági alapon, amelynek 
vezér-csillaga és erkölcsmérője a keresztény erkölcs... 
 
159 A belső rend és béke második oszlopa, amelyről meg kell emlékeznem, a rendőrség, a 
karhatalom. 
 
160 Az állami belső rend és nyugalom egyik legnagyobb és legbiztosabb támasza mindig a 
hadsereg volt. 
 
161 Mi elindulunk egy elpusztult ország rögös, elromlott, rossz országútján, kicsiny 
eszközökkel, de nagy hittel és nagy reménnyel a keresztény magyar kurzusban, ...az első igazi 
nagy lépések ezek voltak, amelyekkel rátérhettünk az igazi magyar alkotmányosság útjára és a 
belső béke biztonságára. 
 
162 ...támogassák a kormányt abban a törekvésében, hogy ha már megtaláltuk az 
alkotmányossághoz kivezető utat, hogy ezt az utat továbbvihessük és kiépithessük, hogy az 
ország végre valóban elérkezzék a nyugvóponthoz, amelyen az igaz fejlődésnek, a naggyá 
való fejlődésnek talán még megtaláljuk összes feltételeit. 
 
163 ...segitsenek bennünket az ország kátyúba rekedt szekerét kiemelni és tovább vinni. 
 
164 ...jóakarattal és igaz magyar törekvéssel meg fogjuk találni azt az utat, amelyen 



tényleg el lehet érni a nagy célt, Magyarország újraéledésének megerősítését, Magyarország 
feltámadását. 
Az előző kormányok a vörös káoszból vezették ki az ország hajóját. Szerencsés választással 
megtalálták a jelszót : a kereszténység és magyarság jelszavát. Ez volt az a bűvös szó, amely 
megtörte a vörös rombolásnak minden gonosz varázsát. 
 
165 És ez a nehéz feladat, ez a mi keresztünk. Vállaltuk, mert hívott a haza. 
 
166 ...meg kell hozni a nemzet oltárán a nagy áldozatot, mert ha a magyar eddig tudott 
meghalni a hazáért, most ez kevés, most élni és dolgozni kell tudni a hazáért. 
 
167 S arra kérem a Nemzetgyűlés összes tagjait, hogy ma gondoljanak mindig erre a 
békére, ennek a békének súlyos voltára és tegyenek félre minden pártot, szenvedélyt ; minden 
mást égessenek el a hazaszeretet oltárán, hogy a békét mentül előnyösebben és jobban 
köthessük meg. 
 
168 A munkásosztálynak egy nagy része — talán 90%-a — megtévedt, téves utakon járt, 
az első forradalomnak ő volt a hordozója, zászlóvivője és azon a lejtőn, amelyre nem tudta, 
hogy vezetik, lecsuszott a vörös örvény mélyébe. 
 
169 Méltóztatnak tudni, hogy az állami gépezet a hivatalaiban fungál ; az egésznek a 
mechanikája a ministeriumok és külső hivatalok kerekein megy keresztül. 
 
170 A kormányzatnak ezen nagy gépezete, ezen nagy mechanikája nagyjában egészében 
ép és egészséges. 
 
171 ...természetes, hogy megszűnik annak- az államnak attraktiv ereje, amely a polgárok 
elemi közszabadságait megvédeni képtelen s ahol a törvény uralmát az egyéni erőszak 
kérdésessé teszi. 
 
172 ...méltóztassék haladék nélkül minden erővel és az államhatalom súlyának teljes latba 
vetésével intézkedni, hogy a törvény uralma az egész vonalon mielőbb helyreálljon. 
 
A Nemzetgyűlés 69. ülése, 1920. július 22.  A miniszterelnök bemutatkozó beszéde,  6-20. 
old. Gr. Teleki Pál ministerelnök: 
 
173 ...erős akarattal arra, hogy azt a munkát, amely egy évvel ezelőtt megkezdődött ennek 
az országnak megmentésére és újra felépítésére, teljes erővel folytassuk, hogy utódaink 
eredményes munka után jobb állapotban adhassuk át az országot,... 
 
174 ...a mostani nehéz helyzetből kivezetni az országot, ez ennek a kormánynak első és 
legfőbb feladata,... 
 
175 ...ezek az intézkedések és a jelenlegi kormánynak semmiféle intézkedése sem fog azok 
ellen a humánus eszmék ellen irányulni, amelyeket a szabadkőművesség annak idején 
nyugaton a zászlójára kitűzött volt, de igenis olyan törekvések ellen, a melyek annak a vörös 
uralomnak az előkészítésére irányultak, mely vörös uralom ezt az országot a sir szélére vitte. 
 
176 ...annak a nagy földrengésnek, amely most végig vonul a világon és különösen 
Európán, ismét egy erősebb rengési időszakát éljük. 
 
177 Ma ismét erősebben expandeálnak mindenféle erők, expandeálnak azok az erők is, 



amelyek ezt az országot másfél évvel ezelőtt súlyos válságba, majdnem a megsemmisülés 
szélére vitték. De velük szemben expandeálnak azok az erők is, — és most már nagyobb 
ellenállást mutatnak — amelyek az egészséges, békés fejlődés felé akarják a világot 
visszavezetni. 
 
178 az államháztartást a legközelebbi időben megóvjuk a súlyos megrázkódtatásoktól, 
hogy megóvjuk az államot a pénzügyi összeomlástól 
 
179 Ez kezdete, első lépése egy törekvésnek, amely a rendezett államhatalom ellen irányul 
és uj hatalmakat igyekszik annak helyébe statuálni. Ezen uj készülő hatalmaknak első 
szárnypróbálgatása ez egy, ma állami erejének teljét még nem biró állammal szemben, hogy 
azután ezt követőleg — ha egyszer kipróbáltatott az egyiken — majd egyszer olyan 
államokkal szemben is gyakorolják, amelyek ma erősebbek mint mi: a győztes államokkal 
szemben is. 
 
180 Mi Európának és a kereszténységnek zászlóvivői voltunk évszázadokon át. 
 
181 ...a római történelmi intézet, a konstantinápolyi tudományos intézmény, melyekre, 
nem hangsúlyozhatom eléggé, hogy mennyire szükségünk van, hogy kultúránk bástyái 
legyenek Magyarország határain túl is. 
 
182 Ott látjuk a lengyel nemzetet, amely testvérnemzetünk volt évszázadokon keresztül a 
Kelet elleni küzdelmekben... 
 
183 De mi a magunk részéről is, amennyi erőnk és súlyunk az európai koncertben ma van, 
olyan erővel követeljük, hogy Lengyelország támogattassék Európa által a lengyeleknek, 
magunknak és Európának saját érdekében. 
 
184 ...távolról sem egyedül ami hibánk volt, hogyha az államhatalom Magyarországon 
nem volt olyan erős, mint ahogyan az államhatalmat a külföldön képzelik, mint ahogyan az 
államhatalmat a háború előtt és a háború ideje alatt definiálni szokták. 
 
185 ...nemzeti megerősödésünket mindenképen, minden erővel kívánjuk elsősorban 
megvédeni, másodsorban szolgálni és kivívni. 
 
186 És aki erőt mutat s aki meg meri mondani a maga nézetét, és meg mer állani a maga 
eszméi és a maga nézete mellett, azt akceptálják nemcsak mint embert az emberek, de mint 
államot az államok társadalmában is. 
 
187 ...az európai államközösségnek épen olyan hasznos tagjai vagyunk, mint voltunk, 
amikor még erősebbek és hatalmasabbak voltunk, azért, mert mi ebben ugyanúgy kívánunk 
megmaradni és ugyanolyan erőre kívánunk szert tenni, mint azelőtt voltunk és ugyanolyan 
tiszteletre kivülről magunkkal szemben. 
 
188 ...mi Magyarország érdekeit, jövőben újra megszerzendő tekintélyét és erejét 
bármiféle ilyen tárgyalásban mindig csorbítatlanul fenn kívánjuk tartani és ebből soha egy 
tapodtat sem fogunk semmiféle ily tárgyalások során engedni. 
 
189 Nem az európai jóakarat megszerzése lesz a fő célunk, hanem a nemzet fennmaradása 
és a nemzet felvirágzásának biztosítása. 
 
190 Ennek az erélynek és akaratnak irányitója csak a nemzet fennmaradásának, 



fenntartásának és intézményei fentartásának a biztosítása lehet. 
 
191 Az ország területének megcsonkítása szükségessé teszi, hogy a megmaradt területeket 
még intenzivebben használjuk ki. 
 
192 Mindazonáltal természetes az és nemzetiségeinkről is tudjuk, meg vagyunk róla 
győződve, hogy ők is a magyar állameszmének teljes elismerésével, teljesen a magyar 
állameszmébe és a magyar állami egységbe beleilleszkedve, épúgy, mint ahogy eddig tették, 
szolgáim fogják a hazát, úgy mint hazafias nemzetiségeink tették,... 
 
A Nemzetgyűlés 175. ülése, 1921. április 19.  A miniszterelnök programbeszéde (az alábbiak 
szintúgy),  184-193. old. Gr. Bethlen István ministerelnök: 
 
193 Az újonnan hivatalba lépett kormánynak az a feladata, hogy szilárd politikai irányt 
adjon a nemzetnek. Az a feladata, hogy lehetőleg megtisztítsa ezt az irányzatot az itt-ott még 
hozzátapadó salaktól... 
 
194 Nem elég azt mondani, hogy nemzeti, keresztény és agrár irányzatot követünk. Meg 
kell mondani, hogy mit értünk alatta. 
 
195 A nemzet ösztönszerűleg megtalálta a maga irányát, de ennek az ösztönszerű iránynak 
nemcsak szavakkal, hanem elvekkel is kifejezést kell adnunk.  Mert ma a nemzet még iránytűt 
keres... 
 
196 Megváltoztak a viszonyok, megváltozott körülöttünk a világ képe, megváltozott 
idebenn az ország képe, uj irányok és uj emberek léptek a porondra. De azért, bár uj politikát 
keresünk, ezt a politikát össze kell kapcsolnunk a múlttal ; össze kell kapcsolnunk azokkal a 
nagy nemzeti tradíciókkal, amelyeken felépült ennek a nemzetnek, ennek az országnak, ennek 
az államnak a rendje... 
 
197 De ennek a kiábrándulásnak a nemzetre nézve katasztrofális hatásai voltak, mert mély 
desperáció vett a nemzeten erőt; ebben az időben tűntek fel és vették az ország irányítását, 
vagy próbálták kezükbe venni az ország irányítását a desperádók, ami végeredményben az 
országot katasztrófába is süllyesztette. 
 
198 És érdeke ez a keresztény és agrár irányzatnak egyformán, mert ez a két irányzat ma 
külön pártokban van képviselve, azonban a nemzet szívében és lelkében egy helyt van. Ez a 
két irányzat egy anyaméhben született és együtt elbukik, ha nem tud egymással kezet fogni. 
Ha én a jövőbe nézek, két pillérét látom a nagy és erős Magyarországnak, az egyik a 
kultúrában kifejlett, gazdaságban erős kisgazdaosztály, a másik pedig a keresztény magyar 
intelligencia. Ha ez a kettő összefog és együtt tart, nemcsak odakint a nemzetben, de idebent a 
parlamentben is, akkor ez a parlament megszerzi azt a tekintélyt, amely képessé teszi, hogy a 
nemzetet azon az úton vezesse, amely az ő hivatása. 
 
199 ...ne álljanak útjába annak, hogy a keresztény és nemzeti irányzat ebben a 
parlamentbon és odakint az országban összeforrjon. 
 
200 A nemzet ma már irányt vett. Oszlassák fel ezeket a pártokat. Szüntessék meg azt a 
különállást, mert elérkezett az ideje annak, hogy az egész magyar intelligencia egységesen 
álljon sorompóba. 
 
201 A nemzeti hadsereg az állam biztonságának szilárd alapját kell hogy képezze. 



 
202 Minden koalíciós alap törékeny. Törékeny azért, mert olyan súrlódási felületeket 
mutat, amelyek a nemzet munkásságát és a parlament munkásságát nehézzé teszik. … - 
azonban a nemzet érdeke az, hogy végre egy hordképes alap teremtessék meg egy állandó 
kormányzat számára. 
 
203 Először is meg kell fékezni a destrukciónak minden nemét. A világ ma nagy destruktív 
eszmeáramlatok behatása alatt áll ; Oroszországban még a bolsevizmus uralkodik; a 
bolsevizmus egész Európát behálózta ágenseivel, behálózta pénzzel és működésben van. 
Szomszédainknál hasonló tünetek mutatkoztak, s idebenn, ne áltassuk magunkat, még itt is 
megvannak a feszítő erők ;  Ne áltassuk magunkat: ezek a feszítő erők, hogyha teljes 
szabadjára eresztjük őket, az állam konszolidációjának lehetőségét megakadályoznák. 
 
204 Mindezekből, t. Nemzetgyűlés, azt kell megállapítanom, hogy katasztrófánk okai is 
önmagunkban rejlenek; a külső körülmények elősegítették, de voltaképpen a nemzet belső 
bajai és sebei voltak azok, amelyek a katasztrófát előidézték. 
 
205 ...kézbe venni a társadalom gyógyítását gazdasági csatornákon keresztül; hordképes 
középosztályt kell újból teremteni, …  mert a kisgazdatársadalom a nemzet gerince, amely, ha 
a kultúra terén haladva és vagyonban gyarapodva, majdan kezébe veszi a hatalmat, ebben az 
országban az intelligenciával együtt alapját fogja megvetni annak az egészséges demokratikus 
fejlődésnek, amelyre ennek az országnak szüksége van... 
 
206 A második feladat társadalmi bajaink gyógyítása. Társadalmi bajaink — amint 
kifejtettem — középosztályunk bukásából származtak. A magyar középosztály elvesztette 
vezetőszerepét gazdasági téren. Ezt a vezetőszerepet számára vissza kell szereznünk. Ez az 
igazi konstruktív politika, mert minden baj, ami kulturális és szellemi téren mutatkozik, 
tulajdonképen gazdasági gyökerekből táplálkozik. 
 
207 Társadalmi bajaink orvoslásának második feladata a gazdatársadalomra vonatkozik. 
Agrárpolitikát kell folytatnunk, mert hiszen a gazdatársadalom az, amely a nemzet gerincét 
alkotja, az erősítés munkájának tehát itt kell kezdődnie. 
 
208 Sutba kell tehát dobnunk sok minden elvi cafrangot, sok minden lim-lomot, amihez 
lelkileg talán ragaszkodunk, de amiről le kell mondanunk, mert az ország érdeke parancsolja 
ezt. Ugy látom, hogy még a nemzet és a Nemzetgyűlés is sok tekintetben ugy érzi magát, mint 
az a morfinista, aki hozzászokott a méreg élvezetéhez, aki nem tud lemondani a méreg 
élvezetéről, de aki azért tudja, hogy mennyire ártalmas neki az a méreg. Erőt kell vennünk 
önmagunkon és ki kell küszöbölnünk testünkből, a nemzet testéből, azt a mérget, amely a 
lesiklásra és ezen ország lerombolására vezet. 
 
209 Növelnünk kell ennek a nemzetnek ellenálló képességét mindenféle demagóg 
jelszóval szemben ; mert addig, amig ez a nemzet fülét elsősorban a demagógoknak adja, 
ebben az országban igazi konszolidáció nem lehetséges. 
 
210 A nagy Széchenyi István, aki egy katasztrófát élt át egyénileg azon faji hibák miatt, 
amelyeket nemzetében megváltoztatni nem tudott, nem mulasztott el egy alkalmat sem, hogy 
nemzetét ezekre figyelmeztesse. A nemzeti hiúság, a könnyelműség, a restség, a jelszavak 
szeretete, a fegyelmezetlenség,  az önfegyelem hiánya, mindezek olyan hibák amelyek itt 
történelmi momentumokban mindig előtérbe léptek. 
 
211 Mindenekelőtt tisztában kell lennünk azzal, hogy egy nemzet életének vagyunk az 



őrei, nem osztályoknak, nem felekezeteknek, nem pártoknak, nem egyéni érdekeknek, hanem 
kizárólag a nemzet érdekének. 
 
212 A jogegyenlőség olyan alapja, olyan biztosítéka a nemzet életének, amelyet bántani, 
amelyet érinteni nem szabad... 
 
213 A magyar nemzet begubózva élt — bogy ugy fejezzem ki magamat — a magyar 
glóbusban, önámitással áltatta magát saját ereje és feladatai tekintetében. 
 
214 Túlbecsültük a nemzeti élet szerepében az állami életet. Pedig egy nemzet akkor erős 
és akkor hatalmas, ha a társadalmi élet alkotja az igazi állami életet;  ha van a nemzetben 
iniciativa, ha van az egyesekben, a társadalmi osztályokban és mindenkiben munkakedv és 
erő, ha a nemzet nagyra-becsüli a kultúra fejlődését, ha foglalkozik a gazdasági élet 
feladataival. Ezek azok a hatalmas tényezők, melyek egy nemzetet naggyá és erőssé tesznek.  
Túlbecsültük az állami életet azért, mert az állami életben láttuk szubstrátumát s egyedüli 
kifejezőjét a nemzeti életnek... 
 
215 Az ország elérte régi vágyát, a nemzeti függetlenséget. A nemzetnek ezen 
függetlenségéhez minden körülmények között ragaszkodnunk kell. Ezt azonban olyan áron 
értük el, amilyent soha sem fizettünk volna, ha öntudatosan akartuk volna azt megszerezni. 
 
216 Az utolsó időkben nagy közjogi harcokat vívott ez a nemzet ; arra törekedett, hogy 
visszaszerezze nemzeti szuverenitásának összes attribútumait. 
 
217 Legyen vége hát a forradalmi szellemnek; véget kell vetni a forradalmi szellemnek 
teljes erőnkkel,  mert ha erre képesek nem vagyunk, akkor ezt az országot a züllésbe taszítjuk. 
 
218 A jelen kormányra nézve az a következmény folyik, hogy lehetőleg a 
szabadságjogokat helyreállítsa; de őrködjék minden körülmények között afelett, hogy ezekkel 
a szabadságjogokkal olyan destruktív elemek, amelyek a múltban ezt az államot már bajba 
sülyesztették, felül ne kerekedjenek. 
 
219 Itt eleve hangsúlyoznom kell, hogy egy pillanatra sem feledhetjük el azt a belső 
szellemi és kulturális kapcsot, amely minket más uralom alá került véreinkkel 
elválaszthatatlanul összefűz. 
 
220 Magyarországnak bele kell helyezkednie abba a helyzetbe, amelyet a reánk 
kényszerített trianoni béke alkotott. Magyarország a legutóbbi időben oly tanúságát adta belső 
erejének, higgadtságának és hazafias egységének, hogy mindenki előtt kétségtelen az, hogy ez 
az erő és ez a higgadtság lényeges biztosítéka a békének Európa keletén. 
 
221 Végre igazán a nemzet becsületbeli kötelességének ítéljük, hogy a hadirokkantak, 
hadiözvegyek és hadiárvák ellátásáról mentül előbb gondoskodjunk. 
 
Az országgyűlés képviselőházának 14. ülése, 1931. augusztus 27. 355-358. old. Gr. Károlyi 
Gyula miniszterelnök: 
 
222 ... én mindig keresztény és nemzeti alapon állottam. 
 
223 ...akkor fenn fog állani és biztosítható lesz a valóban a népek lelkére felépített tartós, 
állandó megnyugvás, megelégedésen alapuló békés állapot, amely állapot nélkül Európának 
sem politikai szilárdságát, sem gazdasági együttműködését elképzelni nem tudom. 



 
224 Magyarország, egy kis ország, nem bírhat olyan súllyal, mint a nagyhatalmak, de azzal 
a súllyal, amellyel bírunk, mindenképpen arra fogunk r törekedni, hogy ezt abban az irányban 
érvényesítsük, amely irány most már kezd általánosan az egész világon elterjedni. 
 
225 Csak néhány évvel ezelőtt Magyarország elszigetelt helyzetben, azt lehet mondani, 
szinte börtönszerű elszigeteltségben volt. Ennek a börtönnek ajtaját az olasz barátság nyitotta 
meg számunkra... 
 
Az országgyűlés képviselőházának 118. ülése, 1932. október 11. 51-60. old. vitéz Gömbös 
Gyula miniszterelnök: 
 
226 ... a társadalmi osztályok között mesterségesen felállított válaszfalakat le fogom 
rombolni,... 
 
227 A munkásnak itt a helye azok között, akik fel akarják építeni és megerősíteni azt a 
Magyarországot, amelynek történelmi elhivatottságáról meg vagyok győződve én is és velem 
együtt az egész nemzet. 
 
228 Ahhoz azonban, hogy a nemzet öntudatosan és eredményesen a maga útján járjon, az 
szükséges, hogy kiegyensúlyozott belpolitikai életet éljen. Ennek pillérei: az államfő, 
Magyarország első közjogi méltósága. Pillére az országgyűlés, mint a nemzeti közakarat 
képviselője és a nemzet törvényhozó testülete. … Pillére egy egészséges közvélemény, amely 
a lelkek kiegyensúlyozotttságán épül fel, … Pillére a jól és gyorsan működő erős központi 
akarat által irányított végrehajtó hatalom, … Pillére a mélységes vallási élet és fele-nemzeti 
élet és nemzeti béke. 
 
229 Hittel és elhatározottsággal megyek az utamon. Nem délibábos magyar eget hirdetek, 
hanem életvalóságot. Tudom, hogy göröngyös és sziklás ez az út, amelyen járok a nemzettel 
együtt, azonban a munka teljesítésben, kötelességteljesítésben és hazafiúi szeretetben első 
akarok lenni. 
 
230 Állami gazdaságpolitikánknak irányelve — hogy így fejezzem ki magam — a 
megakadt élet megindítása, a vérkeringés megindítása.  Tudom, hogy egy be-tokosodott 
életből nehezen fakadnak új élettényezőik, de azt is tudom, hogy a helyben tipegés-topogás 
rontja a helyzetet és ezért meggyőződésem, hogy ha nem is egy nagy, de legalább egy kis 
lépéssel előre megyünk a munka útján, ez hasznára lesz a nemzetnek. 
 
231 ...az állami gépezet valahogy be van tokosodva. Évek óta, évtizedek óta ugyanaz a 
rendszer él és nem veszi tekintetbe az életnek fejlődését, amelyet technikai jelszóval is 
illethetnék, de az élet maga ma lüktet, gyors cselekvéseket involvál és éppen azért az állami 
apparátusnak hozzá kell igazodnia ehhez az élethez; ez pedig átszervezés nélkül nem 
lehetséges. 
 
232 ...abból a komplikált óraszerkezetből, amelyet a magyar társadalom alkot, nem 
hiányozhatik a munkásság kereke sem... 
 
233 Mindebből egy feladat vár rám és mindenkire, aki művelője akar lenni a magyar 
sorsnak: egy nevezőre hozni a nemzetet. 
 
234 Függvénye ez is a nemzet életének, sőt fontos és alapvető függvénye. 
 



235 az állam is csak eszköz a nemzet életében. 
 
236 A zsidóságnak azt a részét, amely sorsközösséget ismer el a nemzettel, éppen úgy 
testvérnek kívánom tekinteni, mint magyar testvéreimet. 
 
237 És én ma, amikor tudom, az egész nemzet vágyódik azután, hogy a munkástársadalom 
sorakozzék azok közé, akik a nemzeti ideálokért együtt imádkoznak, felelősségem tudatában 
azt mondom, hogy igenis, módot kívánok találni arra, hogy a magyar munkás és a magyar 
polgár testvérként álljon egymás mellett a nemzet nagy küzdelmében. 
 
238 Ez a nemzet akkor lesz erős és boldog, ha minden társadalmi réteg összefog. 
 
239 Amikor mindenütt világbékéről beszélnek és amikor e békés hangulatot és atmoszférát 
előfeltételül odaállítják a világ gazdasági helyzetének megváltoztatása szempontjából, akkor 
nem lehetnek kitagadott népek a népek közösségéből, nem lehetnek olyan népek, amelyeknek 
nem adatik meg az egyenjogúság, mert ha van nép, amely egyenjogúságot és elismerést 
kívánhat Európától, akkor a magyar nép az, amely joggal kívánhatja, mert a nyugati 
civilizációnak és kultúrának állandóan őre volt itt a Kelet kapujában. 
 
240 Mi nem felszerelést akarunk, mi nem háborús politikát akarunk folytatni, de azt 
kívánjuk, hogy a nemzeti szuverenitás kérdéseiben egyenrangú tárgyalófelek lehessünk 
 
241 A nemzetiségi kérdésben pedig az az álláspontom, hogy azt a toleranciát, amelyet a 
magyar nemzet egy évezreden keresztül gyakorolt, továbbra is gyakorolni akarja, de egy 
feltétel mellett: 'amennyiben ez a tolerancia centripetális erőket fejleszt, akceptálom, 
helyeslem' és kiművelendőnek tartom, de amennyiben centrifugális tünetek mutatkoznának, 
ezeknek elébe állót, mert a szomszéd népeknek sem érdeke, hogy itt olyan tendenciák 
jelentkezzenek, amelyek a magyar közösséget megbontják. 
 
Az országgyűlés képviselőházának 154. ülése, 1936. október 21. 10-15. old. Darányi 
Kálmán miniszterelnök: 
 
242 Magyarországon, csak úgy lehet kormányozni, ha szilárdan a nemzeti gondolat alapján 
állunk. 
 
243 ...azon a rögös úton, amelyen, sajnos, ma a magyar kormánynak járnia kell, 
jóindulattal méltóztassanak támogatni. 
 
244 ...olyan munkát kell végeznünk, t. Ház, amely a nemzeti organizmust 'bomlasztó, 
destruáló, fajtánktól teljesen idegen, a nemzeti gondolatot és keresztény erkölcsi felfogást 
tagadó irányzat ellen... 
 
245 Szükség van, t. Ház, bizonyos közjogi reformokra, hogy minél tökéletesebbek 
legyenek azok a keretek, amelyek között a nemzet a maga állami életét éli. 
 
246 Azokat a meleg baráti szálakat, amelyek Magyarországot a római jegyzőkönyvet 
aláíró két mások hatalommal: Olaszországgal és Ausztriával összefűzik, igyekezni fogunk 
továbbra is ápolni és a lehetőséghez képest fejleszteni. 
 
247 A nemzeti egység tulajdonképpen azt jelenti, hogy minden erőt, minden értéket 
összefogjunk a nemzet szolgálatában. 
 



Az országgyűlés képviselőházának 313. ülése, 1938. május 14. 600-610. old. Imrédy Béla 
miniszterelnök: 
 
248 A másik jellemző vonása a jobboldali politikának az, hogy a társadalmat, mint szerves 
egészet fogja fel, tehát egy hierarchikus társadalomnak a képe lebeg a szeme előtt; nem 
kacérkodik hamis egyenlőségi képzetekkel, ... Ennek a hierarchiának természetesen az örök 
értékek csillagzatai szerint kell igazodnia és azt a helyet, amelyet a nemzetnek valamely tagja 
ebben a hierarchiában elfoglalhat, az szabja meg, hogy kötelességét mennyire teljesíti a 
nemzet iránt és milyen hasznos tagja tud lenni a nemzet társadalmának. 
 
249 Harmadik jellemző és talán legjellemzőbb. sajátsága a jobboldali társadalom 
szemléletnek az, hogy amint az ember testből és lélekből áll, ugyanúgy a nemzetet és a 
társadalmat is így kettősen fogja fel, mint testből és lélekből álló egészet. A társadalmi és a 
nemzeti felépítésben igenis szerepet játszanak a testi, a fizikai tényezők, a verség és 
elsősorban a család. A család az a sejt, amelyre az egészséges társadalomnak épülnie kell és 
ezért minden igazi jobboldali elgondolás a család védelmét és megerősítését anyagi és 
erkölcsi értelemben egyaránt elsőrendű feladatának kell, hogy tekintse.  Elismeri a jobboldali 
felfogás a tágabb családot, a tágabb vérségi köteléknek, a törzsnek, tehát a fajnak is, mint 
történelmi tényezőnek szerepét. 
 
250 Ez azonban az éremnek csak az egyik oldala és talán nem is a fontosabb oldala, mert 
amint az egyes ember életében a léleknek kell vezetnie a testet, úgy a nemzet életében is a 
léleknek kell uralkodnia a test felett. Konfliktusok — ugyanúgy, mint az egyén életében — 
előállhatnak a lélek és a test kívánalmai és követelményei között és ami a nemzet életét illeti, 
világos, hogy minél erősebbek a testi adottságok, minél kifejezettebb, minél elkülönítettebb a 
fajiság, annál nehezebb a szerepe a nemzeti géniusznak, amelynek a maga képére formáló 
munkáját el kell végeznie. 
 
251 Annak, hogy a lélek úrrá tud lenni, példája ez a nemzet, amely annyi idegen vérségi 
elemet fel tudott szívni a magyar nemzettestbe és amely a magyar birodalom megalapítása óta 
történelmileg példázza azt a tanulságot, hogy van magyar nemzeti szellem, egy különleges 
magyar lelkiség, amely lelkiség át tudja gyúrni, le tudja nyűgözni és össze tudja forrasztani az 
elkülönítő testi és vérségi tényezőket. 
 
252 A nemzet is családokon épül fel, mint sejteken. Ha a sejt beteg, beteg a nemzet is. 
 
253 ...az idő sürget és a széles néprétegek életstandardját okvetlenül emelnünk kell, 
különben a lelki és testi dekadencia veszélye fenyegeti ezt a nemzetet. 
 
254 Nem lehet ugyan mindenkitől megkívánni, hogy a kényelmes élettől való irtózás 
szelleme töltse el, de azt már tűzzel-vassal ki kell irtani, hogy a kényelmetlen élettől való 
irtózás lelki pestise pusztítsa el ennek a nemzetnek az életgyökereit! 
 
255 Ez a nemzeti szellem itt él, formálódik közöttünk immár ezer éve. ...Minden nemzedék 
új színezést ad ennek a léleknek és a mi nemzedékünknek az a feladata, hogy a nemzet örök 
lelkének 'kialakulásához új és talán olyan nagy kontribucióval járuljon, amilyen kevés 
nemzedéknek adatott meg előttünk. 
 
256 Történelmi fordulón állunk, eszmék viaskodása érződik meg még a mindennapi élet 
szürke eseményeiben is. ... Ez olyan probléma, amellyel meg kell birkóznunk, és amelyet be 
kell illesztenünk abba a nemzeti lelkiségbe, amelyet az előző nemzedékek örökségként ránk 
hagytak. 



 
257 A másik gondolat, amely szorosan kapcsolódik az első gondolathoz, a népi egység 
gondolata, amely a mi sajátságos történelem kialakulásunkban inkább nemzeti egységnek, 
volna nevezhető. 
 
258 Ennek a mai magyar nemzedéknek éppen az a feladata, hogy e két gondolat magyar 
megvalósulási formáját kialakítsa és ezzel a nemzet lelkiségének megadja azt a színezést, 
amelyet a mai idők parancsoló szava megkövetel. 
 
259 Azok a feladatok, amelyek ma a nemzetekre várnak, csak úgy oldhatók meg, ha a 
közösség szelleme irányítja és hatja át az egyedeket. 
 
260 Szabadság kifelé és szabadság befelé, de befelé mind addig, amíg az egységet és az 
erőt, mely a nemzet feladatainak megoldásához szükséges, nem veszélyezteti.  A szabadság 
önmagában véve csak addig jó, amíg harmóniában áll a közösség nagy céljaival, és ha a kettő 
közt viszály és ellentét támad, nem a nemzet érdeke az, amelynek a rövidebbet szabad húznia. 
 
261 A népi egység gondolatában rejlő erő csak akkor bontakozhatik ki„ ha a nemzeti 
akarat úgy, amint az az alkotmányos tényezők működéséiben kialakul, egységes szempontok 
szerint és egységes lelkiségtől áthatva nyer végrehajtást. 
 
262 A népi egység gondolatban és lélekben való összeforrást jelent. 
 
263 Ehhez közszellem, ehhez a nemzeti géniusznak egybehangolása is szükséges. 
 
264 ...az emelkedett lelkiségnek első követelménye a nyíltság, a becsületes, egyenes 
beszéd, a nyílt sisakkal kiállás, mert nem magyar szokás a föld alatti bujkálás; és azok az 
üregek, amelyeket egyes lelkiismeretlen vagy félrevezetett kezek a magyar termőföld talaja 
alá ásnak, hova-tovább a magyar közélet épületének összedűléséhez fognak vezetni. 
 
265 Küzdök és küzdeni fogok mindén eszközzel olyan törekvésekkel szemben, amelyek 
ezekben az időkben a nemzet egységének megbontására törnek. Küzdeni fogok minden olyan 
törekvéssel szemben, amely segédcsapatait az összes színárnyalatokat végigjátszott erkölcsi 
hajótöröttekből toborozza össze, és küzdeni fogok minden olyan törekvéssel szemben, amely 
a nemzeti és, társadalmi élet alapvető ismereteinek hiányában naiv elképzelésekkel szédíti egy 
anyagilag megtépázott s ezért értelmi és erkölcsi ellenállóképességében meggyengült 
társadalom hiszékeny rétegeit. 
 
266 ...azokat a közterheket, amelyeket az állam a tőkéitől éppen azért, mert a tőkéit védi, 
jogosan megkívánhat, hiánytalanul le fogják róni. 
 
Az országgyűlés képviselőházának 370. ülése, 1939. február 22. 494-506. old. Gr. Teleki Pál 
miniszterelnök: 
 
267 Egyáltalán kívánatos volna, ha mindnyájunk közös munkájában, közös életünkben, 
ami nem egyéb magánál az élő nemzetnél, a nemzet minden tagja egynek érezné magát a 
többivel. 
 
268 A magyar külpolitika legfőbb célkitűzése a nemzet életfolyamának biztosítása és jogos 
követeléseinek megvalósítása békés eszközökkel. 
 
269 ...egy nemzet, amelynek, alkotmánya íratlan lelki valóság, amely olyan törvények, 



jogszokások és mondhatnám lelki döntvények foglalata, amelyek a nemzet vérébe és szívébe 
mentek át, az csak történelmi távlatban láthat, csak abban élheti életének döntő pillanatait is.  
Egy ember pedig, aki, ezeket átérzi ... csak a történelmi nemzettől lelkileg áthatva gondolhatja 
át a maga feladatait és léphet a cselekvés terére. 
 
270 Él a Szent Korona tana, él mint saját eszmei valóságunk és tud fenntartani egy nemzet-
testet ősi és felszívódott anyagokból együtt. 
 
271 Ha néhány étvizeden át ilyen törekvések érlelődnek a nemzet komoly rétegeiben, 
ebben az én nemzetszemléletem alkotmányfejlődóst lát. Nem alkotmányreformot, mert azt, 
mint magyar ember nem ismerem. De alkotmányfejlődést, a nemzet testének élő és 
egészséges reakcióját az egész emberiség fejlődésével és különösen a mi nagy 
életközösségünk, az európai emberiség fejlődésével szemben és azon belül. 
 
272 ...azt akartam megmutatni, hogy a nemzet egységét nem tudom kompromisszumokban 
látni, 
annak a lelkek mélyéből kell fakadnia. 
 
273 Neveléssel kell megtartani a lelkek egységét az országban szerteszét, kicsinyeknél és 
nagyoknál egyaránt. 
 
274 A nemzeti élet, a nemzeti továbbfejlődés követelményének megvitatása széles ez 
országban helyes és jó és alig van nép, amely olyan józanul tudna bírálni, mint a magyar, 
különösen a magyar föld népe. 
 
275 Nálunk hatszorta nagyobb a zsidóság arányszáma, mint általában a nyugat-európai 
országokban, de mi ezt a keleti zsidóságot, amely ide hozzánk folytonosan, szünet nélkül és 
sokszor nagy tömegekben vándorolt be, nyugati módszerek szerint kezeltük, így bántunk vele. 
Átszőtte a nemzet élő testét idegen anyaggal, nagyrészt friss, idegen anyaggal s itt nem is 
annyira a vérre, mint a lelkiségre célzok. Ez a helyzet, a keleti zsidóságnak ez a folytonos 
beözönlése és még egy másik körülmény, körülmény, hogy ez az elkeveredés a társadalomnak 
csak bizonyos csoportjaiban — nevezzük osztálynak vagy nevezzük rétegnek, ahogy tetszik 
— folyt le, ezt a processzust még veszedelmesebbé teszi. Ez veszedelmet rejt magában a 
nemzet jellegének, jellemvonásai épen tartásanak szempontjából... 
 
276 De amint annak, akit ez a javaslat, vagy helyesebben annak intézkedései sújtanak, meg 
kell értenie, hogy a nemzettest legértékesebb elemének, az őstermelőknek megerősítésére hoz 
áldozatot földterületek leadásával, a saját maga gazdasági rendjének kisebb vagy nagyobb 
átalakításával, éppen úgy annak, _ akinek a reform földet juttat, meg kell értenie, hogy nem. 
ő, nem az egyén kap földet, hanem ő elsősorban egy kötelességet kap: a nemzet földje egy 
része feletti sáfárkodás kötelességét. 
 
277 A nemzet évszázadokig a maga lábán járt. Járjon a maga lábán ezután is. 
 
278 Nálunk a helyzet súlyosabb és ezáltal érettebb arra, hogy itt egy pontot tegyünk az 
eddigi fejlődés mögé és másképpen rendezzük be házunk tájékát. Erre fontosabb, nyomósabb 
körülmények szorítanak bennünket, mert egyetlen ország sincsen Európában, még kevésbbé a 
világ többi részén, amely e tekintetben oly nehéz helyzetben volna, mint mi. 
 
279 Folyamatban van az átépítés, az összeépítés, amelynek mihelyt lehet, oda kell 
vezetnie, hogy változatlanul és megkülönböztetés nélkül tartozzanak az ország egészének 
testébe. 



 
280 Áthárítása ez, mint sok minden más, a magunk társadalmi kötelezettségének az 
államra. Ha ugyanis a társadalom nem bélyegzi meg maga, akkor a társadalom beteg és nincs 
a világnak az a törvénye, amely meggyógyítaná. 
 
281 ...a csonka ország bélinek szeretettel kell nyúlnia a Felvidékhez és tudnia kell, hogy ha 
hozzányúl, milyen kézzel nyúljon ahhoz, de éppen így a Felvidéknek is éreznie kell 
mindenkor, hogy ő megkülönböztetés nélkül az ország egészének velünk egyforma része és 
tagja. 
 
282 Mit tesz a legtöbb ember, a »mindenki« a társadalmi reformokért! Az államtól 
követeli, hogy törvény formájában hozzon társadalmi reformokat és azonkívül másokat is 
biztat, hogy követeljék azokat, de ő maga a ráháruló kötelességek teljesítésére lusta. 
 
283 Bizonyos az, hogy ma az állam széles e világon sok olyan feladatot kellett és kell hogy 
átvegyen, szervezzen és igazgasson, amelyek eddig és különösen a liberalizmus korszakában 
nem hárultak az államra, így a politikai feladatok mellett gazdasági és társadalmi feladatokat 
is. De vigyázzunk, nehogy a feladatok kapcsolata következtében a társadalom feladatait 
mindinkább az államra hárítsuk át, mert ez veszélyes, mert ez aláaknázza a társadalom és 
egyedeinek életerejét, iniciatí vaját, fejlődőképességét és elvesznek olyan értékek, amelyeket 
maga az állam is a társadalomban szeret kialakulva látni. 
 
Az országgyűlés képviselőházának 192. ülése, 1941. április 24. 3-14. old. Bárdossy László 
miniszterelnök: 
 
284 Az Isten áldása kísérje e terület visszatérését a magyar állam keretébe. 
 
285 ...élő, történelmi alkotmányunk rugalmas keretei között korunk  eszméinek és a mai 
politikai és gazdasági élet követelményeinek megfelelően alakítsuk át az állami 
akaratnyilvánítás és a megnyilvánult akarat megvalósításának módiját. 
 
286 E tényezők szintézise a magyar külpolitika, amely sohasem feledkezett meg a 
magyarság európai és különleges dunavölgyi küldetéséről, de nem feledkezik meg azokról a 
szempontokról sem, amelyeket bárhol élő véreink védelmének szent kötelessége ír elő 
számunkra. 
 
287 ...a mai nehéz időkben fokozottan van szükség a nemzeti egység, a nemzet minden 
tagja és minden rétege között a kölcsönös megértés és összhang biztosítására. 
 
288 Két legfőbb vezető szempontot látok magam előtt. Az egyik az, hogy a nemzet lelki és 
szellemi egységét minden erővel fenntartsuk,... 
 
289 A másik az, hogy az ország erkölcsi és anyagi erejét megóvjuk és erőtartalékainkkal 
mindenekfelett takarékoskodjunk. 
 
290 A nemzet gondoljon arra. hogy jól felszerelt honvédség nemcsak a hazát védi, hanem 
emellett a határokon belül is nemzeterősítő munkát végez. A honvédség keretében tovább 
folyik á népnevelési felvilágosító munka. Ezeréves katonai erényeinket ez az intézmény tartja 
ébren, amivel nagymértékben hozzájárul a nemzet belső egységének megerősítéséhez. 
 
291 Erős, szilárd magyar állam a Duna völgyében nemcsak a szoros értelemben vett 
magyarságnak, hanem valamennyi velünk együtt élő népnek, de éppen így a mi országunkkal 



szomszédos államoknak és egész Európának is érdeke. 
 
292 Úgy látszik, hogy az eddig inkább csak földrajzi fogalmakat jelentő világrészek 
nagyobb politikai és gazdasági egységekké alakulnak át.  Elsősorban áll ez Európára, ahol 
kétségtelenül legerősebb az integrálódás folyamata, amelynek a Német Birodalom és 
Olaszország kapcsolata és együttműködése szab irányt. A »tengely« fogalma így kap igazi 
tartalmat és értelmet. Az integrálódás természetes és logikus következménye, hogy a kialakuló 
nagyobb egység alkotóelemei: az adott esetben az egyes államok szerepének jelentősége 
fokozódik. Az európai államok jövőbeni szorosabb együttműködése csak úgy képzelhető el, 
ha ebben az együttműködésben minden nemzet megfelelő részt kap a maga géniusza, szellemi 
és gazdasági ereje szerint. 
 
293 Központi elhelyezkedésünk és ezeréves történelmi szerepünk, népünk nagyszerű 
kvalitásai a nemzet erejét sokszorosan felfokozzák. ... Lehullottak rólunk a trianoni bilincsek s 
a magyar állam ma ismét az európai rend és együttműködés erős tényezője. ... Politikánk nem 
lehet más, mint állandó gondoskodás arról, hogy úgy illeszkedjünk bele Európa új rendjébe, 
ahogyan ez önálló és független magyar államiságunk érdekeinek és dunavölgyi történelmi 
missziónknak megfelel. 
 
294 Ezzel a legnemesebb tradíciókat követő magyar politikával szemben azonban 
kérlelhetetlenül megkívánjuk nemcsak az abszolút loyalitást a magyar állammal és 
hatóságaival szemben, hanem éppen így a szolidáris együttműködést és megbecsülést is az 
államfenntartó magyarsággal szemben is. 
 
295 Szerintem a mai körülmények között, amikor az állam irányítása átfogja a gazdasági 
és a társadalmi élet minden területét, — és nem hiszem, hogy van a gazdasági és társadalmi 
munkának olyan terrénuma, ahova az állam beavatkozó keze nem nyúlna be... 
 
296 Ez természetesen nem jelent tervgazdálkodást olyan értelemben, mintha az 
államhatalom közvetlenül maga kívánná kezébe venni a gazdasági élet ügyeinek intézését, 
hanem azt jelenti, hogy az egyéni munka és kezdeményezés érvényesülésének fenntartása 
mellett az államhatalom a közérdek szolgálatában irányító befolyást gyakorol arra, hogy a 
gazdasági élet minden vonalán, tehát mind a termelés, mind az értékesítés és fogyasztás terén 
a tervszerűség és a gazdasági élet erői között meglegyen az összhang. Az államhatalom 
szerepe tehát szubszidiárius jellegű, csak támogatja és kiegészíti a magángazdasági 
tevékenységet, anélkül, hogy azt átvállalni kívánná. 
 
Az országgyűlés képviselőházának 250. ülése, 1942. március 19. 90-101. old. Kállay Miklós 
miniszterelnök: 
 
297 A Trianon után megmaradt Magyarország új feladatok előtt állt. A magyar élettért 
betöltő birodalom helyett nemzeti életlehetőséget kellett újra teremtenie. Ennek a hivatásának 
is teljesen megfelelt a nemzet mégpedig kettősen: mert nemcsak életképessé tette az 
életképtelennek szánt csonkot, hanem egy pillanatig sem tévesztette szeme elől nagy nemzeti 
ideáljait, nem csüggedt el, s éppen azért, mert nem csüggedt el, — sohasem is tudott ez a 
nemzet annyira reálpolitikus lenni, hogy elcsüggedhessen — ma ismét ott vagyunk, hogy az 
új, a megnagyobbodott Magyarországon új feladatokkal számolhatunk. 
 
298 Nemzetiségeink egy része visszatért és ezzel a magyar államalkotó gondolat nagy 
problémája virulenssé lett. Gyors egymásutánban jöttek vissza az elszakított magyarlakta és 
nem magyar honfitársaink által lakott területek, ezeknek teljes és harmonikus bekapcsolása 
nemzeti életünkbe a legfontosabb feladat. 



 
299 De bízom a magyar leleteben, bízom abban, hogy az ezeréves magyar lélek minden 
téren társadalmi és más téren is érvényesíti ezeket az irányító és vezető szempontokat, 
amelyek nemzetiségeinknek lehetővé teszik és megkönnyítik azt, hogy egész lélekkel és teljes 
erővel belekapcsolódjanak a magyar állam nemzeti közösségébe. 
 
300 Az egész nemzet lelki erejére, lelki diszpozíciójára van szükség, hogy az a vonzás, az 
a gravitáció, amely ezer éven keresztül a történelmi határokon túlról idehozott hozzánk 
nemzetiségeket, újra teljes mértékben feléledjen, újra egyik nagy tényezője legyen a magyar 
nemzeti és állami egység kialakulásának 
 
301 Egy nemzet lelki struktúráját a társadalmi és szociális feladatok megfelelő szolgálata 
szabja meg. 
 
302 Nem lennénk méltók nagy magyar államalkotó tradicióinkhoz, — ez ebben az 
országban nem is történhetik meg — ha nem tudnók egységesen irányítani az állami élet és 
hatalom minden szervét és közegét, hogy egyforma lélekkel, egyforma akarattal foglalkozzék 
ezekkel a kérdésekkel. 
 
303 Népek bizonyos területeken mindig voltak és lesznek, az elhivatottságot azonban az 
államalkotó képesség jelenti s a magyar állam eszmét — és ezt büszkén állapítom meg - 
nemcsak mi éreztük át egy évezreden, hanem teljesen átérezték azok a nem magyar faju népek 
is, amelyekkel évszázadokon át közösen,  e helyen testvéri egyetértésben szolgáltuk itt ezen 
nagy európai elhivatottságunkat. 
 
304 A magyar impérium kiterjedt, a magyar államalkotó eszme újra új nagy feladatok előtt 
áll... 
 
305 Nemzetiségeink öntudatát elnyomni nem akarjuk, de a magyar állameszmébe való 
teljes belehelyezkedésüket feltétlenül elvárjuk. 
 
306 A társadalmi kapillarizáció, ami egészségessé tette a nemzetek társadalmát, nálunk 
hiányokat mutat fel. 
 
307 Háborúba léptünk, háborúba került az ország, de később, mint Európa legtöbb országa. 
Két és fél évet nyertünk más országokkal szemben, ezért van látszólag jobb sorsunk, ezért 
nem éreztük még annyira ezeket a terheket, amelyeket Európa más országai már régebben 
éreznek és viselnek. Méltóztassék azonban tudomásul venni, hogy most már mi is a súlyos 
terhet viselő országok sorába léptünk... 
 
308 S ezzel mindjárt azt is szeretném aláhúzottan bizonyítani, hogy külpolitikai 
irányvonalunk nem konjunkturális, hanem változhatatlan magyar orientáció. Ez a magyar 
orientáció egyértelmű azzal, hogy nemzetünk a kereszténység védőpajzsaként történelmi 
hivatásának megfelelően küzd a bolsevizmus ázsiai veszélye ellen. 
 
309 Már mondottam, hogy mi ideálokért szálltunk harcba, mert a magyar nemzet minden 
erejével küzd a bolsevizmus ellen. Ebben a harcban nekünk utolsó erőnkig részt kell vennünk, 
ebben a harcban dől el a sorsunk, a jövőnk, egész magyar nemzetünk léte vagy nemléte, ezért 
nagyon kérem, még egyszer ismétlem, úgy méltóztassanak ezt venni ettől a pillanattól, a mai 
napoktól, a ránk jövő napoktól és hónapoktól, kezdve, mint legfontosabb problémáját ennek 
az országnak és minden cselekvésünknek. 
 



310 Vállakózásomban, amelyhez támogatást kérek, útmutatóm a nemzet hűsége, útravalóul 
pedig a háborúnak minden baját, minden küzdő katonánk szeretetét, minden küszködő 
munkásunk verejtékét és az egész magyar szegénységet viszem magammal tarsolyomban és 
obsitnak majdan nem kérek mást, mint magyar népem egy baráti kézszorítását. 
 
311 Mondottam, mindent el fogunk követni, hogy közelebb jussunk a néphez, hogy 
sorsközösség alakuljon ki államhatalom és kis ember között és ezt a legnagyobb szociális 
feladatot minél gyorsabban végrehajtsuk. 
 
312 Nem helyes, ha egy szegény ország látszataiban gazdag képet mutat. Ma Európának  
nagy feladatokra hivatott és felkészülő, de igen szegény országa vagyunk. 
 
313 Ma azonban, amikor mindenkiért felelőssé lett az állam, amikor minden egyes ember 
élelmezéséért, csizmájáért vagy bakancsáért az államnak kell a felelősséget vállalnia, egészen 
új feladat előtt állunk. 
 
314 Az államnak minden fillérrel gondosan kell takarékoskodnia s minden fillért a 
legmegfelelőbb és a maximális hasznosítással kell elhelyeznie. 
 
Az országgyűlés képviselőházának 364. ülése, 1944. május 24. 243-247. old. Sztójay Döme 
miniszterelnök: 
 
315 Akik más úton akarnák vezetni ezt a nemzetet, azok ősi magyar jellemét tagadtatnák 
meg vele és ezért a nemzet megvetésétől sújtva menthetetlenül el is buknának. 
 
316 Az az út, amely az új Magyarországhoz vezet, megalkuvást, kitérést és tétovázást nem 
ismerő egyenes és tiszta, a keresztény erkölcs alapján álló jobboldali és fajvédő politika útja. 
Azé a politikáé, amely Németországban a nemzeti szocializmus, Olaszországban a fasizmus 
eszmevilágában helyezte új alapokra az állam és a nemzet erkölcsi, társadalmi, gazdasági és 
szociális rendjét. 
 
317 ...szabaddá tesszük az utat mind a gazdasági, mind a társadalmi, mind pedig a közélet 
minden területén az igaz és értékálló hazafias erők tisztességes érvényesülése előtt. 
 
318 ...ez a dicső múltú nemzet, mint annyiszor a történelem folyamán, most is keresztül 
fogja verekedni magát a legsúlyosabb helyzeteken is és eljut a maga nemzeti életének, 
valamint jogainak teljességéhez, barátai, elsősorban német és olasz szövetségesei oldalán 
pedig elnyeri az új Európában azt a helyet, amely múltjához méltóan megilleti, de csak akkor, 
ha egy pillanatra sem veszíti el fejét, ha megmarad a realitások útján, ha nem engedi 
megbontani sorait és ha a közösség javára a legnagyobb áldozatokat is vállalni hajlandó. 
 
319 ...s ilyen módon eljutunk, de csak ilyen módon a nagy magyar célhoz, ahhoz a magyar 
hazához, amelynek pillérjei a tiszta népi erők és a szociális igazságosság fundamentumán 
nyugosznak. 
 
320 Vegyen ez a nemzet hitben, kötelességteljesítésben és bizakodásban példát a legelső 
magyar embertől, az ország Főméltóságú Kormányzójától, aki mindenkor a magyar férfi, a 
magyar katona ősi erényeinek megtestesítője. Kövessük őt a cselekvés, a küzdelem és 
bizakodás útján hűséggel és odaadással, abban a biztos tudatban, hogy amint negyedszázados 
országlása alatt újjáépítette a forradalmakban és Trianonban összeomlott nemzetet, az 
elkövetkező időkön is épségben, baj nélkül fog átvezetni bennünket. 
 



321 Ennek az új politikai és világnézeti iránynak tengelyében a népi és szociális 
Magyarország megteremtésére irányuló elszánt akarat áll. 
 
322 ...a nemzeti közösségbe szervesen összefogni és tervszerű nemzetalkotó és 
társadalomépítő munkára megszervezni az összes egészséges és eleven népi magyar erőket. 
 
323 ...a végső cél pedig ennek a népi és szociális nemzeti Magyarországnak megteremtése, 
amely a győzelmes béke új Európájában múltunkhoz és értékeinkhez méltó helyet biztosít 
számunkra az európai népek és a művelt nemzetek társaságában. 
 
324 ...a magyar királyi honvédség felé, amely test a mi testünkből, vér a mi vérünkből és 
lélek a mi lelkünkből; nemzeti jövőnk, állami függetlenségünk és népi fennmaradásunk 
hatalmas biztosítéka, melynek erején, ütőképességén, harci szellemén és áldozatkészségén, az 
ország jelene és Magyarország jövendője nyugszik. 
 
325 Másrészt minden lehetőt megadni honvédeink hozzátartozóinak, a hadirokkantaknak, a 
hadiárváknak és általában a háború által sújtott családoknak is, hogy érezzék a nemzet 
legmesszebbmenő szerető gondoskodását. De egyben, t. Képviselőház, megadni a magyar 
honvédség számára lelkünk minden szeretetét és testvéri magyar szívünk minden meleg 
érzését. 
 
326 ...a hazai németséggel való viszonyunk az évszázadok folyamán egészen különleges 
módon alakult és kezdettől fogva nem a nemzetiségi jogviszony, hanem a testvériség családi 
viszonya volt... 
 
327 Az európai nemzetek családjának többi tagjaival, akikkel a háború közepette is 
fenntartottuk kapcsolatainkat, törekedni fogok jó viszonyunkat továbbra is ápolni. 
 
328 ...a trianoni béklyókból való kiszabadulásunkat elsősorban a hagyományos magyar-
német barátságnak, vagyis a német népnek és a német nép nagy vezérének, Adolf Hitlernek 
köszönhetjük. 
 
329 ...ő törte össze a páriskörnyéki diktátumok bilincseit és az ő baráti keze segítette hozzá 
Magyarországot a rajta elkövetett igazságtalanságok revíziójához. Nélküle még ma is trianoni 
börtönében sínylődnék a magyar. 
 
330 ...a bolsevizmus elleni küzdelem minden erővel való folytatása ma számunkra az 
egyetlen lehetséges reálpolitika, mert itt a lét és nemlét kérdéséről van szó. Győznünk kell és 
győzni fogunk, mert különben elpusztulunk! 
 
331 Hazánkat a közös érdekek szálai, a bolsevizmus leküzdésének érdeke fűzi az 
antikomintern paktumban résztvevő nemzetekhez. 
 
332 amikor a magyar nemzet Európának e rákényszerített védelmi harcában részt vállal, a 
Kárpátok gerincén nemcsak saját létét és fennmaradását védi, hanem a Kárpátok 
medencéjében és annak peremén élő többi nemzetet is. 
 
333 A hazai németség évszázadokon keresztül jóban-rosszban velünk együtt haladva, 
mindig támogatott bennünket abban, hogy erős védelmi bástyát alkossunk itt, a népek 
felvonulásának és összeütközésének e történelmi országútján. Benső, szétszakíthatatlan 
sorsközösségben kovácsolódtunk így össze küzdelemteljes múltunk folyamán és ez a 
sorsközösség ma is egyik legfontosabb éltetőeleme a nagy német birodalom mai fennálló 



barátságunknak és fegyverbarátságunknak. 
 
334 ...a magyar kormánynak hasonló lojalitást kell követelnie az összes itt velünk együtt 
élő nemzetiségi honpolgárainktól, kívánnia kell a magyar állam egységének, biztonságának, 
szuverenitásának feltétlen elismerését, az összes állampolgári kötelesség hűséges teljesítését 
és általában a magyar állam keretei közé való őszinte és fenntartás nélküli beilleszkedést. 
 
Az országgyűlés képviselőházának 368. ülése, 1944. szeptember 21. 259-261. old. Vitéz 
Lakatos Géza miniszterelnök: 
 
335 ...a legnagyobb megértéssel nyújtok kezet minden magyar testvéremnek, aki a fent 
vázolt becsületes elgondolásunkban támogatni hajlandó. 
 
336 A legelső szükségszerű felismerés az, hogy minden magyar önálló államiság 
vezérgondolata mellett is, amelyet első nagy- királyunk hagyott örökül, Magyarország 
földrajzi fekvésénél fogva csak igen ritkáin vagy alig volt abban a helyzetben, hogy sorsát 
teljesen önállóan, egyedül irányítsa. Vagyis más szóval a magyar nemzeti célkitűzéseknek a 
körülöttünk élő hatalmasabb országokhoz, mai viszonylatban világhatalmakhoz kellett 
alkalmazkodniuk. 
 
337 Lehet, hogy az angolszász hatalmak végeredményben nem egyedül minket akarnak 
sújtani akkor, amikor óriási légifölényük harcbavetésével egy ártatlan kis nemzetet akarnak 
végképpen megtörni és a könyörtelen pusztulásba dönteni, de ugyanakkor látszólag nem 
mérlegelik azt, hogy pillanatnyi céljaik elérésében olyan erőtől fosztanak meg egy védtelenül 
kiszolgáltatott s ezer esztendőn keresztül a Nyugat védőbástyájának szerepét betöltő nemes 
fajtát, amelynek erkölcsi és anyagi értékei talán valamikor számukra sem lennének 
közömbösek. 
 
338 Háborús időben, a nemzet végső erőfeszítésének óráiban helyes intézkedésnek tartom 
azt, hogy még az előző kormány a pártokat feloszlatta. 
 
339 Magyarországnak a béketárgyaló asztalnál kirajzolódó fennmaradása földrajzi és 
gazdasági szükségszerűség. 
 
1945. szeptember 5. a miniszterelnök beszéde, 38-47. old. Dalnoki Miklós Béla 
miniszterelnök: 
 
340 A kormány azóta is minden ténykedésével bizonyságát akarja adni annak, hogy méltó 
a szövetséges nagyhatalmak bizalmára és leghőbb vágya, hogy mint a szabadságszerető népek 
családjának szerény tagja, építhesse ki őszintén, demokratikus szellemben nemzeti jövőjét. 
 
341 ...azokat a gonosztevőket kell felelőssé tenni, akik a nemzetet e bűnös és esztelen 
háborúba sodorták ...akik ellen harcolnunk kell a határokon belül is, hogy végre teljesen tiszta 
helyzetet teremtve, két kézzel folytathassuk az újjáépítés teremtő munkáját. 
 
342 Kérem az ideiglenes nemzetgyűlést, hogy beszámolómat úgy vegye tudomásul, hogy 
ez egyúttal bizalmat jelentsen a kormány további működése iránt és zálogát jelentse a 
demokratikus pártok és a nemzeti kormány együttműködésének, melyet a kormány továbbra 
is a magyar államiság demokratikus kiépítésére fog fordítani. 
 
343 Vannak pénzügyi problémáink is, amelyek pillanatnyilag borússá teszik a magyar eget, 
de a termelés fokozása, a rend és fegyelem szilárdulása, a közlekedés és posta fokozódó 



teljesítőképessége úrrá lesz a pénzügyi problémákon is és sikerülni fog átvezetni a nemzetet 
mindazokon a nehézségeken, amelyek pillanatban még békés és nyugalmas jövőjétől 
elválasztják. 
 
344 ...tevékenységünk meg fogja valósítani azokat a reménységeket, amelyek a 
demokratikus pártokba tömörült magyarság szívében élnek, és az annyiszor félrevezetett és 
oly sokat szenvedett nemzetet egy szebb, egy nyugalmasabb, egy emberibb jövő felé vezetik. 
 
345 Nem volt még kormányzat a nemzetek viharos évszázadain át, amely mélyebb 
süllyedésből, szörnyűbb pusztulásból emelte volna ki a nemzetet, mint a demokratikus 
Magyarország első kormánya... 
 
346 Erős tehát bennünk a remény, hogy a szilárd alapokon megújuló nemzetközi világrend 
fórumaim mi it jogorvoslatot fogunk találni minden olyan esetben, amelyet nemzeti létünk 
épsége és nemzeti méltóságunk megbecsülése tekintetében sérelmesnek ítélünk. 
 
347 ...a nemzeti kormány döntő eredményeket ért el: visszaszereztük és biztosítottuk a 
nemzet szuverenitását. Visszanyertük a magyar nemzet függetlenségét 
 
348 Amikor a nemzeti kormány 1944 december 22-iu programot adott, a vérét vesztett 
nemzet egy része állig ocsúdott fel a kábulatból, melybe sorsának tragédiája ejtette, másik 
rész mindig eszeveszetten harcolt saját érdekei ellen, hogy teljessé váljék a magyarság fölötti 
szörnyű végzete. 
 
349 ...az elnyomott, az éveken át hamu alatt parázsló demokratikus belső magyar erők 
lelkes lángralobbanása másrészt, bizalmat öntöttek azok lelkébe, akik a rabságából 
felszabadult magyarság képviseletében nemzetgyűlést alkottak és kormányt választottak. 
 
350 ...a nemzet sírja szélén... 
 
351 A magánvállalkozás már ébredezik, az állam pedig minden lehető módon hitelek 
biztosításával siet a magángazdaság segítségére. 
 
352 ...eme célok a legbensőségesebben megfelelnek B. magyar nép igazi céljainak és a 
magyar állam törekvéseinek... 
 
353 ...a földtulajdon elválaszthatatlan tartozékát képező vadászati jogot a 
földtulajdonostól... 
 
354 ...függetlenül az állam tulajdonába juttatja. 
 
355 ...állami tulajdonba juttatják... 
 
356 ...kártalanítás ellenében állami tulajdonba veszik... 
 
A nemzetgyűlés 15. ülése 1946. február 7. Nagy Ferenc miniszterelnök bemutatkozó 
beszéde, 366-382. old. Nagy Ferenc miniszterelnök: 
 
357 Demokráciánk tekintélye akkor válik vitathatatlanná és demokratikus 
berendezkedésünk változhatatlansága akkor lesz mindenki előtt nyilvánvalóvá, ha az egész 
nemzet a jogrend szilárd alapján áll... 
 



358 Bár a magyar demokrácia még fiatal, mégis meg kell mondanom, hogy a rövid 
egyesztendős vezetés nagy iskolát jelent a kormányzás munkájának továbbvitelére. 
 
359 ...megvédeni és naggyá nevelni a demokráciát... 
 
360 Mélységes örömmel tölt el bennünket annak a felismerése is, hogy az Észak-amerikai 
Egyesült Államok kormánya szeretetébe fogadta a magyar demokráciát és meleg 
együttérzéssel figyeli s támogatja a demokratikus Magyarország fejlődését. 
 
361 Demokratikus berendezkedésünk végső közjogi biztosítéka gyanánt alkottuk meg a 
köztársaságot. Ezzel átvettük azt az államformát, amelyben a legtöbb demokratikus nép él és 
amelytől mi is azt várjuk, hogy alkalmas keret lesz a magyarság demokratikus fejlődésére. 
 
362 Évszázadok óta mérhetetlen sok emberi szenvedés fűződik a demokrácia 
megteremtésére irányuló küzdelemhez. Rengeteg könny és vér folyt az emberi szabadság, a 
jogegyenlőség, a népuralom megvalósításáért. Mi magyarok csak most jutottunk el ehhez az 
állapothoz. A magyar paraszt, a magyar munkás és a dolgozó értelmiségi ember most váltak 
egyenlővé ebben asz országban. Most fogadtuk el egységes akarattal örök politikai életforma 
gyanánt a demokráciát. Most van csak alkalmunk nemzetünk kártevőit, a háborús bűnösöket 
szigorúan és igazságosan megbüntetni. ... Most alkottuk meg a sokat szenvedett magyar nép 
életfelfogásának legmegfelelőbb államformát, a magyar köztársaságot. 
 
363 Most, amikor február 13-án Budapest, április 4-én pedig az ország felszabadulását 
ünnepeljük, emlékeztetnünk kell mindenkit az azok ellen való küzdelemre, akik a nemzetet 
romlásba döntötték. 
 
364 Sohasem felejthetjük el azt a történelmi tényt, hogy a Szovjetunió legnagyobb 
győzelme és Magyarországnak igazi ellenségeitől való megszabadítása azonos történelmi 
mozzanatot jelentenek. Az örökös alárendeltség és az örök lelki rabság alól a Szovjetunió 
fegyvere és az. orosz katonák vére váltott meg bennünket. 
 
365 Jóravaló dolgozó magyar ember előtt merényletnek számít minden olyan törekvés, 
amely a múltat akarja hozni számunkra a biztató jövendő helyett. A demokráciának fejlődnie 
szabad, fejlődnie kell, de elbuknia nem és ezért van szükség a reakció elleni kemény 
küzdelemre. 
 
366 Minden olyan magyarnak, aki ad valamit arra, hogy nemzetünk életében az emelkedés 
ne csak vágyálom maradjon, hanem be is következzék, el kell ismernie, hogy a nemzet 
emelkedése elképzelhetetlen az összes erők összefogása nélkül. 
 
367 Mutassuk meg a magyar demokrácia magasabbrendűségét azzal, hogy több pártra 
tagozódva is egységbe tudunk forrni a nagy nemzeti célok szolgálatában. 
 
368 Demokratikus berendezkedésünkből, példás politikai vonalvezetésünkből és számos 
körülmény közt abból, hogy a kormányzat élén parasztember áll, világosan kitűnik, hogy nem 
a bűnös, háborús Magyarország áll bírái elé a béketárgyalásokon, hanem a szeretet jegyében 
összeforrt békés dolgozó magyarság vár igazságos döntést. 
 
369 ...a Szovjetunió kormánya különbséget tesz a háborúban részt vett bűnös 
Magyarország és a békességre törekvő demokratikus Magyarország között. 
 
370 A magyar népnek és a külföldi közvéleménynek egyaránt látnia kell azt a határvonalat, 



amelyet a régi fasiszta államokkal barátkozó Magyarország és a jelenlegi új demokratikus 
Magyarország között meghúztunk. 
 
371 Új világot teremtettünk ebben az országban a demokrácia által és új szolgálatokat 
vállaltunk ezzel az emberiség felé is. 
 
372 Ez az óceánon túli és a reakciós Magyarországból kivándorolt véreink révén velünk is 
rokonságban lévő nagyhatalom a tiszta demokrácia és az emberi méltóság megvédése 
érdekében fogott fegyvert, Ügy érezzük, hogy a demokratikus magyar nemzet birtokában van 
azoknak az erényeknek, amelyek az Egyesült Államok népét megnyugtathatják fejlődésünk 
tekintetében. 
 
373 Reméljük azt is, hogy a szomszéd népek, amelyekkel sorsunk össze van kötve, 
megértik azt, hogy a magyar köztársaság véglegesen leszámolt ázzál a soviniszta múlttal, 
amely ellentéteink egyik okozója volt és hogy a magyar nép legőszintébb vágya megtalálni 
velük a fenntartás nélküli testvéri együttélés útjait. 
 
374 Tildy Zoltán kormánya mutatta meg, hogy bármennyi baj és veszély között jár is a 
nemzet, határozott és céltudatos kormányzati munkával — a nép bizalmára és megértésére 
támaszkodva — úgy lehet kormányozni a nemzetet, hogy egyrészről elkerüljön minden 
veszélyt és végzetes szakadékot, másrészről pedig bizalmat tudjon kelteni a világ népeiben. 
 
A nemzetgyűlés 127. ülése 
1947. június 10. a miniszterelnök beszéde a kormány programjáról, 767-786. old. Dinnyés 
Lajos miniszterelnök: 
 
375 A magyar demokráciának egyik alappillére a nemzetgyűlés. Az új kormány azért jött a 
nemzetgyűlés elé. hogy bemutatkozzék, ismertesse programját, amelynek fő célja hogy a 
magyar demokrácia eddigi eredményeit biztosítsuk, megerősítsük és a hároméves terv 
keretében továbbfejlesszük. 
 
376 A dolgozók nagy összefogása a magyar demokrácia másik nagy alappillére. Szorosan 
ehhez idomul és velük együtt halad a demokratikus értelmiség nagy tábora. 
 
377 Ebben a teremben is évtizedes harcok folytak a magyar demokráciáért, a magyar 
szabadságért, a magyar függetlenségért. 
 
378 ...a magyar demokrácia elég erős lesz ahhoz, hogy kérlelhetetlen szigorúsággal sújtson 
le mindazokra, akik ellenségei. 
 
379 Készek vagyunk a demokráciát minden rendelkezésünkre álló törvényes eszközzel 
megvédeni és meg fogjuk akadályozni, hogy bárki bárhogyan is éket verjen a demokrácia 
tisztán érző hívei közé. 
 
380 A jelenlegi helyzetben, t. Nemzetgyűlés, máris megállapítható, hogy a reakció a 
belföldön leleplezett összeesküvésen kívül külföldön is összeesküvést szőtt a magyar 
demokrácia ellen... 
 
381 Barátságban akarunk élni elsősorban a Duna medencéiben élő szomszédainkkal s a 
legszorosabb együttműködést és kapcsolatot kívánjuk fenntartani és kimélyíteni az Egyesült 
Államokkal, az Angol Birodalommal, de elsősorban a Szovjetunióval, amely irántunk annyi 
baráti gesztust tanúsított és sok tízezer fiát áldozta fel azért, hogy leverje a magyar nép 



kezéről a német fasizmus bilincseit. 
 
382 Mint minden kezdetnek, úgy a mi demokráciánknak is kezdeti nehézségei voltak és 
vannak. De életerejét mutatják az elért eredmények... 
 
383 Arra törekszünk, hogy az Egyesült Államok és az Angol Birodalom is megértse nehéz 
problémáinkat és ennek megfelelően támogassa hazánk talpra állítására irányuló áldozatos 
erőfeszítéseinket. 
 
384 A magyar demokráciának kétségkívül legnagyobb alkotása a földreform volt. 
 
385 A dolgozók jogait és kívánságait mindenkinek el kell ismernie; mert a magyar 
demokráciában nemcsak kötelességeik, hanem jogaik is vannak a dolgozóknak. Heréket, 
naplopókat, dologkerülőket, nem tűrünk meg soraink között és megtaláljuk a módját annak, 
hogy ezeket is beállítsuk a nagy termelő munkába. 
 
386 Demokráciáink az általános életszínvonal felemelését akarja elérni mindenkinél és 
minden téren s ezért fogjuk megszüntetni a munkanélküli jövedelemre szert tevők here életét. 
 
1948. december 14. Dobi István miniszterelnök bemutatkozó beszéde 
 
387 Kormányunknak és népi demokráciánknak fokozott éberséget és fokozott harci 
szellemet kell tanúsítania ellenségeivel szemben és az eddiginél sokkal erélyesebben kell 
fellépnie a gyakran demokratikus álarcot öltő reakcióval szemben... 
 
388 ...szüntelenül éber figyelemmel kísérj magyar demokrácia megbüntette a háborús 
bűnösöket, megfékezte a reakciósok és fasiszták garázdálkodását és a jövőben még 
erőteljesebben lép fel a régi reakciós rendszer hívei ellen... 
 
389 ...népi demokráciánknak ezt a frontszakaszát. 
 
390 Olyan légkört kívánunk teremteni, hogy barát és ellenség egyaránt megérthesse: fejjel 
megy a falnak az, aki a népi demokrácia ellen tör. 
 
391 Annak a szeretetnek, amelyet népünk és demokráciánk iránt érzünk, fokmérője lesz az 
a keménység és elszántság, amellyel népünk és demokráciánk ellenségeivel szemben 
eljárunk... 
 
392 Magyarország még biztosabb és még megingat-hatatlanabb tagja legyen annak a nagy 
nemzetközi béke frontnak, amelynek élén a nagy Szovjetunió és népünk nagy barátja, Sztálin 
generalisszimusz áll. 
 
393 ...kezünk nem fog reszketni, ha az imperialisták magyarországi ügynökeinek 
aknamunkáját kell ártalmatlanná tenni. 
 
394 A magyar köztársaság a béke és a demokrácia szilárd bástyája, s a bástya falain belül 
az ellenség ügynökeire az a sors vár, ami kémeket és árulókat komoly időkben megillet. 
 
395 El vagyunk szánva arra, hogy a nehézségekkel és akadályokkal megküzdünk, s 
népünkkel együtt szívós munkával és céltudatossággal haladunk a népi demokrácia útján... 
 
396 Kormányom látja a hazánk előtt álló fényes jövendőt, de látja az utunkban álló 



akadályokat és nehézségeket is... 
 
397 ...bátran és ingadozás nélkül haladtalak előre a népi demokrácia útján... 
 
398 ...a reakciós államhatalomnak és fasiszta lakájainak... 
 
399 ...népi  demokráciánk rohamos politikai és gazdasági fejlődése... 
 
400 ...dolgozó népünk egész felemelkedése a népi demokráciával áll vagy bukik... 
 
401 ...köszönetét fejezte ki a magyar köztársaságnak azért az óriási áldozatkészségéért, 
amelyet az evangélikus egyház és más egyházak iránt is tanúsított... 
 
402 A demokrácia ugyanezt, a megegyezésre törekvő politikát folytatta a katolikus egyház 
irányában... 
 
403 A népi demokrácia megteremtette a független magyar köztársaságot,... 
 
404 A népi demokrácia felosztotta a nagybirtokok földjét, földet adott nincstelen 
parasztságnak... 
 
405 A magyar demokrácia, elvette a bányákat, a nagyüzemeket és a bankokat a 
kapitalistáktól és a nép kezébe adta... 
 
1949. június 14. a miniszterelnök (Dobi István) ismerteti a kormány programját 
 
406 Kormányom a munkásosztály és a dolgozó parasztság szövetségét tekinti népi 
demokráciánk legszilárdabb pillérének... 
 
407 ...országépítő nagy terveink... 
 
408 ...a szocializmus felé haladó népi demokrácia... 
 
409 ...dolgozó népünk jóváhagyta népi demokráciánk belpolitikáját és külpolitikáját, 
elválaszthatatlanul összeforrt népi demokráciánkkal és azt óhajtja,, hogy az eddigi úton 
haladjunk tovább. 
 
410 ...haladjunk előre a Függetlenségi Népfront és Rákosi Mátyás vezetésével népünk 
további felemelésének, hazánk boldogulásának és felvirágoztatásának felfelé ívelő útján. 
 
411 Magyarország nem rés, hanem erős bástya a béke arcvonalán... 
 
412 ...méltóképpen képviselték népünk békeakaratát, népi demokratikus országunk  szilárd 
helytállásait, a béke nagy nemzetközi arcvonalán... 
 
413 ...országunk még biztosabb és még megingathatatlanabb katonája legyen annak a 
hatalmas nemzetközi békefrontnak, amelynek élén a Szovjetunió és a magyarság nagy barátja, 
a békeszerető népek lángeszű vezére Sztálin generalisszimusz áll. 
 
414 Ha hazánkat erőssé és virágzóvá akarjuk tenni... 
 
415 ...sikerült megerősítenünk a népi demokráciát... 



 
416 ...dolgozó népünk legszélesebb rétegei tudatosították népi demokráciánk hatalmas 
politikai és gazdasági eredményeit és magukénak tartják az államot, amely régen elnyomójuk 
és ellenségük volt. 
 
417 Dolgozó parasztságunknak … meg kell mutatnia helyeslését a népi demokrácia 
politikaija iránt és ezen a téren is meg kell nyilvánulnia annak, hogy az államot a magáénak 
tekinti. 
 
418 Népi demokratikus államunk a legkülönbözőbb módon jutalmazta meg azokat, akik a 
beszolgáltatást példásan teljesítették. 
 
1952. augusztus 14. megválasztása után rögtön Rákosi Mátyás és 
1952. augusztus 15 (megválasztása után másnap), a minisztertanács elnökének felszólalása. 
 
419 ...a mi szeretett Sztálin elvtársunk a világ forradalmi rohambrigádjai között a magyar 
népi demokráciát is megemlítette... 
 
420 Magyarország, mint a béketábor hű tagja... 
 
421 A magyar népi demokrácia a béketábor hű tagjaként kiveszi részét a békéért vívott 
küzdelemben... 
 
422 Lankadatlanul folytatjuk harcunkat a béke megszilárdítása érdekében, erősítjük 
minden téren a nemzetközi együttműködést; szilárdabbra vonjuk megbonthatatlan baráti 
kapcsolatunkat felszabadítónkkal, a hatalmas Szovjetunióval és a népi demokráciákkal. 
 
423 Népi demokráciánk egész léte, sikereink legfőbb forrása az a hálatelt, őszinte baráti 
viszony, amely népünket felszabadítónkhoz, a kommunizmust diadalmasan építő 
Szovjetunióhoz és szeretett vezéréhez, Sztálin elvtárshoz fűzi. 
 
424 Dolgozó népünk szilárdan és egységesen követ bennünket, mert tudja, hogy helyes az 
út, melyen járunk, s biztos benne, hogy újabb sikerek, újabb győzelmek felé vezet. 
 
425 Fejlesztenünk kell államunk gazdasági erejét, hogy szocialista építésünk fontos 
szakaszát jelentő negyedik tervévünket is jól teljesítsük. 
 
426 Erősítsük meg minden eszközzel a népi demokrácia állampolgári fegyelmét, 
társadalmi rendjét, államvédelmet és honvédelmét... 
 
1953. július 4. Nagy Imre, a minisztertanács elnöke ismerteti a kormány programját 
 
427 ...összeforrva a néppel, az eddiginél sokkal biztosabban haladunk majd előre új 
gazdaságpolitikánk célkitűzéseinek megvalósításáért, hazánk felvirágzásának, népünk 
jólétének útján, ragyogó jövendőnk, a szocializmus felé. 
 
428 A szabadság nyitotta meg az utat a szocializmushoz. A szabadság szárnyakat adott 
népünknek, kibontakoztatta alkotóerejét, amely történelmünk legnagyszerűbb alkotásaival 
gazdagította hazánkat. Ezt a szabadságot a szovjet nép fiainak vére hullásával hozta meg 
nekünk azért, hogy szabad és független országot, dolgozó népünk számára pedig jómódú, 
boldog életet teremtsünk, így lett minden sikerünk és eredményünk forrása a Szovjetunió, a 
kis népek önzetlen barátja, a béke és szabadság bástyája. 



 
429 ...további lépést teszünk előre államéletünk demokratizálása terén. 
 
430 A népi demokrácia útján, a szocialista iparosítás útján úgy kell előrehaladnunk a 
szocializmus felé, hogy az a dolgozó nép, elsősorban a szocialista építés derékhada, a 
munkásosztály életszínvonalának, szociális és kulturális helyzetének szüntelen javulásával 
járjon. 
 
431 A szocializmus építésének egyetlen helyes, a dolgozó nép számára elfogadható és 
járható útja a lakosság, elsősorban az ipari munkásság életszínvonalának emelése... 
 
432 ...rövid időn belül el kell érni, hogy igazságügyi és rendőrségi szerveink, valamint 
helyi tanácsaink a nép államának, a törvényességnek, a jogrendnek szilárd támaszai és egyben 
biztosítékai legyenek. Fokozottabban védelmezzék dolgozó népünk érdekeit, éberebben 
őrködjenek államunk biztonsága felett és a néppel összeforrva, erőteljesebben harcoljanak 
demokratikus rendünk megátalkodott ellenségei ellen... 
 
433 A magyar munkásosztály, amely a hatalom letéteményese, a szocializmus előharcosa 
és főereje országunkban, méltónak bizonyult a ráháruló történelmi feladatokra és a 
szocializmus sorsáért érzett felelősséggel, minden nehézség, megpróbáltatás, ellenséges 
kísértés és aknamunka ellenére, szilárdan helytáll és megingathatatlan talpköve épülő 
szocialista hazánknak. 
 
434 Magyarország demokratikus újjászületésével a történelem viharában örökre alámerült 
a régi, földesúri-burzsoá parlament, mely az alkotmány sáncain kívül rekesztette a dolgozó 
népet, a munkásosztályt és a parasztságot... 
 
435 Azok a javaslatok, amelyeket a Magyar Dolgozók Pártjának Központi Vezetősége a 
kormánynak tett, a legszélesebb nemzeti egység programja, amellyel minden teremtő erőt és 
alkotó képességet hazánk felvirágzásának, népünk növekvő jólétének szolgálatába állíthatunk. 
 
436 Az ország szeme ma ideszegeződik a parlament üléstermére... 
 
437 ...az állam éberen őrködjön azon, hogy csorba ne essen a parasztság jogain... 
 
438 Államhatalmi szerveink feladata és kötelessége őrködni dolgozó népünk jogainak 
biztosításán és sérthetetlenségén... Dolgozó népünk ezt méltán elvárhatja saját államától. 
 
439 A kulákok ellen általánossá vált túlzó- rendszabályok is elősegítették, hogy az 
államnak évről-évre mind nagyobb gondot okozott az úgynevezett tartalékföldek hasznosítása 
 
440 Azok pedig, akik az államnak korábban felajánlott és most tartalékföldként kezelt 
ingatlanaikat művelésre sa'át kezelésbe kívánják venni, földjüket visszakaphatják és 
megműveléséhez vetőmagkölcsönt és gépi munkát is biztosít az állam... 
 
441 Az utóbbi évek során az állam olyan területekre is kiterjesztette a maga gazdasági 
tevékenységét, ahol a magánkezdeményezésnek és vállalkozásnak még komoly szerepe 
lehet... 
 
441 Felül fogjuk vizsgálni a termelőszövetkezeteknek az állammal szemben fennálló lejárt 
tartozását... 
 



442 ...az állammal szemben fennálló begyűjtési és adókötelezettségeiknek pontosan és 
teljes mértékben eleget tegyenek. 
 
443 Amellett, hogy ez a lista a kulákság elleni adminisztratív intézkedésekre és súlyos 
visszaélésekre vezetett, hozzájárult az állam és a dolgozó parasztság, főképpen a 
középparasztság közötti jóviszony és tartós szövetség meglazulásához is. 
 
1955. április 18. a minisztertanács elnöke ismerteti a kormány programját – Hegedűs András 
 
444 ...a szocializmus alapjainak lerakása, majd felépítése hazánkban... 
 
445 ...feladataink végrehajtását elsősorban dicső munkásosztályunkra, államunk és 
társadalmunk vezető osztályára építjük... 
 
446 ...hazánk további felemelkedéséért folyó lelkesítő munkában az egész nép, a párt és a 
kormány töretlen egysége az az erő, amely országunkban biztos záloga sikereinknek és 
ügyünk győzelmének. 
 
447 ...szolgálni népünk felemelkedésének, a szocialista Magyarország megteremtésének, a 
béke védelmének nagy nemzeti ügyét... 
 
448 Hazánk megerősítését elősegíti és biztonságát fokozza, hogy szomszédai vagyunk a 
nagy Szovjetuniónak, amely népünk felemelkedését a felszabadulás első pillanatától kezdve 
szüntelenül támogatja, valamint Csehszlovákiának és Romániának, amelynek népeivel a 
magyar népet szoros baráti és testvéri viszony fűzi össze. 
 
449 Tudjuk, hogy a szocializmust építő 900 milliós demokratikus és szocialista tábor 
országait összekötő megbonthatatlan barátság a legfőbb erő ma, amelyik gátat szab az 
Amerikai Egyesült Államok imperialista körei és nyugat-európai imperialista csatlósaik azon 
törekvéseinek, amelyekkel egy újabb világháborút akarnak kirobbantani. 
 
1957. május 9. (a forradalom utáni első parlamenti ülésnap), a minisztertanács elnökének 
beszámolója – Kádár János 
 
450 ...a Magyar Népköztársaságot eltávolítsák legigazabb barátjától, a Szovjetuniótól, 
kiszakítsák hazánkat a szocialista táborból és így elszigetelve odalökjék az imperialista 
ragadozók zsákmányául. 
 
451 Ehhez a Szovjetunió testvéri segítségére múlhatatlanul szükség volt. 
 
452 Ezekben az eredményekben természetesen szerepe volt annak a testvéri segítségnek, 
amelyet a szocialista tábor országaitól, elsősorban legjobb barátunktól, a Szovjetuniótól 
kaptunk. 
 
453 ...a testvéri országok igen jelentős, önzetlen és nagyarányú segítsége ellenére... 
 
454 ...még szorosabbra fűzzük kapcsolatainkat a szocializmus országaival, erősítjük a 
testvéri közösség szálait a szocializmust építő országok népeivel, kormányaival, 
mindenekelőtt a szocializmus híveinek legerősebb bástyájával, a szocialista tábor vezető 
erejével, a Szovjetunióval. 
 
455 Ezekben a hetekben és hónapokban éreztük csak igazán, hogy egy nagy családhoz, a 



szocialista nemzetek közösségéhez tartozunk... 
 
456 Éreztük, és ez nagy erőt adott nekünk, hogy nem vagyunk egyedül, hanem 900 
milliónyi testvérünkkel egyetemben szoros egységben építjük, és ha kell, védjük azt a 
társadalmi rendet, amely ma a leghaladóbb a világon... 
 
457 ...a szocialista tábor nemcsak és nem is elsősorban katonai védelmi szervezet, vagy 
közösség, hanem a proletár internacionalizmus szellemétől áthatott új világ, amelynek éppen 
egységében, összeforrottságában, a közös gondok és örömök megosztásában, az egymás iránti 
testvéri szolidaritásban van a lebírhatatlan ereje. 
 
458 ...a szocialista társadalom felépítésének valóra váltásáért vívott harc... 
 
459 ...a volt vezetés minden, még oly súlyos hiba ellenére is, a szocializmus építésének 
útján vezette a pártot és az országot... 
 
460 Az erős munkás-paraszt szövetség a mi államunkban az a politikai alap, amelyen 
létrejöhet a szocializmus felépítésének célkitűzéseivel egyetértő összes rétegek nemzeti 
összefogása... 
 
461 ...pótoljuk a károkat és a zökkenők leküzdése után előre megyünk a szocialista építés 
útján. 
 
462 ...napról napra erősödik drága hazánk, a Magyar Népköztársaság... 
 
463 ...egyidejűleg kell fejlesztenünk államhatalmunk diktatórikus és demokratikus oldalát. 
Mi tehát egyrészt azon voltunk és továbbra is azon leszünk, hogy minden erőnkkel 
védelmezzük és erősítsük népi demokratikus államunk intézményeit és szerveit, másrészt 
államunk minden erejével és a dolgozó tömegek támogatásával fejlesszük közéletünk 
demokratizmusát. 
 
464 ...hogy népi államunk demokratikus tartalma minél teljesebben érvényre jusson... 
 
1958. november 26. (akkori felállásában megerősítették a minisztertanácsot), Dr. Münnich 
Ferenc 
 
465 ...az egész dolgozó nép egységes abban a törekvésben, hogy a szocializmust építse és 
felépítse ebben az országban... 
 
466 ...még határozottabb lépésekkel haladjunk előre a szocializmus építése útján, amely 
belül szilárdságot ad népünknek, a népi demokráciának, a proletárdiktatúrának, kifelé pedig 
tekintélyt ad még az ellenség előtt is és lehetővé teszi azt, hogy a békéért küzdő szocialista 
táborban a Szovjetunió vezetése mellett, nagyobb súllyal vehessünk részt ebben a nagy, 
világméretű harcban. 
 
1961. október 12. (megválasztása utáni első felszólalás – elnöki beszéd) – Kádár János 
 
467 Ennek nyomán kibontakozott a harc a politikailag helytelen irányzatok, a tespedés és 
minden rossz megnyilvánulás ellen, a munka fellendült az egész országban és népünk a 
szocializmus zászlaja alatt tömörült. 
 
468 Különböző intézkedéseket tettünk, hogy az ország honvédő képességét növeljük és a 



magunk részéről is hozzájáruljunk ahhoz a hatalmasabb erőhöz, a szocialista világ erejéhez, 
amely a háborús agresszorokat féken tartja és ha netán provokatív lépésre szánnák el 
magukat, akkor arra megfelelő választ tud adni. 
 
469 ...a Szovjetunió és a szocialista országok segítsége. Ez a baráti, testvéri segítség volt 
az, amely erőt adott és szárnyat adott a magyar népnek is, s ha mi most azt mondhatjuk, hogy 
a magyar nép becsülettel megvédte szocialista vívmányait és határozottan megy előre a 
szocialista társadalmi fejlődés útján, tudnunk kell, hogy ez a mindvégig érezhető testvéri 
segítség eredményeként is jött létre. 
 
470 A népi állam megerősödött, a világiban tekintélyt szerzett magának. Ma a Magyar 
Népköztársaság a Szovjetunió megbecsült barátja, a szocialista család megbecsült tagja... 
 
471 ...a Magyar Népköztársaság még erősebb lesz a későbbiekben, a szocialista építés még 
lendületesebb lesz... 
 
472 ...a szocializmus építésének menetében... 
 
473 ...ez lesz az az ötéves terv, amelynek periódusában, éveiben Magyarországon 
befejeződik a szocialista társadalom alapozása és teljes lendülettel a fejlett szocialista 
társadalom építésére térünk át... 
 
474 A szocializmus alapjainak lerakását rövidesen, egy-két esztendő múlva azt hiszem, 
már ünnepélyesen kihirdethetjük. Ügy néz ki a dolog. Akkor felépítjük a fejlett szocialista 
társadalmat, majd a kommunista társadalom következik. 
 
475 A szocialista Magyarország felépül. Nem csak az alapok, hanem az egész szocialista 
tartalom. És a kommunizmus felé megyünk előre. 
 
476 ...ha mi az eddigi úton megyünk tovább... 
 
477 A Szovjetunió, a szocialista világ, az emberi haladás élén jár, a szocialista fejlődés, a 
béke zászlóvivője és a magyar nép ezen az úton saját jövendő boldogságát védelmezi és 
biztosítja. Nincs a magyar nép érdekének hűbb szolgálata, mint az internacionalizmus eszméje 
mellett való kitartás, a szovjet-magyar barátság, a szocialista tábor egysége melletti kiállás. 
 
478 Az állam fejlődését illetően az a törekvésünk — jelenleg proletárdiktatúra van —, 
hogy majd a fejlődés egy bizonyos fokán ez az állam ne a proletariátus diktatúrájának az 
állama legyen, hanem egy össznépi állam, amilyen fejlettségi fokra ma a szovjet állam már 
eljutott. 
 
1965. november 13. (az egyetlen felszólalása – elnöki beszéde – a parlamentben) – Kállai 
Gyula 
 
479 Az 1961—1965-ös évek úgy vonulnak be népünk történelmébe, mint a szocialista 
alapok végleges megteremtésének és a szocializmus teljes felépítése megkezdésének 
időszaka... 
 
480 Az új ipari létesítmények családok ezreinek adnak munkát és kenyeret, új értékekkel 
gazdagítják épülő szocialista hazánkat. 
 
481 Népünk objektív érdekei minden alapvető társadalmi osztályt és réteget egy cél, a 



szocializmus teljes felépítése érdekében egyesítenek. 
 
482 ...népünk szocialista nemzeti egysége már olyan erős bázis, amelyre egész további 
tevékenységünket építeni lehet és kell is. 
 
483 Országunk kapui szélesre tárultak,... 
 
484 ...továbbra is győzelmesen haladunk előre a szocialista Magyarország felépítésében. 
 
485 ...a következő időszakban újabb nagyfontosságú kérdéseket vitatunk és oldunk meg, 
amelyek szocialista hazánk további felvirágzását szolgálja... 
 
486 Államunk nagy erőfeszítéseket tesz a lakások számának növelésére. 
 
487 ...ne juthassanak semmiféle kedvezményhez, előnyhöz azok, akik nem szolgálták meg, 
s rendszerint az édes semmittevésüket akarják az állammal megfizettetni. 
 
1967. április 14. - Fock Jenő 
 
488 ...a szocializmus teljes felépítésére irányuló programja... 
 
489 Szorosan együttműködünk a haladás erőivel, elsősorban a Szovjetunióval, a Varsói 
Szerződésben tömörült országokkal, a szocializmust építő és az imperializmus ellen, 
szabadságukért, önálló állami létükért harcoló népekkel... 
 
490 ...a gyorsan fejlődő élet változó követelményeinek megfelelően szervezzük állami, 
társadalmi életünk rendjét... 
 
1975. július 4. - Lázár György 
 
491 ...népünk elé tárjuk a fejlett szocialista társadalom felépítésének lelkesítő programját. 
 
492 ...kész arra, hogy cselekvően részt vegyen a fejlett szocialista társadalom 
felépítésében... 
 
493 ...a nemzetközi életben kibontakozó kedvező folyamatok előrehaladásához a 
Szovjetunió ereje, a szocialista országok összeforrottsága és egysége adja, a legfőbb 
biztosítékot. 
 
494 ...tovább erősítjük szövetségünket és barátságunkat, külpolitikai együttműködésünket 
a Szovjetunióval, a testvéri szocialista országokkal. 
 
495 Hozzájáruljunk … szocialista hazánk felvirágoztatásához. 
 
1980. június 27, 1985. június 28. - Lázár György 
 
496 Az utóbbi, közel negyed században népünk és pártunk viszonyát mindig is szoros 
egység, kölcsönös bizalom jellemezte. Ez a szocialista építésben elért sikereink legfőbb 
forrása. 
 
497 ...a szocialista építés évtizedeiben... 
 



498 ...szocialista építőmunka... 
 
499 ...a fejlett szocialista társadalom építéséért, népünk boldogabb életéért fáradozunk. 
 
500 ...országépítő nemzeti program... 
 
501 ...lendületesebbé tehetjük szocialista társadalmunk építését... 
 
502 ...feltételeket biztosítani a szocialista építőmunkánk folytatásához... 
 
503 ...még szorosabbra kívánjuk fűzni a barátság és az együttműködés szálait a 
Szovjetunióval és a testvéri szocialista országokkal... 
 
504 ...nemzeti érdekeinkkel összhangban és biztonságunk védelmében még szorosabbra 
kívánjuk fűzni barátságunkat a Szovjetunióval és a testvéri szocialista országokkal... 
 
505 Ma, amikor a tőkés világ szélsőségesen reakciós körei megújuló támadásokat 
indítanak a szocializmus, a haladás erői ellen... 
 
1987. szeptember 16. + másnapi válasz – Grósz Károly 
 
506 Megújulásra képes és megújuló szocialista társadalmunknak a változó világ minden, a 
társadalmi haladást szolgáló jelenségét be kell tudni építeni a maga rendjébe. 
 
507 A gazdaság csak akkor tud lábra állni, ha a politika, a társadalom minden erkölcsi és 
szellemi támogatást megad ahhoz, hogy talpra álljon, hogy megoldja gondjait és ismét szilárd 
alapja legyen ennek az országnak. 
 
508 ...kivezette az országot az 1956-os tragédiából, ... és rátért a szocialista demokrácia 
kibontakoztatásának útjára. 
 
509 ...ehhez a szocialista fejlődés új, hatékonyabb útját kell megtalálnunk... 
 
510 ...az ország elkerülje azt a válságot, amelynek következményei beláthatatlanok 
lennének, az egyes embernek is és az egész ország jövőjét illetően is... 
 
511 ...magát az államot is olcsóbban kell működtetnünk. 
 
512 ...a jövőben az állam az ő borítékukba is elhelyezi azt a pénzt, amit eddig a vállalattól, 
vagyis a dolgozóktól vont el... 
 
513 ...a közkiadások fedezetét nem a társadalom felett álló állam, hanem az állampolgárok 
állítják elő... 
 
514 ...az adót a takarékpénztár fizeti az államnak, és nem, aki betette a pénzét. 
 
1988. november 24. - Németh Miklós és az első beszéde 1988. december 20. 
 
515 A reformok útján haladva nehéz szakaszhoz érkezünk. Olyan terepen keressük az utat 
éledő önbizalommal és összefogást keresve, ahol előttünk senki sem járt. 
 
516 Történelmi sorsfordulókon országunk már néhányszor elbukott,... 



 
517 ...a kibontakozás tartós pilléreit kell kiépítenünk a gazdaságban, a társadalomban és a 
politikában... 
 
518 Úgy kell a szocialista piacgazdaságot építeni, hogy közben a hátrányos helyzetű 
csoportokon is segítsünk, nehogy szociális rés tátongjon a magyar társadalomban. 
 
519 ...az ország híd szerepe, amely a magyar—szovjet szövetség szilárdságán és nyitott 
nyugati kapcsolatainkon alapul... 
 
520 Másként a kormányzás gépezete nem működhet, és a működés zavarait a társadalom 
sínyli meg. 
 
521 Ha pártunk és kormányunk már nem lesz egy tömbből faragott, mint évtizedekig volt a 
gyakorlatban — s ez a közvéleménybe nagyon bevésődött -, akkor meg kell jeleníteni a 
sajátos szerepéhez tartozó sajátos arculatot... 
 
522 ...alapvető feltétele annak, hogy a kormány az ország irányításának egyik stratégiai 
központjává váljék... 
 
523 Nem kívánjuk követni a semleges állam liberális jellegű eszményét, vagyis az olyan 
államét, amely kizárólag a különböző társadalmi törekvések játékszabályainak 
megteremtésére összpontosít. 
 
1990. május 22. - Dr. Antall József 
 
524 Az érzelmi töltetek, indulatok, személyi ambíciók elragadhatják könnyen az ország 
szekerét. 
 
525 Ma sokan kapkodnak a gyeplő után; ennek könnyen árokba borulás lehet a vége! Az 
ország szekerét higgadtan és erős kézzel irányító, hiteles jövőképpel rendelkező kormányzást 
kér ma a történelem... 
 
526 ...éreznie kell ennek a nemzetnek, hogy egy olyan közjogi fordulathoz érkezett, amikor 
megnyílik a tér arra, ha akar, akkor cselekedhet, és van esély arra, hogy az ország magára 
találjon, s elinduljon... 
 
527 ...igenis van esély a kilábolásra, és ehhez hitre van szükség, arra, hogy az ország képes 
legyen kilábalni. 
 
528 ...a magyar nép akarata, elszántsága és hite az, ami kiemelhet bennünket. 
 
529 ...akkor tudjuk ezt az országot, ha ki tudjuk emelni ebből a válságból,... 
 
530 ...az ország felemelkedésének meghatározó eleme az ifjúság sorsa... 
 
531 ...megújuló Magyarország... 
 
532 A felénk sugárzó rokonszenv, érdeklődés egy keserves történelemből tehetségével és 
szorgalmával újraéledő nemzetnek szól. 
 
533 Gazdasági növekedés nélkül belesüllyedünk az adósságtengerbe, s nem lennénk 



képesek Nyugat-Európa fejlett társadalmaihoz egyenrangú partnerként kapcsolódni, sőt 
majdnem mondhatjuk, egyáltalán nem tudnánk kapcsolódni. 
 
534 ...elsősorban külpolitikánkon múlik, hogy az elmúlt években megszerzett előnyt és a 
térségünkben kialakult hatalmi átrendeződést kihasználva megszilárdítjuk-e helyzetünket, és 
el fogjuk-e tudni foglalni a hagyományainkból és földrajzi helyzetünkből fakadó, bennünket 
megillető helyet Európában... 
 
535 ...képes lesz a magyar jövő alapjait közösen lerakni... 
 
536 Bízunk abban, hogy egyetlen szomszédunknak sem lesz szüksége a jövőben a 
magyarságra, mint összetartó ellenségképre. 
 
537 ...az államot és annak szerveit többé nem szabad azzal a bizalmatlansággal tekinteni, 
amely az elnyomatás eszközeinek járt ki korábban. 
 
538 Így álljon a magyar nép, bizalommal és kritikával új állama, Országgyűlése és 
kormánya mögé... 
 
539 Az állam magához vonta a gazdaság irányításának, sőt működtetésének létfontosságú 
tevékenységeit, a vállalatok nem voltak valóságos vállalkozások, a piac helyére benyomult az 
állami újraelosztás. 
 
540 ...egy szociális védőháló révén segítséget várhatnak a társadalomtól és az államtól. 
 
541 Az állampolgárok ma nyomasztónak érzik az állam jelenlétét, elsősorban a gazdaság 
területén,... 
 
542 az állam által nyújtott szolgáltatások színvonala alacsony. 
 
543 ...a magyar államnak különleges felelőssége a magyar nemzet, mint kulturális és 
etnikai közösség megmaradásának támogatása mindenütt. 
 
1993. december 21. – Dr. Boross Péter 
 
544 A nemzeti megújhodás programja alapján... 
 
545 ...a modern Magyarország megteremtésének... 
 
1994. július 14 – Horn Gyula 
 
546 ...hazánk óriási méretű államadóssággal küzd... 
 
547 Megakadályozni a válság további mélyülését,... 
 
548 ...az ország egy nagyon veszélyes helyzet felé sodródik gazdasági-pénzügyi 
értelemben... 
 
549 ...komoly önmérséklet nélkül nem tudunk lendülethez jutni, nem tudunk kikerülni a 
másfél évtizede tartó gazdasági megtorpanásból... 
 
550 Magunknak kell kikínlódni, itt, ebben az országban és ebben a térségben azt, hogy 



hogyan jutunk el a célhoz, vagyis ahhoz a legfőbb célhoz, hogy Magyarország fölzárkózzon a 
fejlett államok sorába. 
 
551 ...piacgazdaságot építünk... 
 
552 Magyarország szorosan kapcsolódjon a fejlett államokhoz, integrálódjon a fejlett 
államok nemzetközi szervezeteibe,... 
 
553 Magyarország modernizációja,... 
 
554 Olcsóbb kormányzást és olcsóbb államot akarunk... 
 
555 ...ez az ország szabadon dönthet saját politikájáról, nincs ellensége, csak partnere... 
 
556 ...a nemzetközi realitásokkal számot vető Magyarország... 
 
557 Kis ország vagyunk, nyitott ország. 
 
1998. július 2. - Dr. Orbán Viktor 
 
558  Olyan esztendők eljövetelében bízom, amikor mindannyiunkban, de legalábbis 
többségünkben rendre jobbik énünk kerekedik felül, s így hazánk is egyre magasabbra 
emelkedhet majd. 
 
559 ...a közös felemelkedés érdekében előbb távlatokat nyissunk, majd hazánk erőforrásait, 
mindannyiunk erejét mozgósítsuk... 
 
560 ...hazánk ne egyszerűen csatlakozzon, de felzárkózzon az Európai Unió országaihoz. 
Csak erős magyar nemzetgazdaság, versenyképes magyar vállalatok, alkalmas tudással 
felvértezett magyar polgárok tudnak helytállni az európai versenyben... 
 
561 ...hazánk ismét elfoglalja az őt megillető helyet a nyugati államok körében. 
 
562 Ezer éve otthon vagyunk Európában. 
 
563 ...az itt élők itthon lehessenek ebben a hazában. 
 
564 Tudjuk, hogy a családok megtartó ereje nélkül magunk is, társadalmunk is 
sebezhetőbbé, kiszolgáltatottá válik. 
 
565 ...az ország teherbíró képessége... 
 
566 ...azt akarja, hogy a gyermek ne csak a családnak, de az államnak is fontos legyen, aki 
növekedő, gyarapodó országban akar élni, aki úgy érzi, hogy a magyar nemzethez akar 
tartozni, s aki Magyarországot más európai népekkel együttműködő országgá akarja tenni,... 
 
567 A gyermek érték, érték a család és az állam számára is. 
 
568 Becsületes, törvénytisztelő családok aggódnak gyermekeik, szeretteik biztonsága 
miatt, s maguk zárkóznak rácsok, lakatok mögé ahelyett, hogy az állam zárná rácsok mögé 
azokat, akik fenyegetik békés életünket. 
 



569 ...az állam engedélye nélkül egyikünk sem hordhat magával fegyvert. 
 
570 Ha hiányzik a törvények erejébe vetett bizalom, ha elgyengül az állam és a rendőrség, 
ha a bűnelkövetők nem kapják meg időben arányos büntetésüket, elembertelenedett világban 
találhatjuk magunkat... 
 
2002. május 24. - Dr. Medgyessy Péter 
 
571 Hosszú utat kell bejárnunk, hogy jólétet teremtsünk... 
 
572 Haladéktalanul el kell kezdenünk a szegénység elleni hosszú, de nem reménytelen 
küzdelmet. 
 
573 Építeni kívánunk arra, amit eddig az ország és az ország kormányai létrehoztak... 
 
574 ...ők építették fel ezt az országot. 
 
575 Fő célunk, hogy egy európai Magyarországot teremtsünk meg... 
 
576 ...gazdag, sikeres, nyitott Magyarország megteremtésének. 
 
577 A sikeres Magyarország, a jóléti rendszerváltás, a jövő záloga az oktatás. 
 
578 Igazságos Magyarország - akkor mondhatjuk ezt, ha a tudás megszerzése, a 
boldogulás esélye nyitva áll minden állampolgár előtt. 
 
579 Büszke, erős nemzet a magyar, nagy tettekre képes, és szívósan küzd a boldogulásáért. 
 
580 Ez csak kiszámítható állammal, a közpénzek felhasználásában átláthatósággal, tiszta 
versennyel és jogbiztonsággal szavatolható... 
 
581 Ahogy a házastársi szövetséget újra és újra megerősíti a szerelem megvallása, a 
gondoskodó figyelem, hasonlóképpen van szüksége a hazának és nekünk magunknak is arra, 
hogy megmutassuk és megvalljuk: szeretjük a hazánkat. Mindannyiunknak szüksége van a 
hazára, és a hazának is szüksége van mindannyiunkra. 
 
582 ...a nemzeti közép kormánya szolgálja az országot... 
 
583 A kormány akkor végzi jól munkáját, ha az egész nemzetet szolgálja... 
 
584 Demokráciában az állam pénze a polgárok pénze... 
 
585 A jog eszközeivel fényt kell deríteni a törvénytelenül magánzsebekbe vándorolt állami 
pénzek történeteire... 
 
586 Az államnak, a kormánynak hatalma van. Azonban ez a hatalom is a törvények uralma 
alatt áll. 
 
587 ...betemessem azokat az árkokat, amelyek a társadalomban keletkeztek. 
 
2004. szeptember 29. - Gyurcsány Ferenc 
 



588 Olyan Magyarországot teremtünk, amely az elfogadás és a befogadás kultúrájára épül. 
 
589 ...az emberek munkája, tehetsége, szorgalma, bátorsága azon, hogy változtatnak és 
önállóak lesznek, ők fogják megteremteni Magyarország sikerét és a boldogságot... 
 
590 ...ennek az elképesztő útnak, amelyen Magyarország elindult, és amelyen végigment. 
Magyarországon a győztesek Magyarországát szeretnénk megcsinálni, Magyarországot a 
győztesek, erősek és sikeres emberek országává kívánjuk tenni. 
 
591 Magyarország egy új világ határán belülre került, önmagához képest talán egy új világ 
határához érkezett, ahol egy gyarapodó, igazságos országot teremthet meg, az emberek, a 
jóakaratú, dolgozni tudó és szerető emberek közös szándékával, tehetségével, amit 
megteszünk, családokkal, falvakkal, városokkal, egy emelkedő országgal. 
 
592 Magyarország olyan fejlődésnek indulhat el... 
 
593 ...erre az alkalmazkodókészségre és -képességre Magyarország büszke lehet. Ez lesz 
az, amely fel fogja emelni, ez lesz az, mert nemcsak ragaszkodik a status quóhoz, nemcsak 
ragaszkodik az elért pozícióhoz, hanem képes azt folyamatos változással, változtatással 
újratermelni. 
 
594 ...a nemzeti felzárkózás, ha úgy tetszik, a nemzeti felemelkedés programját... 
 
595 ...a mellőzött milliókat, akik hitünk szerint ennek az országnak, ennek a nemzetnek a 
legnagyobb tartalékai, hiszen bennük szunnyad az energia, amely Magyarországot sikeres, 
európai országgá teheti. Fel kell szabadítani ezt a fantasztikus energiát, helyzetbe kell hozni 
őket. 
 
596 ...tettekre építve, velük együtt, a névtelen milliókkal lendületbe hozzuk 
Magyarországot, hogy többen legyünk, és jobban éljünk, hogy többen éljünk jobban; hogy 
otthonosan éljünk az országban mind a tízmillióan, és otthonosan Európában mind a tizenöt 
millióan. 
 
597 Alapvetően kétféle kormány van. Az egyik adminisztratív feladatnak fogja fel az 
ország irányítását, a másik mindezen túl elsősorban erkölcsinek. Az egyik zökkenőmentes, 
üzembiztos kormányzást akar; a másik, ha szükség van rá, akkor konfliktusokat is vállaló, az 
örökölt helyzeten változtatni akaró, bátor és lendületes kormányzást. 
 
598 ...jobbá, otthonosabbá teszik Magyarországot... 
 
599 ...Magyarország a hazánk, Európa az otthonunk, az Egyesült Államok pedig a 
szövetségesünk. 
 
600 Magyarországnak most arra van szüksége, hogy ne csak hallják, de értsék is a szavát, 
értsék szándékait Európában és a világban. 
 
601 ...ebből a közös jövedelemből ki kell elégítenünk Magyarország ezernyi szükségletét, 
ezernyi jogos, megalapozott igényét. 
 
602 A cselekvő kormány egyéni felelősségre és társadalmi közösségvállalásra épít. Az 
emberek és nem az állam igényéből indul ki. 
 



603 Magyarország erős, és ez az erő a magyar gazdaságból, a dolgozni tudó, akaró 
emberek teljesítményéből származik... 
 
604 Az igazságos köztársaság alapképlete egyszerű. Ez pedig nem más, mint több 
lehetőség a nélkülözőknek és több felelősség a tehetőseknek. 
 
605 ...volt bátorságunk egyszerre növelni az állam jóléti szerepét, jóléti szerepvállalását, és 
megpróbáltuk - remélem, meg is tettük -, hogy versenyképesebbé tegyük Magyarországot... 
 
606 ...szabad és igazságos Magyarország... 
 
607 Magyarország, hölgyeim és uraim, ma szabad, de igazságtalan. 
 
608 A segítséghez szükség van az esélyteremtő államra, és ebben az államban a cselekvő 
kormányra... 
 
609 Kormányom fontos célja a magyar nemzet európai keretekben történő újraegyesítése... 
 
2006. június 8. - Gyurcsány Ferenc 
 
610 ...merje újra azt a célt kitűzni maga elé, hogy teljesítményét a világban kívánja 
megmérni, hogy nem lehet más nemzeti cél, mint jónak, bizonyos ügyekben a legjobbnak 
lenni, hogy az igazi patriótapolitika az, hogy ebben a nagy globális versengésben, a verseny és 
együttműködés fura, kusza világában mi, magyarok nemcsak hogy megálljuk a helyünket, de 
a legjobbak közé fogunk tartozni. 
 
611 Magyarország a versengő világ egyik legfejlettebb régiójának részeként létezik. Az a 
kérdése Magyarországnak, hogy képes-e ennek az új világnak új szabályait és új tendenciáit a 
maga javára fordítani, vagy megpróbál elmenekülni ez elől. 
 
612 Magyarország ne egy bezárkózó, a világnak a hátát mutató ország legyen, amely úgy 
gondolja, hogy akképpen semmiképpen nem lehet sikeres, ha bezárkózik a maga pörlekedő, 
helyenként múltba forduló világába, akként nem lehet sikeres, ha azt hiszi, hogy kirekesztheti 
a világ új igazságait Magyarországról; de úgy igen, ha felkészül arra, hogy megvívja a maga 
küzdelmét, és segít abban, hogy mindegyikőnk - valamennyi magyar polgár és családjaik is -, 
egyetemeink is, vállalataink is, intézményeink ebben a küzdelemben és ebben a versenyben 
sikeresen helytállhassanak. 
 
613 Ez az, amiért érdemes megküzdeni, ez az, amivel Magyarországot erőssé és sikeressé 
lehet tenni. 
 
614 ...próbáltuk meg berendezni az új Magyarországot. 
 
615 Van bátorsága a rendszerváltás után 16 évvel berendezni ezt a szerethető világot, 
összekapcsolni szabadságot és felelősséget, elhinni, hogy képesek vagyunk egy nagyszerű 
országot teremteni,... 
 
616 Magyarország berendezkedését alapvetően a fejlett Nyugat mintáit tanulmányozva, 
abból levezetve fogja megteremteni. 
 
617 Tudunk-e teremteni egy új Magyarországot... 
 



618 Nem lehet más célja az új Magyarország programját kínálóknak, mint hogy olyan 
országot teremtsenek, amelyben nyugatias életviszonyok vannak... 
 
619 ...polgári Magyarországot kell teremteni. 
 
620 ...nyugatias, polgári Magyarországot teremteni... 
 
621 ...létrejön egy új szolgáltató Magyarország, a posztmodern utáni modern kor 
Magyarországa, amelyben Magyarország üzleti, logisztikai központ vagy éppen 
idegenforgalmi központja ennek a régiónak... 
 
622 Magyarország legfontosabb stratégiai célja: egy új, modern, fejlett nyugatos világot 
teremteni... 
 
623 ...olyan országot szeretnénk teremteni... 
 
624 ...ezt az országot így együtt fogjuk csinálni? 
 
625 Ez a kérdés Magyarország dilemmája. Megmaradni a világban magyarnak, de nem 
bezárkózva, együtt menni a világ folyásával, sőt megpróbálni nem megrettenni attól, hogy a 
világ alakulását befolyásolni kell, nem megijedve mindattól, amit a változó világ ránk testál, 
hanem azt mondani, hogy gyerünk, magyarok, meg tudjuk ezt csinálni,... 
 
626 Meg kell mozdítani az országot... 
 
627 Aki csak abban akar együttműködni, hogy tartsuk fenn a status quót, az 
mozdulatlanságra kívánja Magyarországot ítélni, mozdulatlanságra az igazságtalanságban is, 
a reményvesztettségben is; mi meg felemelni akarjuk az országot. 
 
628 Haladás, vagy maradás? Igen, ez a kérdés. Merünk-e elindulni, és az új világ robogó 
vonatára felülni? Merjük-e alkalmassá tenni az államot, hogy ennek a szerepnek megfeleljen? 
 
629 ...versenyképes, erős országot, összekapaszkodó nemzetet teremtünk-e, hogy 
elindulhat-e az úton sok millió magyar, s hogy mindezen az úton az állam segítő lesz, nem 
pedig teher... 
 
630 Magyarország elfogadja, hogy a világgal együtt kell változnia, sőt ha ügyes, akkor 
még gyorsabban és okosabban változik, mint a világ... 
 
631 Magyarország közösen olyan országátalakító programról dönthet - az európai uniós 
Magyarország... 
 
632 ...valóságos országreformra van szükség... 
 
633 ...újra és újra jelentős költségvetési hiánnyal kell megküzdenie az országnak, és azért 
van ez így, mert az állam reformja a rendszerváltást követően nem történt meg. 
 
634 Magyarországot mi, ahányan vagyunk, nekünk kell formálni,... 
 
635 A politikusoknak az első számú feladata átalakítani az országot... 
 
636 Ha igazságtalan az ország, és sokan kivetettnek találják magukat benne, akkor át kell 



alakítani... 
 
637 Magyarországon, miközben nyilvánvalóan sok száz milliárd forintot kell az államnak 
saját költségvetésében a mai tendenciákhoz képest megtakarítania, ezt olyan pillanatban tudja 
megtenni, amikor pedig ezermilliárd forint fog a magyar gazdaságba kívülről bejönni. Azaz az 
állam működésének átalakítása az egyik oldalon a spórolás, a másik oldalon pedig kiegészül a 
fejlesztési lehetőségek soha korábban nem látott bőségével. Ilyen módon, amit csinálunk, az 
nem kiigazítás, hanem egy olyan országreform, amelynek megteremtjük a feltételeit az állam 
működésének átalakításával és a pénzügyi egyensúly megteremtésével. 
 
638 Igen, gazdasági és társadalmi fordulatra van szükség. Ez a fordulat egy új, modern 
országról szól, egy nyitott országról, egyenes és világos politikáról, egy olyan országról, 
amelyben a sokfajtaságból erő származik, amelyben szabadon megvallható a hit, a vallásos 
meggyőződés, az etnikai hovatartozás, ahol a sokfajta kisebbségi lét gyarapítja és gazdagítja 
az egészet; olyan országról, amelyben határon belül és kívül élő magyarság képes 
összekapaszkodni nagy nemzeti céljai érdekében, ahol nemzet és köztársaság megfér egymás 
mellett. 
 
639 Sok a dolgunk ahhoz, hogy az állam ne teher legyen, hanem szolgáljon bennünket. 
Igen, az állam az adófizetők pénzéből él. Ha pedig abból él, akkor ezzel hatékonyan kell 
bánnia, kevesebből többet kell nyújtania. 
 
640 Be fogjuk bizonyítani, hogy az állam nem teher az emberek nyakán, hanem segítő 
partner. 
 
641 Összeköt bennünket az a széles talapzatú demokratikus alkotmányos szerződés is, 
amelyre épül a köztársaság. 
 
642 Erős és büszke Magyarországot szeretnénk... 
 
643 Erős, sikeres ország, amely büszke polgáraira és büszke teljesítményére... 
 
644 ...szolgáló, szolgáltató és befektető államot hozunk létre... 
 
645 ...mélyen be kell avatkozni az állam és a nagy állami rendszerek működésébe, akkor a 
terhet jelentő államból szolgáltató, fejlesztő és beruházó államot kell tenni. 
 
646 Az állam egyre inkább vigye közelebb funkcióját az emberekhez, regionalizálja 
funkciójának sokaságát... 
 
647 ...egyre többet és többet próbál magára vállalni az állam, egyébként nyilvánvalóan 
szociálisan sok esetben vagy túlnyomó többségben indokolható okokból... 
 
648 ...az állam egyre többet és többet vállal magára... 
 
649 ...ahhoz képest a következő évben az állam közel ezermilliárd forinttal kevesebbet fog 
költeni, azaz ennyivel több mozgásteret fog hagyni... 
 
650 ...az állam piacszabályozással és árszabályozással nem engedi, hogy a világpiac 
hektikus mozgása minden ponton túl rángassa a fogyasztókat,... 
 
651 ...képtelenség azt gondolni, hogy Magyarország minden határon túl dacolhat a 



nemzetközi olajárak változásával... 
 
2009. április 14.: miniszterelnökkel szembeni bizalmatlanság kifejezése és új miniszterelnök 
megválasztása – Gyurcsány Ferenc 
 
652 Az ország előtt mindig van választás, eldöntheti, hogy milyen irányba indul. 
 
653 Magyarország sikeres utat tett meg. 
 
654 ...a korábbi éveknél bátrabban kell tudni változtatni, hogy Magyarország ne maradjon 
le a világtól,... 
 
655 Magyarország egy sor dologban javára és erényére változott,... 
 
656 ...átalakítják, modernizálják Magyarországot, egy nyugatos világot teremtenek... 
 
657 Magyarország legnagyobb problémája nem az, hogy meg kell birkóznia a gazdasági 
válság egyébként évtizedek óta nem tapasztalt várható hatásaival. Ez nagy kihívás, de az 
ország nyilván meg fog vele birkózni. 
 
658 Sokat kaptunk az országtól, és adósai is maradtunk az országnak... 
 
659 ...ha Magyarország csak vár arra, hogy az élete jobbra forduljon, akkor a végén 
csalódni fog. 
 
660 ...az ország újra növekedjen... 
 
661 Magyarország veszekedős ország, perben és haragban áll időnként önmagával. 
 
2009. április 14. Bajnai Gordon 
 
662 ...felnőttként kell kezelni a magyar embereket, egyenes mondatokkal kell 
elmondanunk, mi vár erre az országra, ha nem vállaljuk a fájdalmas lépéseket; és egyértelmű 
áldozatot kell hoznunk nekünk is, az állam működéséért felelős embereknek is. 
 
663 ...a válság gyorsabb tempót követel meg a politikától és az államtól is... 
 
664 Magyarország sem kerülhette el ezt a reálgazdasági válságot, és mindent meg kell 
tennünk azért, hogy ez a válság a legkevésbé érintse az országot. 
 
665 Magyarország nemcsak gyorsabban lábalhat ki a válságból, de megerősödve is. 
 
666 ...mennyire fog fájni ez nekünk, hiszen mindenki tudja, hogy most válság van. 
Mindenki azt várja, hogy mondják meg már végre, mennyire sújt minket ez a válság, mennyi 
lemondásba fog kerülni, mert nem az a kérdés, hogy le kell-e mondani valamiről, hanem hogy 
mennyiről, és hogy ez a lemondás tervszerű, kontrollált lesz-e, vagy parttalan sodródásba 
viszi az országot. 
 
667 A világválság olyan rendkívüli helyzet, amely rendkívüli megoldásokat kényszerít ki a 
politikától, az államtól és az emberektől egyaránt. 
 
668 ...közös hazánk, Magyarország ma veszélyben van. Nem külső ellenség fenyegeti, 



hanem a gazdasági válság, és a sok-sok éve elhalasztott alapvető szembenézés, az önámítás, 
amely Magyarországon megspórolta azokat az alapvető szerkezeti átalakításokat, amelyekre 
jó tíz éve, több mint tíz éve nem került sor Magyarországon... 
 
669 ...nagyon jelentős hiteleket vettek fel, egyébként devizában, amelynek a böjtje, tartok 
tőle, meglehet, ha nem sikerül rendbe raknunk az ország szénáját, nem sikerül 
megerősítenünk Magyarország iránt a bizalmat. 
 
670 ...hosszú távon is rendbe teszi az ország szekerét, és olyan döntéseknek kell lenni, ami 
alapvetően változtatja meg az ország működésének struktúráját... 
 
671 Magyarország hallassa a hangját annak érdekében, hogy az Európai Unió hatékony és 
közös válaszokat találjon a minden tagállamot érintő válságra. 
 
672 ...Magyarország növekedjen... 
 
673 Csökkenteni kell az állam kiadásait, és ezzel párhuzamosan a munkát kell a 
gazdaságfejlesztés középpontjába helyezni; a tisztességgel végzett és tisztességgel megfizetett 
munkát, amelyre csak elviselhető és ésszerű terheket, adót, járulékot ró az állam. 
 
674 ...az államnak, a politikának és Magyarország tehetősebb embereinek egyértelmű részt 
kell vállalniuk a válságkezelés terheiből,... 
 
675 Ha takarékosabb államról beszélünk... 
 
676 Én e háromból az állam takarékosságáért tudok felelősséget vállalni... 
 
2010. május 25. - Dr. Orbán Viktor 
 
677 ...a választók elsöprő erővel megdöntötték az átmeneti korszak rendszerét, és egyben 
lerakták egy új rendszer, a nemzeti együttműködés rendszerének alapjait. 
 
678 ...lehetőségünk nyílik közös erővel fölépíteni a nemzeti együttműködésen alapuló erős 
Magyarországot, megteremteni végre a józan és nyugodt fejlődés föltételeit, amely elhozhatja 
a magyarok számára a XXI. században a modern békeidők korszakát. 
 
679 A nemzeti egység nem pusztán egy szép és hangzatos fogalom, hanem minden erős 
ország, minden erős nemzeti gazdaság egyik fundamentuma. 
 
680 ...kötelezettsége az új korszak első kormányának megalkuvás nélkül és határozottan 
végrehajtani az új társadalmi szerződést, azaz fölépíteni a nemzeti együttműködés rendszerét, 
megteremteni a társadalmi szerződés intézményes alapjait minden fontos területen. 
 
681 ...nem jutottunk el oda, még pontosabban: nem oda jutottunk el, ahová indultunk. 
 
682 Egy zavaros, megosztottságot és válságokat hozó korszak van mögöttünk, amelynek 
végén egész máshova jutottunk, mint ahova akartunk, illetve ahova elindultunk... 
 
683 Magyarország új irányba akar elindulni, és ehhez sok minden kell, de egy dolog 
feltétlenül: egy biztos iránytű, mert anélkül megint eltévedünk. 
 
684 A nemzeti együttműködés nyilatkozatával az emberek akaratát ismerjük el és tesszük 



meg a jövő iránytűjének,... 
 
685 Magyarország egy új kezdet kapujában áll... 
 
686 A rossz kormányzás felemelkedés helyett adósságcsapdába hajtotta az országot … 
Megbénította az államot és a közigazgatást,... 
 
687 ...az emberektől elforduló, a hatalommal visszaélő, magánérdekeket és célokat 
érvényesítő politika mély és tartós válságba sodorta hazánkat. 
 
688 A megszorítás, osztogatás ciklikus politikájából, hadd ne mondjam, dialektikájából ki 
kell törnünk. Az emberek biztonságérzetének, életminőségének javítására új eszközöket kell 
találnunk, amelyek az egészségügy és az oktatás, a családtámogatás új alapokra helyezésében 
és a munkahelyteremtés előtérbe állításában keresendők, nem a mézesmadzag-politikában, 
amely válságba rántotta Magyarországot. 
 
689 Az állam szerepéről is másként kellene gondolkodnunk a jövőben. Az állam a mai 
formájában finanszírozhatatlan kolonc az ország nyakán. Az államot újjá kell szervezni, az 
állami bürokráciát minimálisra kell csökkenteni. 
 
690 Együtt kell működnünk abban, hogy ezt az elképesztő papírszörnyeteget, ezt a 
vállalkozásokat és kezdeményezéseket egyaránt megbénító hatalmas béklyót végre 
határozottan, következetesen, de egyúttal emberségesen felszámoljuk. 
 
691 ...erős, sikeres Magyarországot akarunk... 
 
692 Magyarország hiába szerezte vissza az önrendelkezés jogát, nem tudta kifejleszteni 
magában az önrendelkezés képességét,... 
 
693 ...a magyar államnak legalább akkora védelmet és támogatást kell biztosítania a 
magyar vállalkozásoknak, a gazdáknak és termékeknek, amekkorát az Európai Unió más 
országai biztosítanak saját gazdaságuk számára... 
 
2014. május 10. - Dr. Orbán Viktor 
 
694 Mindannyian tudjuk, hogy számos magyarnak sikerült a világ legjobbjai közé 
emelkednie. Nobel-díjasok, művészek, olimpikonok. Mégis hiányérzet dolgozik bennünk. Ha 
ugyanis oly sokaknak sikerült egyen-egyenként, miért nem sikerül együtt, egy nemzetként 
közösen? Pedig éppen ezt akarjuk, megépíteni a jómódban és biztonságban élő nemzeti 
közösséget, ahol nem kivétel a siker, hanem a többség élménye, ahol mindenkit emel az a 
közös siker, amihez mindenki hozzáteszi saját eredményét. 
 
695 A megtett út nem volt se könnyű, se kényelmes. Ellenkezőleg: súlyos nehézségeket, 
túlerőben lévő ellenfeleken küzdöttük át magunkat, államadósság, szitává lyuggatott 
költségvetés, pénzügyi diktátumok, bankokkal, monopolcégekkel, kartellekkel és nemzetközi 
bürokratákkal nehezített akadálypályán jutottunk túl, nem a kormány, hanem az egész ország. 
Mégis az út folytatása mellett döntöttek a választók. 
 
696 A most kinyilvánított közakarat szerint jobb az ország számára a megkezdett markáns 
és határozott irány mellett kitartani, semmint újranyitni a meddő viták korszakát. 
 
697 A miniszterelnöktől elvárják, hogy megmondja, merre tart Magyarország. És bár a 



miniszterelnök messze nem mindenható, de még csak nem is jövendőmondó, illik értelmesen 
válaszolnia. Középre tartunk. Egy új Közép-Európát építünk, amely felzárkózhat Európa 
nyugati feléhez. Az európai életszínvonal és életminőség közepe felé tartunk a következő 
négy évben. Még nem érjük el a felsők és az elsők szintjét, de felfelé haladunk. 
 
698 Ha a fejemre, az eszemre, a karomra és az izmomra szükség van, ha kifizettem az 
adósságomat, ha van megtakarításom, ha saját otthonomban élhetek, ráadásul stabil kormány 
áll az ország élén, biztonságban vagyok. E felé ebbe az irányba tart majd Magyarország a 
következő négy évben. 
 
699 Hova érhet el Magyarország négy év alatt? Messzire és magasra juthatunk. Most itt az 
esély, hogy hátrahagyjuk mindazt, ami lehúzott minket. 
 
700 Akik részt vesznek a választáson és különösen azok, akik részt vesznek a választási 
hadjáratban, valójában hazánk függetlenségi és szabadságharcos hagyományait viszik tovább, 
hiszen a választás értelme békeidőben sem más, mint választ találni arra a kérdésre, miként 
őrizhetjük meg nemzeti függetlenségünket, és hogyan rendezhetjük be legjobban hazánk 
életét a szabadság rendje szerint. 
 
701 A következő négy évre tekintve nincs bennem aggodalom se a jobb-, se a baloldali 
szélsőségek miatt. A vízállás természete már csak olyan, hogy gyakran változik. Ezért nem az 
a kérdés, hogy milyen magas a vízállás, hanem hogy milyen magasak a gátak, és a magyarok 
a választásokon magas gátakat húztak, ez garantálja a kormány és ezen keresztül 
Magyarország stabilitását az előttünk álló években. 
 
702 És a magyar népre veszélyesnek és szélsőségesnek tekintem azt a politikát, amely az 
ezeréves Magyarországot valamiféle Európai Egyesült Államok oltárán fel akarja áldozni. 
 
703 De ugyanígy veszélyes és szélsőséges politikának fogom tekinteni az Európai Unióból 
való kilépés programját is. Nekünk, magyaroknak viharos történelmünkkel a hátunk mögött 
meg kell értenünk, hogy aki nem ül a vacsoraasztalnál, nem lepődhet meg, ha az étlapon 
találja magát. Ezért a kormány politikája a nemzeti együttműködés, az egység és az európai 
közép megerősítésére irányul majd. 
 
704 Magyarország a nyugati szövetségi rendszer, a NATO és az Európai Unió része. Efelől 
nincsen és a kormányzásunk idején nem is lesz kétség. Mi azonban ezekben a szövetségekben 
tagok vagyunk, és nem túszok. A szövetségi kötelezettség nem vonatkozik a látásra; senki 
sem várhatja el tőlünk, hogy vaknak tettessük magunkat, hogy ne lássuk, mi zajlik 
körülöttünk és velünk a világban. És a szövetségi kötelezettség nem vonatkozik a szólásra 
sem; senki nem várhatja el tőlünk, hogy némának tettessük magunkat, hogy ne tegyük szóvá 
azt, amit magunk körül látunk. És a szövetségi kötelezettség nem vonatkozik a gondolkodásra 
sem; senki nem várhatja el tőlünk, hogy tökfilkónak tettessük magunkat, akinek nincs 
egyetlen épkézláb gondolata sem arról, hogy mit kell, mit kellene tennünk. 
 
705 Úgy kell szolgálnunk, hogy a nemzet közös életének kereteket adó államszerkezetet és 
kormányzatot mindig lélek, cél és értelem járja át, mindig a közös sors tudata és felelőssége 
határozza meg. 
 
706 Van Eötvös Józsefnek egy példázata a gőzmozdonyról, pontosabban a szakértőről, aki 
tökéletesen ismeri a mozdony szerkezetét, annak minden kerekét, minden egyes csavarját és 
tengelyét. Csak éppen azt nem tudja, mitől működik az egész, mert nincs fogalma a gőz 
mibenlétéről, vagyis arról az erőről, ami az egészet mozgásba hozza és mozgásban tartja. 



Ismeri a dolgok hogyanját, de nem ismeri a miértjét.  Ez a helyzet az államgéppel is. Hiába 
ismerjük a szerkezetet, ha nem értjük a nemzetnek az egész államot átjáró lelkét, karakterét, a 
nemzet szellemét és a nemzet akaratát. Ha ezeket nem értjük, elrozsdásodik az alkotmány, 
nyikorognak a törvénykönyvek, recsegnek-ropognak az intézmények, működésképtelen a 
szerkezet. 
 
707 Köszönöm az anyaországon kívül élő magyaroknak, hogy elsöprő többséggel 
támogatták a magyar nemzet határok feletti egyesítésére törekvő politikánkat. 
 
708 Én elkötelezett leszek a jövőben is, hogy az emberek munkája, teljesítménye és 
érdeke, valamint a közösség, a nemzet élete közötti kapcsolat megmaradjon, sőt erősödjön. 
Számomra a társadalom nem egyének puszta halmaza, hanem közösség, szerves szerkezet. 
 
709 ...még a kényszerűen meghozott áldozatok is végül a javát fogják szolgálni annak a 
nagy közösségnek, amely minden magyart magában foglal. 
 
710 Tapasztalatom szerint a jólét és egy ország lelki állapota összefüggnek egymással. 
Jólét csak olyan országban szökhet szárba, amelynek helyes az önismerete, megfelelő az 
önbecsülése, és él benne a büszkeség érzése, vagyis tisztában van a lehetőségeivel, senkinél 
sem tartja magát alávalóbbnak, és komoly teljesítményeken nyugszik saját nagyszerűségének 
tudata. 
 
711 Ha a kormány – élén a miniszterelnökkel –, ha a képviselők, ha a politika világához 
tartozók értik a nemzet szellemét, lelkét és akaratát, akkor jól fogják tudni szolgálni azokat, 
akik megválasztották őket. 
 
712 30 év politikai tapasztalata alapján az a meggyőződés alakult ki bennem, hogy az 
igazságosságnak ez a kiegyensúlyozott és árnyalt felfogása teremt olyan országot, amelyben 
békesség uralkodik, amelynek alaphangja a derű, és amely képes a világ más országaival 
versenyképes gazdasági teljesítményt nyújtani. 
 
713 Olyan kormány megalakítására törekszem tehát, amely képes egyszerre igazságos és 
versenyképes Magyarországot teremteni. 
 
714 Én szeretnék jól szolgálni, szeretnék jó miniszterelnöke lenni ennek a különös, egyedi, 
tehetséges, de sokat szenvedett népnek, ennek a bátor, leleményes, lovagias és iparkodó 
nemzetnek. Szeretném, ha nem kellene több áldozatot hoznia, hiszen így is mértéken felül 
kellett szenvednie annyi évszázadon keresztül. 
 
715 Magyarországot teljesen megújítottuk és átszerveztük... 



2. függelék: A vizsgálati eredmények számszerűsíthető adatainak megjelenítése ábrákon  
- A magyar és az amerikai korpusz elemzéséhez kapcsolódó ábrák párhuzamba állítása 
 
A táblázatokban a függőleges tengely mentén feltüntetett számok mindig ezer szóra vetített 
előfordulási arányokat, a vízszintes tengely mentén feltüntetettek pedig évszámokat jeleznek. 
 
a MAGYAR korpuszban az AMERIKAI korpuszban 
1. ábra: A magyar korpusz egészében 
ismétlődően megjelenő forrástartományok 
egymáshoz képest vett előfordulási aránya 

A1. ábra: Az amerikai korpusz egészében 
ismétlődően megjelenő forrástartományok 
egymáshoz képest vett előfordulási aránya 

 

 

 
 

2. ábra: A magyar korpusz egészében 
ismétlődően megjelenő forrástartományok 
előfordulási gyakorisága 

A2. ábra: Az amerikai korpusz egészében 
ismétlődően megjelenő forrástartományok 
előfordulási gyakorisága 

  



  

3. ábra: A magyar korpuszban az UTAZÁS, az 
ÉPÍTKEZÉS és a KÜZDELEM forrástartományok 
előfordulási aránya egymáshoz képest 

A3. ábra: Az amerikai korpuszban az UTAZÁS, az 
ÉPÍTKEZÉS és a KÜZDELEM forrástartományok 
előfordulási aránya egymáshoz képest 

  

4. ábra: A magyar korpuszban három 
leggyakrabban előforduló forrástartomány 
gyakorisági tendenciája az idősíkon: 

A4. ábra: Az amerikai korpuszban három 
leggyakrabban előforduló forrástartomány 
gyakorisági tendenciája az idősíkon 

 

 



5. ábra: Az ÉPÍTKEZÉS forrástartomány jelenléti 
tendenciája a magyar korpuszban 

A5. ábra: Az ÉPÍTKEZÉS forrástartomány jelenléti 
tendenciája az amerikai korpuszban 
 

6. ábra: Az ÉPÍTKEZÉS és TEREMTÉS 
forrástartományba tartozó alcsoportok 
előfordulási aránya egymáshoz képest a magyar 
korpuszban 

A6. ábra: Az ÉPÍTKEZÉS és TEREMTÉS 
forrástartományba tartozó alcsoportok 
előfordulási aránya egymáshoz képest az 
amerikai korpuszban 

  

7. ábra: Az ÉPÍTKEZÉS és a TEREMTÉS 
forrástartományba tartozó alcsoportok 
gyakorisági arányai az idősíkon a magyar 
korpuszban 

A7. ábra: Az ÉPÍTKEZÉS és a TEREMTÉS 
forrástartományba tartozó alcsoportok 
gyakorisági arányai az idősíkon az amerikai 
korpuszban 

 

 

8. ábra: Összes előfordulási gyakoriságot nézve 
az UTAZÁS forrástartomány a magyar 
korpuszban 

A8. ábra: Összes előfordulási gyakoriságot 
nézve az UTAZÁS forrástartomány az amerikai 
korpuszban 



 

 

9. ábra: Forrástartományi részletezés – UTAZÁS A9. ábra: Forrástartományi részletezés – UTAZÁS 
  

10. ábra: Az UTAZÁS forrástartomány 
alcsoportjainak előfordulási gyakorisága az 
idősíkon a magyar korpuszban 

A10. ábra: Az utazás forrástartomány 
alcsoportjainak előfordulási gyakorisága az 
idősíkon az amerikai korpuszban 

  

11. ábra: Összes előfordulást nézve a KÜZDELEM 
forrástartomány a magyar korpuszban 

A11. ábra: Összes előfordulást nézve a 
KÜZDELEM forrástartomány az amerikai 
korpuszban 



  

12. ábra: Forrástartományi részletezés – 
KÜZDELEM 

A12. ábra: Forrástartományi részletezés – 
KÜZDELEM 

  

13. ábra: A KÜZDELEM forrástartomány 
alcsoportjainak előfordulási gyakorisága az 
idősíkon a magyar korpuszban 

A13. ábra: A KÜZDELEM forrástartomány 
alcsoportjainak előfordulási gyakorisága az 
idősíkon az amerikai korpuszban 

 

 

14. ábra: A KÜZDELEM és a HARC, valamint az 
ÁRAMLAT–GÁT forrástartományok gyakorisági 
mutatói a magyar korpuszban 

A14. ábra: A KÜZDELEM és a HARC, valamint a 
TERMÉSZETI JELENSÉG és a TERMÉSZETI CSAPÁS 
forrástartományok gyakorisági mutatói az 
amerikai korpuszban 



 

 

15. ábra: A CSALÁD, TEST, TEREMTÉS és ÉLET 
forrástartományok előfordulási arányai 
egymáshoz képest a magyar korpuszban 

A15. ábra: A TEREMTÉS, a CSALÁD, az ÉLET és a 
TEST forrástartományok és forrástartomány-
csoportok egymáshoz képest vett előfordulási 
arányai az amerikai korpuszban 

  

16. ábra: Összes előfordulást nézve a CSALÁD 
forrástartomány a magyar korpuszban 

A16. ábra: Összes előfordulást nézve a CSALÁD 
forrástartomány az amerikai korpuszban 

 

 

17. ábra: Forrástartományi részletezés – CSALÁD A17. ábra: Forrástartományi részletezés – 
CSALÁD 



  

18. ábra: A CSALÁD forrástartomány 
alcsoportjainak előfordulási gyakorisága az 
idősíkon a magyar korpuszban 

A18. ábra: A CSALÁD forrástartomány 
alcsoportjainak előfordulási gyakorisága az 
idősíkon az amerikai korpuszban 

 

 

19. ábra: Az ÉLEThez és a TESThez tartozó 
forrástartományok előfordulási gyakorisága az 
idősíkon a magyar korpuszban 

A19. ábra: Az ÉLEThez és a TESThez tartozó 
forrástartományok előfordulási gyakorisága az 
idősíkon az amerikai korpuszban 

  

20. ábra: Összes előfordulást nézve az ÉLET–LÉT 
forrástartomány a magyar korpuszban 

A20. ábra: Összes előfordulást nézve az ÉLET–
LÉT forrástartomány az amerikai korpuszban 



 

 

21. ábra: Az ÉLET–LÉT forrástartomány 
alcsoportjainak előfordulási aránya egymáshoz 
képest a magyar korpuszban 

A21. ábra: Az ÉLET–LÉT forrástartomány 
alcsoportjainak előfordulási aránya egymáshoz 
képest az amerikai korpuszban 

  

22. ábra: Az ÉLET–LÉT forrástartomány 
alcsoportjainak előfordulási gyakorisága az 
idősíkon a magyar korpuszban 

A22. ábra: Az ÉLET–LÉT forrástartomány 
alcsoportjainak előfordulási gyakorisága az 
idősíkon az amerikai korpuszban 

  

23. ábra: A TEST forrástartomány alcsoportjainak 
előfordulási aránya egymáshoz képest a magyar 
korpuszban 

A23. ábra: A TEST, a LELKÜLET, a JELLEM és a 
LELKIISMERET forrástartományok 
előfordulásának egymáshoz viszonyított arányai 
az amerikai korpuszban 



  

24. ábra: A TEST forrástartomány alcsoportjainak 
gyakorisági mutatói az idősíkon a magyar 
korpuszban 

A24. ábra: A TEST, a LELKÜLET, a JELLEM és a 
LELKIISMERET forrástartományok előfordulási 
gyakorisága az idősíkon az amerikai korpuszban 

 

 

25. ábra: BETEGSÉG–EGÉSZSÉG forrástartomány 
az idősíkon a magyar korpuszban 

A25. ábra: BETEGSÉG–EGÉSZSÉG 
forrástartomány az idősíkon az amerikai 
korpuszban 

 

 

26. ábra: LELKÜLET forrástartomány 
alcsoportjainak gyakorisági mutatói az idősíkon 

 



 

27. ábra: A LELKÜLEt és az ÁLLAMESZME 
forrástartományok előfordulási arányai 
egymáshoz képest 

 

 

28. ábra: A LELKÜLET és az ÁLLAMESZME 
forrástartományok gyakorisági mutatói az 
idősíkon 
 
 

 

29. ábra: A hét leggyakoribb forrástartomány 
előfordulási aránya egymáshoz képest 

 



 

30. ábra: A magyar korpusz hét leggyakoribb 
forrástartományának gyakorisági mutatói az 
idősíkon 

A27. ábra: A magyarban hét leggyakoribb 
forrástartomány amerikai előfordulásának 
gyakorisági mutatói az idősíkon 

 

 

  

31. ábra: A NÖVÉNY és a SZERVEZET 
forrástartomány előfordulási gyakorisága az 
idősíkon a magyar korpuszban 

A28. ábra: A NÖVÉNY és a SZERVEZET 
forrástartomány előfordulási gyakorisága az 
idősíkon az amerikai korpuszban 

 

 

 

32. ábra: A SZERVEZET és SZERKEZET 
forrástartomány előfordulási gyakorisága az 
idősíkon a magyar korpuszban 

A29. ábra: A SZERVEZET és SZERKEZET–GÉPEZET 
forrástartomány előfordulási gyakorisága az 
idősíkon az amerikai korpuszban 



 

 

33. ábra: A SZERVEZET, a SZERKEZET és a GÉP 
forrástartomány előfordulási gyakorisága az 
idősíkon 

 

 

34. ábra: Kevésbé termékeny, alkalmilag 
felbukkanó forrástartományok előfordulási 
gyakorisága az idősíkon 

 

 



35. ábra: Megszemélyesítésekben gyakran 
hangsúlyozott tulajdonságok aránya egymáshoz 
képest a magyar korpusz egészében 

A31. ábra: Megszemélyesítésekben többször 
hangsúlyozott tulajdonságok aránya egymáshoz 
képest az amerikai korpusz egészében 
 

36. ábra: Megszemélyesítésekben hangsúlyozott 
tulajdonságok gyakorisága az idősíkon a magyar 
korpuszban 

A32. ábra: Megszemélyesítésekben 
hangsúlyozott tulajdonságok gyakorisága az 
idősíkon az amerikai korpuszban 

 

 

  

37. ábra: Az erő, az egység és a rend 
tulajdonságok gyakorisági mutatói a magyar 
korpuszban 

A33. ábra: A hatalom és az erő, az egység és a 
felelősség és megbízhatóság tulajdonságok 
gyakorisági mutatói az amerikai korpuszban 



 
 

38. ábra: Az önállóság és a másoktól való függés 
gyakorisági mutatói az idősíkon a magyar 
korpuszban 

A36. ábra: Az önállóság és a másoktól való 
függés gyakorisági mutatói az idősíkon az 
amerikai korpuszban 

 

 

39. ábra: A nemzeti jelleg, a szilárdság, a 
takarékosság és a sikeresség gyakorisági mutatói 
a magyar korpuszban 

A37. ábra: A gazdagság, a munkára való 
készség, az erény, a szilárdság és az önzetlenség 
tulajdonságok gyakorisági mutatói az amerikai 
korpuszban 

 

 

40. ábra: Megszemélyesítésekben gyakran 
előforduló cselekedetek, aktusok aránya 
egymáshoz képest a magyar korpusz egészében 

A38. ábra: Megszemélyesítésekben többször 
előforduló cselekedetek, aktusok aránya 
egymáshoz képest az amerikai korpusz 
egészében 



  

 

 
41. ábra: Megszemélyesítésekben hangsúlyozott 
cselekedetek, aktusok gyakorisága az idősíkon a 
magyar korpuszban 

A39. ábra: Megszemélyesítésekben 
hangsúlyozott cselekedetek, aktusok 
gyakorisága az idősíkon az amerikai korpuszban 

 

 

  

42. ábra: A magyar korpuszban három 
legjellemzőbb cselekedet, aktus gyakorisági 
mutatói 

A40. ábra: A fejlődik, gyarapodik, változik, 
munkálkodik cselekedetcsoport gyakorisági 
mutatói az amerikai korpuszban 



  

43. ábra: A véd–őrködik cselekedetcsoport 
gyakorisági mutatói a magyar korpuszban 

A41. ábra: A véd és a védi, érvényesíti érdekeit 
cselekedetcsoport gyakorisági mutatói az 
amerikai korpuszban 

 

 

44. ábra: Kevésbé gyakori, de többször 
felbukkanó cselekedetek, aktusok a magyar 
korpuszban 

A43. Ábra: Kevésbé gyakori cselekedetek, 
aktusok az amerikai korpuszban 

 

 

45. ábra: A céltartomány egészére utaló 
kifejezések előfordulási aránya a magyar 
korpusz egészében egymáshoz viszonyítva 

A44. ábra: A céltartomány egészére utaló 
kifejezések előfordulási aránya az amerikai 
korpusz egészében egymáshoz viszonyítva 



 

 

46. ábra: A céltartomány egészére utaló 
kifejezések gyakorisági arányai az idősíkon a 
magyar korpuszban 

A45. ábra: A céltartomány egészére utaló 
kifejezések gyakorisági arányai az idősíkon az 
amerikai korpuszban 

  
 

 
47. ábra: A köztársaság megnevezés különböző 
változatainak gyakorisági mutatói a magyar 
korpuszban 

A47. ábra: A köztársaság megnevezés különböző 
változatainak gyakorisági mutatói az amerikai 
korpuszban 
  

 

 

48. ábra: A népköztársaság megnevezés 
különböző változatainak gyakorisági mutatói 
 

 



 

49. ábra: A demokrácia megnevezés különböző 
változatainak gyakorisági mutatói 
 

 

 

50. ábra: Az ÁLLAMFORMA, illetve AZ ÁLLAMI 
BERENDEZKEDÉS AZ ÁLLAM HELYETT metonímia 
gyakorisági mutatói az idősíkon 

 

 

51. ábra: A céltartomány területére utaló 
kifejezések használatának egymáshoz 
viszonyított aránya a magyar korpuszban 

A48. ábra: A céltartomány területére utaló 
kifejezések használatának egymáshoz 
viszonyított aránya az amerikai korpuszban 

 

 

52. ábra: Az ország kifejezés különböző A49. ábra: Az ország kifejezés különböző 



változatainak idősíkra vetített gyakorisági 
mutatói a magyar korpuszban 

változatainak idősíkra vetített gyakorisági 
mutatói az amerikai korpuszban 

 

 

 

53. ábra: A haza kifejezés különböző 
változatainak idősíkra vetített gyakorisági 
mutatói 
 

 

54. ábra: A céltartomány lakosságára vonatkozó 
kifejezések előfordulási arányai egymáshoz 
képest a magyar korpuszban 

A51. ábra: A céltartomány lakosságára 
vonatkozó kifejezések előfordulási arányai 
egymáshoz képest az amerikai korpuszban 

 

 

55. ábra: A céltartomány lakosságára vonatkozó 
kifejezések gyakorisági mutatói a magyar 
korpuszban 

A52. ábra: A céltartomány lakosságára 
vonatkozó kifejezések gyakorisági mutatói az 
idősíkon az amerikai korpuszban 



 
 

 

 
56. ábra: A céltartomány lakosságára vonatkozó 
három legsűrűbben használt kifejezés 
gyakorisági mutatói az idősíkon, a magyar 
korpusz vonatkozásában 

A53. ábra: A céltartomány lakosságára 
vonatkozó három legsűrűbben használt 
kifejezéscsoport gyakorisági mutatói az 
idősíkon, az amerikai korpusz vonatkozásában 

  
57. ábra: A céltartomány lakosságára vonatkozó, 
nem legjellemzőbben, de sűrűn használt 
kifejezések gyakorisági mutatói az idősíkon, a 
magyar korpusz vonatkozásában 

A54. ábra: A céltartomány lakosságára 
vonatkozó, nem legjellemzőbben, de sűrűn 
használt kifejezések gyakorisági mutatói az 
idősíkon, az amerikai korpusz vonatkozásában 

  
58. ábra: A céltartomány lakosságára vonatkozó, 
nem sűrűn, de azért még jellemzően használt 

A55. ábra: A céltartomány lakosságára 
vonatkozó, nem sűrűn, de többször használt 



kifejezések gyakorisági mutatói az idősíkon, a 
magyar korpusz vonatkozásában 

kifejezések gyakorisági mutatói az idősíkon, az 
amerikai korpusz vonatkozásában 

  
 

59. ábra: A nemzet megnevezés különböző 
változatainak előfordulási arányai egymáshoz 
képest a magyar korpuszban 

A56. ábra: A nemzet megnevezés különböző 
változatainak előfordulási arányai egymáshoz 
képest az amerikai korpuszban 

 

 

60. ábra: A nemzet megnevezés különböző 
változatainak gyakorisági mutatói az idősíkon a 
magyar korpuszban 

A57. ábra: A nemzet megnevezés változatainak 
gyakorisági mutatói az idősíkon az amerikai 
korpuszban 

 

 

61. ábra: A nép megnevezés különböző 
változatainak előfordulási arányai egymáshoz 
képest a magyar korpuszban 

A58. ábra: A nép megnevezés különböző 
változatainak előfordulási arányai egymáshoz 
képest az amerikai korpuszban 



  

62. ábra: A nép megnevezés négy legjellemzőbb 
változatának gyakorisági mutatói az idősíkon a 
magyar korpuszban 

A59. ábra: A nép megnevezés változatának 
gyakorisági mutatói az idősíkon az amerikai 
korpuszban 

  
63. ábra: A polgár megnevezés különböző 
változatainak előfordulási arányai egymáshoz 
képest a magyar korpuszban 

A60. ábra: A polgár megnevezés különböző 
változatainak előfordulási arányai egymáshoz 
képest az amerikai korpuszban 

 

 

64. ábra: A polgár megnevezés legjellemzőbb 
változatainak gyakorisági mutatói az idősíkon a 
magyar korpuszban 

A61. ábra: A polgár megnevezés változatainak 
gyakorisági mutatói az idősíkon az amerikai 
korpuszban 



 

 

65. ábra: A állam kifejezést is magukban foglaló 
leggyakoribb szókapcsolatok és tematikus 
szókapcsolatcsoportok előfordulási aránya 
egymáshoz képest a korpusz egészében 
 

 

66. ábra: A állam kifejezést is magukban foglaló 
leggyakrabban előforduló szókapcsolatok és 
tematikus szókapcsolatcsoportok gyakorisági 
mutatói az idősíkon 

 

 

67. ábra: A pénzügyek tematikus 
szókapcsolatcsoport alcsoportjai, előfordulási 
arányok egymáshoz viszonyítva 

 



 

68. ábra: A pénzügyek tematikus 
szókapcsolatcsoport alcsoportjainak gyakorisági 
mutatói az idősíkon 
 

 

69. ábra: Az igazgatás és intézményrendszer 
tematikus szókapcsolatcsoport alcsoportjai, 
előfordulási arányok egymáshoz képest 

 

 



70. ábra: Az igazgatás és intézményrendszer 
tematikus szókapcsolatcsoport alcsoportjainak 
gyakorisági mutatói az idősíkon 

 

 

71. ábra: A tulajdon és tulajdonszerzés tematikus 
szókapcsolatcsoport alcsoportjai, előfordulási 
arányok egymáshoz képest 

 

 

72. ábra: A tulajdon és tulajdonszerzés tematikus 
szókapcsolatcsoport alcsoportjainak gyakorisági 
mutatói az idősíkon 
 
 

 

73. ábra: A hatalom, rend és védelem tematikus 
szókapcsolatcsoport alcsoportjai, előfordulási 
arányok egymáshoz képest 

 



 

74. ábra: A hatalom, rend és védelem tematikus 
szókapcsolatcsoport alcsoportjainak gyakorisági 
mutatói az idősíkon 
 

 

 



3. függelék: Az amerikai korpuszban fellelhető fogalmi metaforák szöveganyaga 
 
forrás (kivéve, ahol külön jelöljük): http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/inaug.asp 
 
First Inaugural Address of Ulysses S. Grant 

THURSDAY, MARCH 4, 1869 

 

A1  The country having just emerged from a great rebellion, many questions will come 
before it for settlement in the next four years which preceding Administrations have never had 
to deal with. 
 
A2 In conclusion I ask patient forbearance one toward another throughout the land, and a 
determined effort on the part of every citizen to do his share toward cementing a happy 
union;... 
 
 
Second Inaugural Address of Ulysses S. Grant 

TUESDAY, MARCH 4, 1873 

 

A3 When my first term of the office of Chief Executive began, the country had not 
recovered from the effects of a great internal revolution, and three of the former States of the 
Union had not been restored to their Federal relations. 
 
A4 It is my firm conviction that the civilized world is tending toward republicanism, or 
government by the people through their chosen representatives, and that our own great 
Republic is destined to be the guiding star to all others. 
 
A5 ...at the beginning of our national existence. 
 
A6 I did not ask for place or position, and was entirely without influence or the 
acquaintance of persons of influence, but was resolved to perform my part in a struggle 
threatening the very existence of the nation. 
 
 

Inaugural Address of Rutherford B. Hayes 

MONDAY, MARCH 5, 1877 

A7 ...the sentiments declared in accepting the nomination for the Presidency will be the 
standard of my conduct in the path before me, charged, as I now am, with the grave and 
difficult task of carrying them out in the practical administration of the Government so far as 
depends, under the Constitution and laws on the Chief Executive of the nation. 
 
A8 With respect to the two distinct races whose peculiar relations to each other have 
brought upon us the deplorable complications and perplexities which exist in those States, it 
must be a government which guards the interests of both races carefully and equally. It must 
be a government which submits loyally and heartily to the Constitution and the laws--the laws 
of the nation and the laws of the States themselves--accepting and obeying faithfully the 
whole Constitution as it is. 
 



A9 Resting upon this sure and substantial foundation, the superstructure of beneficent 
local governments can be built up, and not otherwise. 
 
A10 ...the General Government, the author of the act of emancipation. 
 
A11 That a moral obligation rests upon the National Government to employ its 
constitutional power and influence to establish the rights of the people it has emancipated, and 
to protect them in the enjoyment of those rights when they are infringed or assailed, is also 
generally admitted. 
 
A12 The evils which afflict the Southern States can only be removed or remedied by the 
united and harmonious efforts of both races, actuated by motives of mutual sympathy and 
regard; and while in duty bound and fully determined to protect the rights of all by every 
constitutional means at the disposal of my Administration, I am sincerely anxious to use every 
legitimate influence in favor of honest and efficient local self-government as the true resource 
of those States for the promotion of the contentment and prosperity of their citizens. 
 
A13 The material development of that section of the country has been arrested by the social 
and political revolution through which it has passed, and now needs and deserves the 
considerate care of the National Government within the just limits prescribed by the 
Constitution and wise public economy. 
 
A14 Let me assure my countrymen of the Southern States that it is my earnest desire to 
regard and promote their truest interest--the interests of the white and of the colored people 
both and equally--and to put forth my best efforts in behalf of a civil policy which will forever 
wipe out in our political affairs the color line and the distinction between North and South, to 
the end that we may have not merely a united North or a united South, but a united country. 
 
A15 Looking for the guidance of that Divine Hand by which the destinies of nations and 
individuals are shaped, I call upon you, Senators, Representatives, judges, fellow-citizens, 
here and everywhere, to unite with me in an earnest effort to secure to our country the 
blessings, not only of material prosperity, but of justice, peace, and union--a union depending 
not upon the constraint of force, but upon the loving devotion of a free people; "and that all 
things may be so ordered and settled upon the best and surest foundations that peace and 
happiness, truth and justice, religion and piety, may be established among us for all 
generations." 
 

James A. Garfield 
Inaugural Address Friday, March 4, 1881 
 
A16 We stand to-day upon an eminence which overlooks a hundred years of national life—
a century crowded with perils, but crowned with the triumphs of liberty and law. Before 
continuing the onward march let us pause on this height for a moment to strengthen our faith 
and renew our hope by a glance at the pathway along which our people have traveled. 
 
A17 The new Republic was then beset with danger on every hand. It had not conquered a 
place in the family of nations. 
 
A18 The colonists were struggling not only against the armies of a great nation, but against 
the settled opinions of mankind; for the world did not then believe that the supreme authority 
of government could be safely intrusted to the guardianship of the people themselves. 
 



A19 When they found, after a short trial, that the confederacy of States, was too weak to 
meet the necessities of a vigorous and expanding republic, they boldly set it aside, and in its 
stead established a National Union, founded directly upon the will of the people, endowed 
with full power of self-preservation and ample authority for the accomplishment of its great 
object. 
 
A20 Under this Constitution twenty-five States have been added to the Union, with 
constitutions and laws, framed and enforced by their own citizens, to secure the manifold 
blessings of local self-government. 
 
A21 Even from this brief review it is manifest that the nation is resolutely facing to the 
front, resolved to employ its best energies in developing the great possibilities of the future. 
 
A22 ...our people are determined to leave behind them all those bitter controversies 
concerning things which have been irrevocably settled, and the further discussion of which 
can only stir up strife and delay the onward march. 
 
A23 The will of the nation, speaking with the voice of battle and through the amended 
Constitution,... 
 
A24 Freedom can never yield its fullness of blessings so long as the law or its 
administration places the smallest obstacle in the pathway of any virtuous citizen. 
 
A25 Bad local government is certainly a great evil, which ought to be prevented; but to 
violate the freedom and sanctities of the suffrage is more than an evil. It is a crime which, if 
persisted in, will destroy the Government itself. Suicide is not a remedy. If in other lands it be 
high treason to compass the death of the king, it shall be counted no less a crime here to 
strangle our sovereign power and stifle its voice. 
 
A26 If that generation comes to its inheritance blinded by ignorance and corrupted by vice, 
the fall of the Republic will be certain and remediless. 
 
A27 All the constitutional power of the nation and of the States and all the volunteer forces 
of the people should be surrendered to meet this danger by the savory influence of universal 
education. 
 
A28 Let our people find a new meaning in the divine oracle which declares that "a little 
child shall lead them," for our own little children will soon control the destinies of the 
Republic. 
 
A29 Let all our people, leaving behind them the battlefields of dead issues, move forward 
and in their strength of liberty and the restored Union win the grander victories of peace. 
 
A30 I believe it to be the right "and duty of the United States to assert and maintain such 
supervision and authority over any interoceanic canal across the isthmus that connects North 
and South America as will protect our national interest." 
 
A31 Finally, acting always within the authority and limitations of the Constitution, 
invading neither the rights of the States nor the reserved rights of the people... 
 
 
First Inaugural Address of Grover Cleveland 



WEDNESDAY, MARCH 4, 1885 

A32 Moreover, if from this hour we cheerfully and honestly abandon all sectional prejudice 
and distrust, and determine, with manly confidence in one another, to work out harmoniously 
the achievements of our national destiny, we shall deserve to realize all the benefits which our 
happy form of government can bestow. 
 
A33 On this auspicious occasion we may well renew the pledge of our devotion to the 
Constitution, which, launched by the founders of the Republic and consecrated by their 
prayers and patriotic devotion, has for almost a century borne the hopes and the aspirations of 
a great people through prosperity and peace and through the shock of foreign conflicts and the 
perils of domestic strife and vicissitudes. 
 
A34 ...the executive branch of the Government...  
 
A35 ...the prosperity of our Republic... –  
 
A36 Care for the property of the nation... 
 
A37  And let us not trust to human effort alone, but humbly acknowledging the power and 
goodness of Almighty God, who presides over the destiny of nations, and who has at all times 
been revealed in our country's history, let us invoke His aid and His blessings upon our labors. 
 
 
Inaugural Address of Benjamin Harrison 

MONDAY, MARCH 4, 1889 

A38 ...our nation will have fully entered its second century. 
 
A39 I will not attempt to note the marvelous and in great part happy contrasts between our 
country as it steps over the threshold into its second century of organized existence under the 
Constitution and that weak but wisely ordered young nation that looked undauntedly down 
the first century, when all its years stretched out before it. 
 
A40 The center of population when our national capital was located was east of Baltimore, 
and it was argued by many well-informed persons that it would move eastward rather than 
westward; yet in 1880 it was found to be near Cincinnati, and the new census about to be 
taken will show another stride to the westward. That which was the body has come to be only 
the rich fringe of the nation's robe. 
 
A41 The patriotism of the people, which no longer found afield of exercise in war, was 
energetically directed to the duty of equipping the young Republic for the defense of its 
independence by making its people self-dependent. 
 
A42 The people who have settled these Territories are intelligent, enterprising, and 
patriotic, and the accession these new States will add strength to the nation. 
 
A43 God has placed upon our head a diadem and has laid at our feet power and wealth 
beyond definition or calculation. But we must not forget that we take these gifts upon the 
condition that justice and mercy shall hold the reins of power and that the upward avenues of 
hope shall be free to all the people. 
 
A44 Dangers have been in frequent ambush along our path, but we have uncovered and 



vanquished them all. 
 
A45 Each State will bring its generous contribution to the great aggregate of the nation's 
increase. 
 
 

Second Inaugural Address of Grover Cleveland 

SATURDAY, MARCH 4, 1893 

 
A46 ...it behooves us to constantly watch for every symptom of insidious infirmity that 
threatens our national vigor. 
 
A47 It can not be doubted that our stupendous achievements as a people and our country's 
robust strength have given rise to heedlessness of those laws governing our national health 
which we can no more evade than human life can escape the laws of God and nature. 
 
A48 Under our scheme of government the waste of public money is a crime against the 
citizen, and the contempt of our people for economy and frugality in their personal affairs 
deplorably saps the strength and sturdiness of our national character. 
 
A49 Loyalty to the principles upon which our Government rests positively demands that 
the equality before the law which it guarantees to every citizen should be justly and in good 
faith conceded in all parts of the land. 
 
A50 In the meantime, as the nation's wards, they should be promptly defended against the 
cupidity of designing men and shielded from every influence or temptation that retards their 
advancement. 
 
 
First Inaugural Address of William McKinley 

THURSDAY, MARCH 4, 1897 

 

A51 It will take time to restore the prosperity of former years. If we cannot promptly attain 
it, we can resolutely turn our faces in that direction and aid its return by friendly legislation. 
 
A52 The great essential to our happiness and prosperity is that we adhere to the principles 
upon which the Government was established and insist upon their faithful observance. 
 
A53 The preservation of public order, the right of discussion, the integrity of courts, and the 
orderly administration of justice must continue forever the rock of safety upon which our 
Government securely rests. 
 
A54 A grave peril to the Republic would be a citizenship too ignorant to understand or too 
vicious to appreciate the great value and beneficence of our institutions and laws, and against 
all who come here to make war upon them our gates must be promptly and tightly closed. 
 
A55 Illiteracy must be banished from the land if we shall attain that high destiny as the 
foremost of the enlightened nations of the world which, under Providence, we ought to 
achieve. 



 
A56 The United States has progressed with marvelous rapidity in every field of enterprise 
and endeavor until we have become foremost in nearly all the great lines of inland trade, 
commerce, and industry. 
 
A57 It has been the policy of the United States since the foundation of the Government to 
cultivate relations of peace and amity with all the nations of the world, and this accords with 
my conception of our duty now. 
 
A58 ...I cannot but consider it fortunate that it was reserved to the United States to have the 
leadership in so grand a work. 
 
A59 There could be no better time to put the Government upon a sound financial and 
economic basis than now. 
 
 
Second Inaugural Address of William McKinley 

MONDAY, MARCH 4, 1901 

 
A60 Strong hearts and helpful hands are needed, and, fortunately, we have them in every 
part of our beloved country. We are reunited. Sectionalism has disappeared. Division on 
public questions can no longer be traced by the war maps of 1861. 
 
A61 Existing problems demand the thought and quicken the conscience of the country,... 
 
A62 Dark pictures and gloomy forebodings are worse than useless. These only becloud, 
they do not help to point the way of safety and honor. 
 
A63 The prophets of evil were not the builders of the Republic, nor in its crises since have 
they saved or served it. 
 
A64 As heretofore, so hereafter will the nation demonstrate its fitness to administer any 
new estate which events devolve upon it, and in the fear of God will "take occasion by the 
hand and make the bounds of freedom wider yet." 
 
A65 The path of progress is seldom smooth 
 
A66 We will be consoled, to, with the fact that opposition has confronted every onward 
movement of the Republic from its opening hour until now, but without success. The 
Republic has marched on and on, and its step has exalted freedom and humanity. We are 
undergoing the same ordeal as did our predecessors nearly a century ago. We are following 
the course they blazed. 
 
A67 We adhere to the principle of equality among ourselves, and by no act of ours will we 
assign to ourselves a subordinate rank in the family of nations. 
 
A68 With our near neighbors we must remain close friends. 
 
 
Inaugural Address of Theodore Roosevelt 



SATURDAY, MARCH 4, 1905 

 
A69 To us as a people it has been granted to lay the foundations of our national life in a 
new continent. We are the heirs of the ages, and yet we have had to pay few of the penalties 
which in old countries are exacted by the dead hand of a bygone civilization. We have not 
been obliged to fight for our existence against any alien race; and yet our life has called for 
the vigor and effort without which the manlier and hardier virtues wither away. 
 
A70 ...under a free government a mighty people can thrive best,... 
 
A71 We have become a great nation, forced by the fact of its greatness into relations with 
the other nations of the earth, and we must behave as beseems a people with such 
responsibilities. 
 
A72 ...the tremendous changes wrought by the extraordinary industrial development of the 
last half century are felt in every fiber of our social and political being. 
 
A73 If we fail, the cause of free self-government throughout the world will rock to its 
foundations, and therefore our responsibility is heavy, to ourselves, to the world as it is to-day, 
and to the generations yet unborn. 
 
A74 To do so we must show, not merely in great crises, but in the everyday affairs of life, 
the qualities of practical intelligence, of courage, of hardihood, and endurance, and above all 
the power of devotion to a lofty ideal, which made great the men who founded this Republic 
in the days of Washington, which made great the men who preserved this Republic in the days 
of Abraham Lincoln. 
 
 
Inaugural Address of William Howard Taft 

THURSDAY, MARCH 4, 1909 

A75 Then, too, there are expenditures of Government absolutely necessary if our country is 
to maintain its proper place among the nations of the world, and is to exercise its proper 
influence in defense of its own trade interests in the maintenance of traditional American 
policy against the colonization of European monarchies in this hemisphere, and in the 
promotion of peace and international morality. 
 
A76 But we should be blind to existing conditions and should allow ourselves to become 
foolish idealists if we did not realize that, with all the nations of the world armed and prepared 
for war, we must be ourselves in a similar condition, in order to prevent other nations from 
taking advantage of us and of our inability to defend our interests and assert our rights with a 
strong hand. 
 
A77 Our Government is able to afford a suitable army and a suitable navy. It may maintain 
them without the slightest danger to the Republic or the cause of free institutions, and fear of 
additional taxation ought not to change a proper policy in this regard. 
 
A78 ...it is not the disposition or within the province of the Federal Government to interfere 
with the regulation by Southern States of their domestic affairs. 
 
A79 I am strongly convinced that the Government should make itself as responsible to 
employees injured in its employ as an interstate-railway corporation is made responsible by 



federal law to its employees; 
 
 
First Inaugural Address of Woodrow Wilson 

TUESDAY, MARCH 4, 1913 

 
A80 No one can mistake the purpose for which the Nation now seeks to use the Democratic 
Party. It seeks to use it to interpret a change in its own plans and point of view. 
 
A81 We have built up, moreover, a great system of government, which has stood through a 
long age as in many respects a model for those who seek to set liberty upon foundations that 
will endure against fortuitous change, against storm and accident. 
 
A82 The scales of heedlessness have fallen from our eyes. We have made up our minds to 
square every process of our national life again with the standards we so proudly set up at the 
beginning and have always carried at our hearts. Our work is a work of restoration. 
 
A83 Nor have we studied and perfected the means by which government may be put at the 
service of humanity, in safeguarding the health of the Nation, the health of its men and its 
women and its children, as well as their rights in the struggle for existence. 
 
A84 Society must see to it that it does not itself crush or weaken or damage its own 
constituent parts. 
 
A85 This is the high enterprise of the new day: To lift everything that concerns our life as a 
Nation to the light that shines from the hearthfire of every man's conscience and vision of the 
right. 
 
A86 The Nation has been deeply stirred, stirred by a solemn passion, stirred by the 
knowledge of wrong, of ideals lost, of government too often debauched and made an 
instrument of evil. The feelings with which we face this new age of right and opportunity 
sweep across our heartstrings like some air out of God's own presence, where justice and 
mercy are reconciled and the judge and the brother are one. 
 
 

Second Inaugural Address of Woodrow Wilson 

MONDAY, MARCH 5, 1917 

 
A87 We have sought very thoughtfully to set our house in order, correct the grosser errors 
and abuses of our industrial life, liberate and quicken the processes of our national genius and 
energy, and lift our politics to a broader view of the people's essential interests. 
 
A88 We are provincials no longer. The tragic events of the thirty months of vital turmoil 
through which we have just passed have made us citizens of the world. There can be no 
turning back. 
 
A89 We shall be the more American if we but remain true to the principles in which we 
have been bred. 
 
A90 ...governments derive all their just powers from the consent of the governed and that 



no other powers should be supported by the common thought, purpose or power of the family 
of nations;... 
 
A91 I need not argue these principles to you, my fellow countrymen; they are your own 
part and parcel of your own thinking and your own motives in affairs. They spring up native 
amongst us. Upon this as a platform of purpose and of action we can stand together. And it is 
imperative that we should stand together. We are being forged into a new unity amidst the 
fires that now blaze throughout the world. In their ardent heat we shall, in God's Providence, 
let us hope, be purged of faction and division, purified of the errant humors of party and of 
private interest, and shall stand forth in the days to come with a new dignity of national pride 
and spirit. 
 
A92 The thing I shall count upon, the thing without which neither counsel nor action will 
avail, is the unity of America--an America united in feeling, in purpose and in its vision of 
duty, of opportunity and of service. 
 
A93 The shadows that now lie dark upon our path will soon be dispelled, and we shall walk 
with the light all about us if we be but true to ourselves--to ourselves as we have wished to be 
known in the counsels of the world and in the thought of all those who love liberty and justice 
and the right exalted. 
 
 
Inaugural Address of Warren G. Harding 

FRIDAY, MARCH 4, 1921 

 

A94 When one surveys the world about him after the great storm, noting the marks of 
destruction and yet rejoicing in the ruggedness of the things which withstood it, if he is an 
American he breathes the clarified atmosphere with a strange mingling of regret and new 
hope. We have seen a world passion spend its fury, but we contemplate our Republic 
unshaken, and hold our civilization secure. 
 
A95 ...today our foundations of political and social belief stand unshaken... 
 
A96 The recorded progress of our Republic, materially and spiritually, in itself proves the 
wisdom of the inherited policy of noninvolvement in Old World affairs. Confident of our 
ability to work out our own destiny, and jealously guarding our right to do so, we seek no part 
in directing the destinies of the Old World. We do not mean to be entangled. 
 
A97 America, our America, the America builded on the foundation laid by the inspired 
fathers, can be a party to no permanent military alliance. 
 
A98 The unselfishness of these United States is a thing proven; our devotion to peace for 
ourselves and for the world is well established; our concern for preserved civilization has had 
its impassioned and heroic expression. 
 
A99 The success of our popular government rests wholly upon the correct interpretation of 
the deliberate, intelligent, dependable popular will of America. 
 
A100 Because we cherish ideals of justice and peace, because we appraise international 
comity and helpful relationship no less highly than any people of the world, we aspire to a 
high place in the moral leadership of civilization, and we hold a maintained America, the 



proven Republic, the unshaken temple of representative democracy, to be not only an 
inspiration and example, but the highest agency of strengthening good will and promoting 
accord on both continents. 
 
A101 We must understand that ties of trade bind nations in closest intimacy, 
 
A102 We have not strengthened ours in accordance with our resources or our genius, notably 
on our own continent, where a galaxy of Republics reflects the glory of new-world 
democracy, but in the new order of finance and trade we mean to promote enlarged activities 
and seek expanded confidence. 
 
A103 While the world's embittered travail did not leave us devastated lands nor desolated 
cities, left no gaping wounds, no breast with hate, it did involve us in the delirium of 
expenditure, in expanded currency and credits, in unbalanced industry, in unspeakable waste, 
and disturbed relationships. While it uncovered our portion of hateful selfishness at home, it 
also revealed the heart of America as sound and fearless, and beating in confidence unfailing. 
 
A104 If, despite this attitude, war is again forced upon us, I earnestly hope a way may be 
found which will unify our individual and collective strength and consecrate all America, 
materially and spiritually, body and soul, to national defense. 
 
A105 Our most dangerous tendency is to expect too much of government, and at the same 
time do for it too little. We contemplate the immediate task of putting our public household in 
order. 
 
A106 The call is for productive America to go on. 
 
A107 I wish for an America no less alert in guarding against dangers from within than it is 
watchful against enemies from without. 
 
A108 Ours is a constitutional freedom where the popular will is the law supreme and 
minorities are sacredly protected. Our revisions, reformations, and evolutions reflect a 
deliberate judgment and an orderly progress, and we mean to cure our ills, but never destroy 
or permit destruction by force. 
 
A109 We would not have an America living within and for herself alone, but we would have 
her self-reliant, independent, and ever nobler, stronger, and richer. Believing in our higher 
standards, reared through constitutional liberty and maintained opportunity, we invite the 
world to the same heights. 
 
A110 I would rejoice to acclaim the era of the Golden Rule and crown it with the autocracy 
of service. I pledge an administration wherein all the agencies of Government are called to 
serve, and ever promote an understanding of Government purely as an expression of the 
popular will. 
 
A111 But with the realization comes the surge of high resolve, and there is reassurance in 
belief in the God-given destiny of our Republic. 
 
 
Calvin Coolidge 
Inaugural Address 
 Wednesday, March 4, 1925 



 
A112 Our own country is leading the world in the general readjustment to the results of the 
great conflict. 
 
A113 It is necessary to keep the former experiences of our country both at home and abroad 
continually before us, if we are to have any science of government. If we wish to erect new 
structures, we must have a definite knowledge of the old foundations. 
 
A114 We must frequently take our bearings from these fixed stars of our political firmament 
if we expect to hold a true course. 
 
A115 We made freedom a birthright. We extended our domain over distant islands in order 
to safeguard our own interests and accepted the consequent obligation to bestow justice and 
liberty upon less favored peoples. 
 
A116 This policy represents a new departure in the world. 
 
A117 America has taken the lead in this new direction, and that lead America must continue 
to hold. 
 
A118 We can not barter away our independence or our sovereignty, but we ought to engage 
in no refinements of logic, no sophistries, and no subterfuges, to argue away the undoubted 
duty of this country by reason of the might of its numbers, the power of its resources, and its 
position of leadership in the world,... 
 
A119 The property of the country belongs to the people of the country. 
 
A120 Those who disregard the rules of society are not exhibiting a superior intelligence, are 
not promoting freedom and independence, are not following the path of civilization, but are 
displaying the traits of ignorance, of servitude, of savagery, and treading the way that leads 
back to the jungle. 
 
A121 The encouraging feature of our country is not that it has reached its destination, but 
that it has overwhelmingly expressed its determination to proceed in the right direction. 
 
A122 The mind of America must be forever free. 
 
A123 Here stands our country, an example of tranquillity at home, a patron of tranquillity 
abroad. Here stands its Government, aware of its might but obedient to its conscience. 
 
 
Inaugural Address of Herbert Hoover 

MONDAY, MARCH 4, 1929 

A124 We have emerged from the losses of the Great War and the reconstruction following it 
with increased virility and strength. 
 
A125 We are steadily building a new race -- a new civilization great in its own attainments. 
 
A126 But all this majestic advance should not obscure the constant dangers from which self-
government must be safeguarded. The strong man must at all times be alert to the attack of 
insidious disease. 



 
A127 I am not prepared to believe that this indicates any decay in the moral fiber of the 
American people. 
 
A128 To reestablish the vigor and effectiveness of law enforcement we must critically 
consider the entire Federal machinery of justice, the redistribution of its functions, the 
simplification of its procedure, the provision of additional special tribunals, the better 
selection of juries, and the more effective organization of our agencies of investigation and 
prosecution that justice may be sure and that it may be swift. While the authority of the 
Federal Government extends to but part of our vast system of national, State, and local justice, 
yet the standards which the Federal Government establishes have the most profound influence 
upon the whole structure. 
 
A129 I have been selected by you to execute and enforce the laws of. I propose to do so to 
the extent of my own abilities, but the measure of success that the Government shall attain 
will depend upon the moral support which you, as citizens, extend. The duty of citizens to 
support the laws of the land is coequal with the duty of their Government to enforce the laws 
which exist. 
 
A130 We have need further to perfect the means by which Government can be adapted to 
human service. 
 
A131 The United States fully accepts the profound truth that our own progress, prosperity, 
and peace are interlocked with the progress, prosperity, and peace of all humanity. 
 
A132 They fail to see that the American people are engrossed in the building for themselves 
of a new economic system, a new social system, a new political system all of which are 
characterized by aspirations of freedom of opportunity and thereby are the negation of 
imperialism. 
 
A133 ...our sympathies are broadening beyond the bounds of our Nation and race toward 
their true expression in a real brotherhood of man. 
 
A134 There is no short road to the realization of these aspirations. Ours is a progressive 
people, but with a determination that progress must be based upon the foundation of 
experience. Ill- considered remedies for our faults bring only penalties after them. But if we 
hold the faith of the men in our mighty past who created these ideals, we shall leave them 
heightened and strengthened for our children. 
 
 
First Inaugural Address of Franklin D. Roosevelt 

SATURDAY, MARCH 4, 1933 

A135 This great Nation will endure as it has endured, will revive and will prosper. 
 
A136 In every dark hour of our national life a leadership of frankness and vigor has met with 
that understanding and support of the people themselves which is essential to victory. 
 
A137 The money changers have fled from their high seats in the temple of our civilization. 
We may now restore that temple to the ancient truths. The measure of the restoration lies in 
the extent to which we apply social values more noble than mere monetary profit. 
 



A138 Finally, in our progress toward a resumption of work we require two safeguards 
against a return of the evils of the old order; 
 
A139 Through this program of action we address ourselves to putting our own national 
house in order and making income balance outgo. 
 
A140 The basic thought that guides these specific means of national recovery is not 
narrowly nationalistic. It is the insistence, as a first consideration, upon the interdependence 
of the various elements in all parts of--a recognition of the old and permanently important 
manifestation of the American spirit of the pioneer. It is the way to recovery. It is the 
immediate way. It is the strongest assurance that the recovery will endure. 
 
A141 ...if we are to go forward, we must move as a trained and loyal army willing to 
sacrifice for the good of a common discipline, because without such discipline no progress is 
made, no leadership becomes effective. 
 
A142 With this pledge taken, I assume unhesitatingly the leadership of this great army of our 
people dedicated to a disciplined attack upon our common problems. 
 
A143 I am prepared under my constitutional duty to recommend the measures that a stricken 
nation in the midst of a stricken world may require. 
 
A144 But in the event that the Congress shall fail to take one of these two courses, and in the 
event that the national emergency is still critical, I shall not evade the clear course of duty that 
will then confront me. I shall ask the Congress for the one remaining instrument to meet the 
crisis--broad Executive power to wage a war against the emergency, as great as the power that 
would be given to me if we were in fact invaded by a foreign foe. 
 
A145 We face the arduous days that lie before us in the warm courage of the national 
unity;... 
 
A146 We aim at the assurance of a rounded and permanent national life. 
 
 
Second Inaugural Address of Franklin D. Roosevelt 

WEDNESDAY, JANUARY 20, 1937 

A147 When four years ago we met to inaugurate a President, the Republic, single-minded in 
anxiety, stood in spirit here. 
 
A148 We of the Republic pledged ourselves to drive from the temple of our ancient faith 
those who had profaned it; to end by action, tireless and unafraid, the stagnation and despair 
of that day. 
 
A149 We of the Republic sensed the truth that democratic government has innate capacity to 
protect its people against disasters once considered inevitable, to solve problems once 
considered unsolvable. 
 
A150 They hold out the clear hope that government within communities, government within 
the separate States, and government of the United States can do the things the times require, 
without yielding its democracy. Our tasks in the last four years did not force democracy to 
take a holiday. 



 
A151 Our progress out of the depression is obvious. But that is not all that you and I mean 
by the new order of things. Our pledge was not merely to do a patchwork job with 
secondhand materials. By using the new materials of social justice we have undertaken to 
erect on the old foundations a more enduring structure for the better use of future generations. 
 
A152 For these reasons I am justified in believing that the greatest change we have 
witnessed has been the change in the moral climate of America. 
 
A153 With this change in our moral climate and our rediscovered ability to improve our 
economic order, we have set our feet upon the road of enduring progress. 
 
A154 True, we have come far from the days of stagnation and despair. Vitality has been 
preserved. Courage and confidence have been restored. Mental and moral horizons have been 
extended. 
 
A155 Its hundred and thirty million people are at peace among themselves; they are making 
their country a good neighbor among the nations. 
 
A156 We are determined to make every American citizen the subject of his country's interest 
and concern; and we will never regard any faithful law-abiding group within our borders as 
superfluous. The test of our progress is not whether we add more to the abundance of those 
who have much; it is whether we provide enough for those who have too little. 
 
A157 They will demand a nation uncorrupted by cancers of injustice and, therefore, strong 
among the nations in its example of the will to peace. 
 
A158 Today we reconsecrate our country to long-cherished ideals in a suddenly changed 
civilization. 
 
A159 But in our seeking for economic and political progress as a nation, we all go up, or 
else we all go down, as one people. 
 
A160 In taking again the oath of office as President of the United States, I assume the 
solemn obligation of leading the American people forward along the road over which they 
have chosen to advance. 
 
A161 While this duty rests upon me I shall do my utmost to speak their purpose and to do 
their will, seeking Divine guidance to help us each and every one to give light to them that sit 
in darkness and to guide our feet into the way of peace. 
 
 
Third Inaugural Address of Franklin D. Roosevelt 
 
A162 In Washington's day the task of the people was to create and weld together a nation. 
In Lincoln's day the task of the people was to preserve that Nation from disruption from 
within. 
In this day the task of the people is to save that Nation and its institutions from disruption 
from without. 
 
A163 The life of a man is three-score years and ten: a little more, a little less. The life of a 
nation is the fullness of the measure of its will to live. 



 
A164 Eight years ago, when the life of this Republic seemed frozen by a fatalistic terror, we 
proved that this is not true. 
 
A165 Vital to our present and our future is this experience of a democracy which 
successfully survived crisis at home; put away many evil things; built new structures on 
enduring lines; and, through it all, maintained the fact of its democracy. 
 
A166 For action has been taken within the three-way framework of the Constitution of the 
United States. 
 
A167 Prophets of the downfall of American democracy have seen their dire predictions 
come to naught. 
 
A168 Democracy is not dying. We know it because we have seen it revive--and grow. 
 
A169 A nation, like a person, has a body--a body that must be fed and clothed and housed, 
invigorated and rested, in a manner that measures up to the objectives of our time. 
 
A170 A nation, like a person, has a mind--a mind that must be kept informed and alert, that 
must know itself, that understands the hopes and the needs of its neighbors--all the other 
nations that live within the narrowing circle of the world. 
 
A171 And a nation, like a person, has something deeper, something more permanent, 
something larger than the sum of all its parts. 
 
A172 And yet we all understand what it is--the spirit--the faith of America. It is the product 
of centuries. It was born in the multitudes of those who came from many lands--some of high 
degree, but mostly plain people, who sought here, early and late, to find freedom more freely. 
 
A173 It is not enough to clothe and feed the body of this Nation, and instruct and inform its 
mind. For there is also the spirit. 
 
A174 Without the body and the mind, as all men know, the Nation could not live. 
 
A175 But if the spirit of America were killed, even though the Nation's body and mind, 
constricted in an2 alien world, lived on, the America we know would have perished. 
 
A176 The destiny of America... 
 
A177 The preservation of the spirit and faith of the Nation does, and will, furnish the highest 
justification for every sacrifice that we may make in the cause of national defense. 
 
A178 We do not retreat. We are not content to stand still. As Americans, we go forward, in 
the service of our country, by the will of God. 
 
 
Fourth Inaugural Address of Franklin D. Roosevelt 

SATURDAY, JANUARY 20, 1945 

 

A179 Our Constitution of 1787 was not a perfect instrument; it is not perfect yet. But it 



provided a firm base upon which all manner of men, of all races and colors and creeds, could 
build our solid structure of democracy. 
 
A180 The Almighty God has blessed our land in many ways. He has given our people stout 
hearts and strong arms with which to strike mighty blows for freedom and truth. He has given 
to our country a faith which has become the hope of all peoples in an anguished world. 
 
 
Inaugural Address of Harry S. Truman 

THURSDAY, JANUARY 20, 1949 

 

A181 The peoples of the earth face the future with grave uncertainty, composed almost 
equally of great hopes and great fears. In this time of doubt, they look to the United States as 
never before for good will, strength, and wise leadership. 
 
A182 We are moving on with other nations to build an even stronger structure of 
international order and justice. 
 
A183 Only by helping the least fortunate of its members to help themselves can the human 
family achieve the decent, satisfying life that is the right of all people. 
 
A184 Slowly but surely we are weaving a world fabric of international security and growing 
prosperity. 
 
 
First Inaugural Address of Dwight D. Eisenhower 
TUESDAY, JANUARY 20, 1953 
 
A185 How far have we come in man's long pilgrimage from darkness toward light? Are we 
nearing the light--a day of freedom and of peace for all mankind? Or are the shadows of 
another night closing in upon us? 
 
A186 To produce this unity, to meet the challenge of our time, destiny has laid upon our 
country the responsibility of the free world's leadership. 
 
A187 Knowing that only a United States that is strong and immensely productive can help 
defend freedom in our world, we view our Nation's strength and security as a trust upon 
which rests the hope of free men everywhere. 
 
A188 We must be willing, individually and as a Nation, to accept whatever sacrifices may be 
required of us. A people that values its privileges above its principles soon loses both. 
 
A189 ...whatever America hopes to bring to pass in the world must first come to pass in the 
heart of America. 
 
 
Second Inaugural Address of Dwight D. Eisenhower 

MONDAY, JANUARY 21, 1957 

A190 And so shall America--in the sight of all men of good will--prove true to the honorable 
purposes that bind and rule us as a people in all this time of trial through which we pass. 



 
A191 The air rings with the song of our industry--rolling mills and blast furnaces, dynamos, 
dams, and assembly lines--the chorus of America the bountiful. 
 
A192 In our nation work and wealth abound. 
 
A193 Everywhere we see the seeds of the same growth that America itself has known. The 
American experiment has, for generations, fired the passion and the courage of millions 
elsewhere seeking freedom, equality, and opportunity. And the American story of material 
progress has helped excite the longing of all needy peoples for some satisfaction of their 
human wants. These hopes that we have helped to inspire, we can help to fulfill. 
 
 
Inaugural Address of John F. Kennedy 

FRIDAY, JANUARY 20, 1961 

 

A194 To those new States whom we welcome to the ranks of the free, we pledge our word 
that one form of colonial control shall not have passed away merely to be replaced by a far 
more iron tyranny. 
 
A195 To our sister republics south of our border, we offer a special pledge--to convert our 
good words into good deeds--in a new alliance for progress--to assist free men and free 
governments in casting off the chains of poverty. 
 
A196 And let every other power know that this Hemisphere intends to remain the master of 
its own house. 
 
A197 Now the trumpet summons us again--not as a call to bear arms, though arms we need; 
not as a call to battle, though embattled we are--but a call to bear the burden of a long twilight 
struggle, year in and year out, "rejoicing in hope, patient in tribulation"--a struggle against the 
common enemies of man: tyranny, poverty, disease, and war itself. 
 
A198 Can we forge against these enemies a grand and global alliance, North and South, East 
and West, that can assure a more fruitful life for all mankind? Will you join in that historic 
effort? 
 
 
Inaugural Address of Lyndon Baines Johnson 
WEDNESDAY, JANUARY 20, 1965 
 
A199 We are one nation and one people. Our fate as a nation and our future as a people rest 
not upon one citizen, but upon all citizens. 
 
A200 Our destiny in the midst of change will rest on the unchanged character of our people, 
and on their faith. 
 
A201 The American covenant called on us to help show the way for the liberation of man. 
 
A202 If American lives must end, and American treasure be spilled, in countries we barely 
know, that is the price that change has demanded of conviction and of our enduring covenant. 
 



A203 We are all fellow passengers on a dot of earth. And each of us, in the span of time, has 
really only a moment among our companions. 
 
A204 Our Nation's course is abundantly clear. We aspire to nothing that belongs to others. 
We seek no dominion over our fellow man. but man's dominion over tyranny and misery. 
 
A205 Under this covenant of justice, liberty, and union we have become a nation--
prosperous, great, and mighty. 
 
A206 Our enemies have always made the same mistake. In my lifetime--in depression and in 
war--they have awaited our defeat. Each time, from the secret places of the American heart, 
came forth the faith they could not see or that they could not even imagine. It brought us 
victory. And it will again. 
 
A207 For this is what America is all about. It is the uncrossed desert and the unclimbed 
ridge. It is the star that is not reached and the harvest sleeping in the unplowed ground. Is our 
world gone? We say "Farewell." Is a new world coming? We welcome it--and we will bend it 
to the hopes of man. 
 
 
First Inaugural Address of Richard Milhous Nixon 

MONDAY, JANUARY 20, 1969 

A208 ...my fellow citizens of the world community: 
 
A209 Eight years from now America will celebrate its 200th anniversary as a nation. 
 
A210 We have found ourselves rich in goods, but ragged in spirit; reaching with magnificent 
precision for the moon, but falling into raucous discord on earth. 
 
A211 This means black and white together, as one nation, not two. 
 
A212 As we learn to go forward together at home, let us also seek to go forward together 
with all mankind. 
 
A213 I know America. I know the heart of America is good. 
 
 
Second Inaugural Address of Richard Milhous Nixon 

SATURDAY, JANUARY 20, 1973 

 

A214 Let us accept that high responsibility not as a burden, but gladly--gladly because the 
chance to build such a peace is the noblest endeavor in which a nation can engage; gladly, 
also, because only if we act greatly in meeting our responsibilities abroad will we remain a 
great Nation, and only if we remain a great Nation will we act greatly in meeting our 
challenges at home. 
 
A215 Just as building a structure of peace abroad has required turning away from old 
policies that failed, so building a new era of progress at home requires turning away from old 
policies that have failed. 
 



A216 And at home, the shift from old policies to new will not be a retreat from our 
responsibilities, but a better way to progress. 
 
A217 Government must learn to take less from people so that people can do more for 
themselves. 
 
A218 Let us remember that America was built not by government, but by people--not by 
welfare, but by work--not by shirking responsibility, but by seeking responsibility. 
 
A219 From this day forward, let each of us make a solemn commitment in his own heart: to 
bear his responsibility, to do his part, to live his ideals--so that together, we can see the dawn 
of a new age of progress for America, and together, as we celebrate our 200th anniversary as a 
nation, we can do so proud in the fulfillment of our promise to ourselves and to the world. 
 
A220 America's record in this century has been unparalleled in the world's history for its 
responsibility, for its generosity, for its creativity and for its progress. 
 
A221 Let us pledge together to make these next four years the best four years in America's 
history, so that on its 200th birthday America will be as young and as vital as when it began, 
and as bright a beacon of hope for all the world. 
 
 
August 9, 1974 
Gerald R. Ford's Remarks Upon Taking the Oath of Office as President 
http://www.fordlibrarymuseum.gov/library/speeches/740001.asp 
 
A222 Even though this is late in an election year, there is no way we can go forward except 
together and no way anybody can win except by serving the people's urgent needs. We cannot 
stand still or slip backwards. We must go forward now together. 
 
A223 America will remain strong and united, but its strength will remain dedicated to the 
safety and sanity of the entire family of man, as well as to our own precious freedom. 
 
A224 I believe that truth is the glue that holds government together, not only our 
Government but civilization itself. That bond, though strained, is unbroken at home and 
abroad. 
 
A225 As we bind up the internal wounds of Watergate, more painful and more poisonous 
than those of foreign wars, let us restore the golden rule to our political process, and let 
brotherly love purge our hearts of suspicion and of hate. 
 
 
Inaugural Address of Jimmy Carter 

THURSDAY, JANUARY 20, 1977 

 

A226 For myself and for our Nation, I want to thank my predecessor for all he has done to 
heal our land. 
 
A227 In this outward and physical ceremony we attest once again to the inner and spiritual 
strength of our Nation. 
 



A228 Two centuries ago our Nation's birth was a milestone in the long quest for freedom, 
but the bold and brilliant dream which excited the founders of this Nation still awaits its 
consummation. I have no new dream to set forth today, but rather urge a fresh faith in the old 
dream. 
 
A229 The American dream endures. We must once again have full faith in our country--and 
in one another. I believe America can be better. We can be even stronger than before. 
 
A230 Our Nation can be strong abroad only if it is strong at home. 
 
A231 We will not behave in foreign places so as to violate our rules and standards here at 
home, for we know that the trust which our Nation earns is essential to our strength. 
 
A232 We are a strong nation, and we will maintain strength so sufficient that it need not be 
proven in combat--a quiet strength based not merely on the size of an arsenal, but on the 
nobility of ideas. 
 
A233 We will be ever vigilant and never vulnerable, and we will fight our wars against 
poverty, ignorance, and injustice--for those are the enemies against which our forces can be 
honorably marshaled. 
 
A234 ...we had strengthened the American family, which is the basis of our society... 
 
A235 These are not just my goals, and they will not be my accomplishments, but the 
affirmation of our Nation's continuing moral strength and our belief in an undiminished, ever-
expanding American dream. 
 
 
First Inaugural Address of Ronald Reagan 

TUESDAY, JANUARY 20, 1981 

 

A236 By your gracious cooperation in the transition process, you have shown a watching 
world that we are a united people pledged to maintaining a political system which guarantees 
individual liberty to a greater degree than any other, and I thank you and your people for all 
your help in maintaining the continuity which is the bulwark of our Republic. 
 
A237 These United States are confronted with an economic affliction of great proportions. 
 
A238 They will go away because we, as Americans, have the capacity now, as we have had 
in the past, to do whatever needs to be done to preserve this last and greatest bastion of 
freedom. 
 
A239 With the idealism and fair play which are the core of our system and our strength, we 
can have a strong and prosperous America at peace with itself and the world. 
 
A240 Our Government has no power except that granted it by the people. It is time to check 
and reverse the growth of government which shows signs of having grown beyond the 
consent of the governed. 
 
A241 Now, so there will be no misunderstanding, it is not my intention to do away with 
government. It is, rather, to make it work-work with us, not over us; to stand by our side, not 



ride on our back. 
 
A242 ...unnecessary and excessive growth of government. 
 
A243 So, with all the creative energy at our command, let us begin an era of national 
renewal. Let us renew our determination, our courage, and our strength. And let us renew; our 
faith and our hope. 
 
A244 Their patriotism is quiet but deep. Their values sustain our national life. 
 
A245 Above all, we must realize that no arsenal, or no weapon in the arsenals of the world, 
is so formidable as the will and moral courage of free men and women. It is a weapon our 
adversaries in today's world do not have. It is a weapon that we as Americans do have. Let 
that be understood by those who practice terrorism and prey upon their neighbors. 
 
A246 We are a nation under God, and I believe God intended for us to be free. 
 
 
Second Inaugural Address of Ronald Reagan 

MONDAY, JANUARY 21, 1985 

 

A247 ...for the first time in history, government, the people said, was not our master, it is our 
servant; its only power that which we the people allow it to have. 
 
A248 We are creating a nation once again vibrant, robust, and alive. But there are many 
mountains yet to climb. 
 
A249 ...when Americans courageously supported the struggle for liberty, self-government, 
and free enterprise throughout the world, and turned the tide of history away from totalitarian 
darkness and into the warm sunlight of human freedom. 
 
A250 Our two-party system has served us well over the years, but never better than in those 
times of great challenge when we came together not as Democrats or Republicans, but as 
Americans united in a common cause. 
 
A251 We must never again abuse the trust of working men and women, by sending their 
earnings on a futile chase after the spiraling demands of a bloated Federal Establishment. 
 
A252 The time has come for a new American emancipation--a great national drive to tear 
down economic barriers and liberate the spirit of enterprise in the most distressed areas of our 
country. 
 
A253 From new freedom will spring new opportunities for growth, a more productive, 
fulfilled and united people, and a stronger America--an America that will lead the 
technological revolution, and also open its mind and heart and soul to the treasures of 
literature, music, and poetry, and the values of faith, courage, and love. 
 
A254 We must act now to protect future generations from Government's desire to spend its 
citizens' money and tax them into servitude when the bills come due. 
 
A255 Let us resolve there will be no turning back or hesitation on the road to an America 



rich in dignity and abundant with opportunity for all our citizens. 
 
A256 Let us resolve that we the people will build an American opportunity society in which 
all of us--white and black, rich and poor, young and old--will go forward together arm in arm. 
 
A257 America must remain freedom's staunchest friend, for freedom is our best ally. 
 
A258 And it is the world's only hope, to conquer poverty and preserve peace. Every blow we 
inflict against poverty will be a blow against its dark allies of oppression and war. Every 
victory for human freedom will be a victory for world peace. 
 
A259 So we go forward today, a nation still mighty in its youth and powerful in its purpose. 
 
A260 It is the American sound. It is hopeful, big-hearted, idealistic, daring, decent, and fair. 
That's our heritage; that is our song. We sing it still. For all our problems, our differences, we 
are together as of old, as we raise our voices to the God who is the Author of this most tender 
music. And may He continue to hold us close as we fill the world with our sound--sound in 
unity, affection, and love--one people under God, dedicated to the dream of freedom that He 
has placed in the human heart, called upon now to pass that dream on to a waiting and hopeful 
world. 
 
 

Inaugural Address of George Bush 

FRIDAY, JANUARY 20, 1989 

A261 ...Washington remains the Father of our Country... 
 
A262 America today is a proud, free nation, decent and civil, a place we cannot help but 
love. 
 
A263 America is never wholly herself unless she is engaged in high moral principle. We as a 
people have such a purpose today. It is to make kinder the face of the Nation and gentler the 
face of the world. 
 
A264 Great nations like great men must keep their word. When America says something, 
America means it,... 
 
A265 There are few clear areas in which we as a society must rise up united and express our 
intolerance. The most obvious now is drugs. And when that first cocaine was smuggled in on 
a ship, it may as well have been a deadly bacteria, so much has it hurt the body, the soul of 
our country. And there is much to be done and to be said, but take my word for it: This 
scourge will stop. 
 
 
First Inaugural Address of William J. Clinton; January 20, 1993 
 
A266 Today we celebrate the mystery of American renewal. 
 
A267 A spring reborn in the world's oldest democracy, that brings forth the vision and 
courage to reinvent America. 
 
A268 From our revolution, the Civil War, to the Great Depression to the civil rights 



movement, our people have always mustered the determination to construct from these crises 
the pillars of our history. 
 
A269 Thomas Jefferson believed that to preserve the very foundations of our nation, we 
would need dramatic change from time to time. 
 
A270 Our democracy must be not only the envy of the world but the engine of our own 
renewal. There is nothing wrong with America that cannot be cured by what is right with 
America. 
 
A271 And so today, we pledge an end to the era of deadlock and drift; a new season of 
American renewal has begun. To renew America, we must be bold. 
 
A272 We must provide for our nation the way a family provides for its children. 
 
A273 To renew America, we must revitalize our democracy. 
 
A274 To renew America, we must meet challenges abroad as well at home. 
 
A275 Clearly America must continue to lead the world we did so much to make. 
 
A276 While America rebuilds at home, we will not shrink from the challenges, nor fail to 
seize the opportunities, of this new world. 
 
A277 An idea ennobled by the faith that our nation can summon from its myriad diversity 
the deepest measure of unity. 
 
A278 An idea infused with the conviction that America's long heroic journey must go 
forever upward. 
 
 
Second Inaugural Address of William J. Clinton; January 20, 1997 
 
A279 We vowed then to set a clear course to renew our nation. 
 
A280 America stands alone as the world's indispensable nation. 
 
A281 We need a new government for a new century - humble enough not to try to solve all 
our problems for us, but strong enough to give us the tools to solve our problems for 
ourselves; a government that is smaller, lives within its means, and does more with less. 
 
A282 The preeminent mission of our new government is to give all Americans an 
opportunity,- not a guarantee, but a real opportunity to build better lives. 
 
A283 For any one of us to succeed, we must succeed as one America. 
 
A284 The challenge of our past remains the challenge of our future, will we be one nation, 
one people, with one common destiny, or not? Will we all come together, or come apart? 
 
A285 The divide of race has been America's constant curse. And each new wave of 
immigrants gives new targets to old prejudices. Prejudice and contempt, cloaked in the 
pretense of religious or political conviction are no different. These forces have nearly 



destroyed our nation in the past. They plague us still. They fuel the fanaticism of terror. And 
they torment the lives of millions in fractured nations all around the world. 
 
A286 Our rich texture of racial, religious and political diversity will be a Godsend in the 21st 
century. Great rewards will come to those who can live together, learn together, work 
together, forge new ties that bind together. 
 
A287 With a new vision of government, a new sense of responsibility, a new spirit of 
community, we will sustain America's journey. 
 
A288 And the world's greatest democracy will lead a whole world of democracies. 
 
A289 Our land of new promise will be a nation that meets its obligations, a nation that 
balances its budget, but never loses the balance of its values. 
 
A290 Fellow citizens, let us build that America, a nation ever moving forward toward 
realizing the full potential of all its citizens. 
 
A291 Thirty-four years ago, the man whose life we celebrate today spoke to us down there, 
at the other end of this Mall, in words that moved the conscience of a nation. 
 
A292 No, they call on us instead to be repairers of the breach, and to move on with 
America's mission. 
 
A293 Let us shape the hope of this day into the noblest chapter in our history. Yes, let us 
build our bridge. A bridge wide enough and strong enough for every American to cross over 
to a blessed land of new promise. 
 
A294 May those generations whose faces we cannot yet see, whose names we may never 
know, say of us here that we led our beloved land into a new century with the American 
Dream alive for all her children; with the American promise of a more perfect union a reality 
for all her people; with America's bright flame of freedom spreading throughout all the world. 
 
 
Inaugural Address of George W. Bush; January 20, 2001 
 
A295 We have a place, all of us, in a long story. A story we continue, but whose end we will 
not see. It is the story of a new world that became a friend and liberator of the old, a story of a 
slave-holding society that became a servant of freedom, the story of a power that went into the 
world to protect but not possess, to defend but not to conquer. It is the American story. 
 
A296 Americans are called upon to enact this promise in our lives and in our laws; and 
though our nation has sometimes halted, and sometimes delayed, we must follow no other 
course. 
 
A297 Through much of the last century, America's faith in freedom and democracy was a 
rock in a raging sea. Now it is a seed upon the wind, taking root in many nations. Our 
democratic faith is more than the creed of our country, it is the inborn hope of our humanity, 
an ideal we carry but do not own, a trust we bear and pass along; and even after nearly 225 
years, we have a long way yet to travel. 
 
A298 The ambitions of some Americans are limited by failing schools and hidden prejudice 



and the circumstances of their birth; and sometimes our differences run so deep, it seems we 
share a continent, but not a country. We do not accept this, and we will not allow it. Our unity, 
our union, is the serious work of leaders and citizens in every generation; and this is my 
solemn pledge, "I will work to build a single nation of justice and opportunity." 
 
A299 America has never been united by blood or birth or soil. We are bound by ideals that 
move us beyond our backgrounds, lift us above our interests and teach us what it means to be 
citizens. 
 
A300 America, at its best, matches a commitment to principle with a concern for civility. 
 
A301 If our country does not lead the cause of freedom, it will not be led. 
 
A302 America, at its best, is also courageous. 
 
A303 The enemies of liberty and our country should make no mistake, America remains 
engaged in the world by history and by choice, shaping a balance of power that favors 
freedom. 
 
A304 We will defend our allies and our interests; we will show purpose without arrogance; 
we will meet aggression and bad faith with resolve and strength; and to all nations, we will 
speak for the values that gave our nation birth. 
 
A305 America, at its best, is compassionate. In the quiet of American conscience, we know 
that deep, persistent poverty is unworthy of our nation's promise. 
 
A306 I ask you to be citizens. Citizens, not spectators; citizens, not subjects; responsible 
citizens, building communities of service and a nation of character. 
 
 
Second Inaugural Address of George W. Bush; January 20, 2005 
 
A307 For a half a century, America defended our own freedom by standing watch on distant 
borders. 
 
A308 America will not impose our own style of government on the unwilling. Our goal 
instead is to help others find their own voice, attain their own freedom, and make their own 
way. 
 
A309 All who live in tyranny and hopelessness can know: the United States will not ignore 
your oppression, or excuse your oppressors. When you stand for your liberty, we will stand 
with you. 
 
A310 Start on this journey of progress and justice, and America will walk at your side. 
 
A311 America has need of idealism and courage, because we have essential work at home—
the unfinished work of American freedom. 
 
A312 We felt the unity and fellowship of our nation when freedom came under attack, and 
our response came like a single hand over a single heart. And we can feel that same unity and 
pride whenever America acts for good, and the victims of disaster are given hope, and the 
unjust encounter justice, and the captives are set free. 



 
 
First Inaugural Address of Barack Obama; January 20, 2009 
 
A313 These are the indicators of crisis, subject to data and statistics. Less measurable but no 
less profound is a sapping of confidence across our land; a nagging fear that America's decline 
is inevitable, and that the next generation must lower its sights. 
 
A314 We remain a young nation, but in the words of Scripture, the time has come to set 
aside childish things. 
 
A315 In reaffirming the greatness of our nation, we understand that greatness is never a 
given. It must be earned. Our journey has never been one of shortcuts or settling for less. It 
has not been the path for the faint-hearted, for those who prefer leisure over work, or seek 
only the pleasures of riches and fame. 
 
A316 Rather, it has been the risk-takers, the doers, the makers of things - some celebrated, 
but more often men and women obscure in their labor, who have carried us up the long, 
rugged path towards prosperity and freedom. 
 
A317 This is the journey we continue today. We remain the most prosperous, powerful 
nation on Earth. 
 
A318 Starting today, we must pick ourselves up, dust ourselves off, and begin again the 
work of remaking America. 
 
A319 ...know that America is a friend of each nation and every man, woman, and child who 
seeks a future of peace and dignity, and that we are ready to lead once more. 
 
A320 For we know that our patchwork heritage is a strength, not a weakness. We are a 
nation of Christians and Muslims, Jews and Hindus, and non-believers. 
 
A321 America must play its role in ushering in a new era of peace. 
 
A322 For as much as government can do and must do, it is ultimately the faith and 
determination of the American people upon which this nation relies. 
 
A323 In the year of America's birth, in the coldest of months, a small band of patriots 
huddled by dying campfires on the shores of an icy river. 
 
A324 In the face of our common dangers, in this winter of our hardship, let us remember 
these timeless words. With hope and virtue, let us brave once more the icy currents, and 
endure what storms may come. Let it be said by our children's children that when we were 
tested we refused to let this journey end, that we did not turn back, nor did we falter; and with 
eyes fixed on the horizon and God's grace upon us, we carried forth that great gift of freedom 
and delivered it safely to future generations. 
 
 
Barack Obama 
Second Inaugural Address 
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A325 We recall that what binds this nation together is not the colors of our skin or the tenets 
of our faith or the origins of our names. 
 
A326 Today we continue a never-ending journey to bridge the meaning of those words with 
the realities of our time. 
 
A327 Together, we resolved that a great nation must care for the vulnerable, and protect its 
people from life’s worst hazards and misfortune. 
 
A328 Through it all, we have never relinquished our skepticism of central authority, nor 
have we succumbed to the fiction that all society’s ills can be cured through government 
alone. 
 
A329 Now, more than ever, we must do these things together, as one nation, and one people. 
 
A330 We believe that America’s prosperity must rest upon the broad shoulders of a rising 
middle class. 
 
A331 We must make the hard choices to reduce the cost of health care and the size of our 
deficit; but we reject the belief that America must choose between caring for the generation 
that built this country and investing in the generation that will build its future. 
 
A332 But America cannot resist this transition; we must lead it. 
 
A333 We will show the courage to try and resolve our differences with other nations 
peacefully—not because we are naive about the dangers we face, but because engagement can 
more durably lift suspicion and fear. America will remain the anchor of strong alliances in 
every corner of the globe;... 
 
A334 You and I, as citizens, have the power to set this country’s course. 
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