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1. Absztakt 

 

A disszertáció egy kultúra összehasonlító elemzést mutat be, melynek célja a szégyen 

érzelemfogalom indiai és az amerikai értelmezési módjainak feltárása. Ez egy kognitív 

nyelvészeti tanulmány, mely szerint a jelentésalkotási folyamatokat a test és a kontextus karöltve 

határozzák meg. A test alapú konceptualizáció potenciálisan univerzális. Az emberi test biológiája 

az elvont fogalmak értelmezésének egy közös alapja. Ugyanakkor a potenciálisan univerzális 

konceptualizáció a kontextus szociokulturális jellemzői miatt specifikus formákat ölthet. A 

disszertáció fő célja, hogy a szégyen indiai és amerikai kognitív-kulturális modelljeit (vagyis, népi 

értelmezési módjait) feltárja. Vizsgálja az érzelem metaforikus és metonimikus értelmezési 

módjait, annak kapcsolódó fogalmait és megjelenésének lehetséges okait. Az eredmények azt 

sugallják, hogy a szégyen (mint negatív fogalom) indiai és amerikai értelmezési módjai javarészt 

hasonlóak. Az azonosított különbségek az indiai és az amerikai kontextus szociokulturális 

jellemzőire vezethetőek vissza. A különbségek továbbá az érzelemértelmezést motiváló eltérő 

népi elméleteket sejttetik (az érzelem mint a racionalitás ellentéte felfogás az amerikai 

kontextusban és az érzelmeket mint erényeket leíró Rasa elmélet az indiai kontextusban). A 

disszertáció a szégyen fogalmát indiai angol és amerikai angol nyelvi adatokon keresztül elemzi. 

Így azon kognitív nyelvészeti tanulmányokat igyekszik gazdagítani, amelyek az 

érzelemértelmezést az angol nyelv lokális változatain keresztül tárják fel. 

 

1.2. A témaválasztás indoklása 

 

Az érzelemértelmezés a kognitív nyelvészeti kutatások egy fő irányvonalát képezi a diszciplína 

1980-as évekbeli megalakulása óta. Az érzelem fókuszú kutatások kezdetben a konceptualizálás 

potenciálisan univerzális módjaira fókuszáltak. Ennek jó példája Kövecses és Lakoff (1987) a düh 

fogalomról készített tanulmánya. Amerikai angol, a dühöt leíró nyelvi kifejezések elemzésével a 

szerzők az érzelem olyan metonimikus és metaforikus értelmezési módjait tárják fel, amelyeket az 

érzelemre adott testi reakciók motiválnak. Így, az általuk azonosított fogalmi metonímiák és 

fogalmi metaforák nem csak a düh amerikai értelmezését tükrözik, de potenciálisan univerzális 

értelmezési módokra is utalnak. Az adatgyűjtések és elemzések aztán fokozatosan kiszélesedtek 

kultúrák közötti összehasonlító elemzések elvégzésére. A düh esetében Kövecses (1995b) 

Kövecses a fogalom magyar, amerikai, japán és tagalóg kultúrákban történő elemzéseinek 

eredményeit hasonlítja össze és illusztrálja, hogy a közel-univerzális értelmezési módok gyakran 

kultúra-specifikus formákat öltenek. Habár számos kutatási eredmény felmutatható, további 

vizsgálatokra van szükség a következő négy okból: 

 

(1) Az eddigi érzelemértelmezésre irányuló kognitív nyelvészeti kutatások többsége az alap 

érzelmeket vizsgálta. Az alap érzelmek közül, többek között, a düh (Kövecses & Lakoff 1987), a 

félelem (Kövecses 2000a) vagy a boldogság (Kövecses 1991, Yu 1995) fogalmak részletes 

feltárása történt meg. Szükség van olyan kutatásokra, amelyek olyan komplex érzelemfogalmakat 



vesznek górcső alá, melyek potenciálisan specifikus szociokulturális jelentéssel bírnak. A japán 

itoshii1 (szeretteink hiányolása) vagy a portugál saudade2 (a szeretet, vágyódás és a melankólia 

ötvözete) példák az ilyen összetett érzelemfogalmakra. Az összetett érzelmek lehetnek kulturális 

kulcsfogalmak, melyek kultúra-specifikus jelentése az adott társadalomra jellemző élet – és 

gondolkodásmódokat tükrözheti (Wierzbicka, 1999b). Ezeknek az összetett, potenciálisan kultúra-

specifikus érzelemfogalmaknak nem igazán van egyértelmű megfelelőjük más kultúrákban.  

 

 (2) A kultúra összehasonlító kognitív nyelvészeti kutatások között egyre több, de összességében 

még így is kisszámú kultúra került vizsgálat alá. A kutatások többsége az angolszász (ezek közül 

is kimagasló arányban az amerikai) kultúra jelentésalkotási folyamatait vizsgálja (pl. Barcelona 

1986, Holland & Kipnis 1995, Kövecses 1995a). Folynak vizsgálatok a kínai (Yu 1995), a 

spanyol (pl. Ogarkova & Soriano 2014) vagy a német kultúrában (pl. Stefanowitsch 2004). A 

felfedetlen területek száma messze meghaladja a már vizsgált kulturális kontextusok számát. 

Hiányzik, többek között, számos európai, dél- és közép-amerikai, afrikai és ázsiai kultúrák 

érzelemfelfogásainak összehasonlító kognitív nyelvészeti vizsgálata. 

 

(3) Ahogy az eddig vizsgált kultúrák száma is viszonylag kevés, a kutatás médiumát képező 

nyelvek listája is bővíthető. Ehhez a ponthoz köthető az angol nyelv globalizációs és bizonyos 

történelmi folyamatok (pl. kolonizáció) eredményeként fellépő mai helyzete. Az angol nem 

csupán nemzetközi kommunikációs eszköz, de számos országban lokális lingua franca is 

(Sharifian 2010). Mint lokális nyelv, képes kontextus-specifikus szociokulturális jelentés 

kifejezésére. A jelentésalkotás az angol nyelv lokális változatain keresztül történő kognitív 

nyelvészeti vizsgálatára egyelőre kevés példa van (pl. Polzenhagen-Wolf 2007, Sharifian 2010), 

az érzelemfogalmak kutatásának száma pedig egyenesen elenyésző (pl. Güldenring 2010, Díaz-

Vera 2015).  

 

(4) Az eddigi kognitív nyelvészeti kutatások többsége intuíció-alapú kvalitatív módszertant 

alkalmaz. Az intuíció-alapú kognitív nyelvészeti kutatásokat több ízben kritika érte, mondván ez a 

módszertan nem teszi lehetővé az adatok objektív elemzését. A kritika leginkább a korpusz 

nyelvészet képviselői által (pl. Stefanowitsch 2007) fogalmazódik meg azzal az érvvel, hogy 

szükség van több kvantitatív módszertant alkalmazó kutatásra.  

 

A doktori disszertáció a felsorolt négy hiányosság orvoslását kísérli meg azzal, hogy a szégyen 

fogalmát vizsgálja. A szégyen egy összetett, kontextus-függő érzelem. Összetett, hiszen egyszerre 

privát és társas érzelem. Kontextus-függő, hiszen az értelmezésének alapfeltétele a szelf fogalma, 

mely főként a kontextust uraló értékek fényében definiálódik. A szégyen indiai fogalma a lajja 

fogalmához kapcsolódik. A lajja az indiai kultúra egy kulcsfogalma (Sinha & Chauhan 2013). A 

japán itoshii és a portugál saudade fogalmakhoz hasonlóan, az indiai lajja fogalom is kontextus-

                                                           
1
 Forrás: Russell (1991) 

2
 Forrás: https://en.oxforddictionaries.com/definition/saudade 



specifikus tartalommal bír. A lajja egy Szanszkrit eredetű Hindi szó, jelentésében a szégyen, a 

szerénység, a szemérmesség és a félénkség kombinációja (Bhawuk, 2017). A disszertáció a 

szégyen fogalmát az indiai és az amerikai kultúrában veti össze. Az indiai kultúra még nem került 

érzelemértelmezést feltáró, kognitív nyelvészeti kutatások vizsgálata alá. A disszertáció a szégyen 

fogalmát indai angol és amerikai angol nyelvi adatokon keresztül elemzi. Ezzel hozzájárul azon 

kognitív nyelvészeti kutatásokhoz, melyek a jelentésalkotást az angol nyelv lokális változatain 

keresztül tárják fel. Végül, figyelembe véve a kognitív nyelvészeti metodológiát megcélzó 

kritikákat, a doktori kutatás kvantitatív és kvalitatív elemzés ötvözetét alkalmazza. 

 

1.3 Kutatási kérdések és hipotézisek 

 

A doktori kutatás fő célja, hogy a szégyen indiai és amerikai értelmezését adó kognitív-kulturális 

modelleket (vagyis, népi értelmezési módokat) feltárja. Vagyis, a fő kutatási kérdés a következő: 

 

 A szégyen mely kognitív-kulturális modelljei azonosíthatóak az indiai és amerikai 

kontextusokban? Hogyan írható le a szégyen népi értelmezése a két kontextusban? 

 

A kognitív-kulturális modellek azonosításában a disszertáció Kövecses (2010) kulturális modell 

definícióját veszi alapul, miszerint a vizsgált fogalom modellje az értelmezést motiváló fogalmi 

metaforákból, fogalmi metonímiákból és az érzelemhez kapcsolódó egyéb fogalmakból épül fel. 

A kognitív-kulturális modellek a potenciálisan univerzális, valós fiziológiából, a fiziológia 

értelmezési módjaiból (vagyis, a fogalmi metonímiákból), fogalmi metaforákból, a kulturális 

modellek vázából és a tágabb kulturális kontextusból épülnek fel (Kövecses, 1995c). Az érzelmek 

kognitív-kulturális modelljei egyfajta forgatókönyvek, melyek tartalmazzák az érzelmek okait, 

létezési módjait és lehetséges hatásait. Ezek a modellek egyben fogalmi kategóriák is, melyek 

tartalmazzák az érzelemhez kapcsolódó egyéb fogalmakat, valamint megidéznek egy egész 

fogalom mátrixot, melynek részeként és abba beágyazódva az adott érzelem értelmet nyer 

(Kövecses, 2014a). A kognitív-kulturális modellek információval szolgálnak a szégyen 

megítéléséről. A szégyen indiai és amerikai kognitív-nyelvészeti azonosításához a következő 

további kutatási kérdéseket kell feltenni:  

 

 Mely fogalmi metaforák motiválják a szégyen indiai és amerikai értelmezését? 

 Mely fogalmi metonímiák motiválják a szégyen indiai és amerikai értelmezését? 

 Mely fogalmak kapcsolódnak a szégyenhez a két kontextusban? 

 Milyen okai lehetnek a szégyen megjelenésének a két kontextusban? 

 Milyen a szégyen megítélése? Pozitív vagy negatív érzelem a két kontextusban? 

 

A kutatási kérdésekhez a következő hipotézisek köthetőek:  

 



1. A fő hipotézis a szégyen kognitív-kulturális modelljeivel kapcsolatban, hogy – a test alapú 

konceptualizáció következtében – léteznek az érzelemnek olyan népi értelmezési módjai, melyek 

az indiai és az amerikai kontextusban is azonosíthatóak. Ugyanakkor, a kontextusok 

szociokulturális jellemzői miatt, eltérő népi értelmezéseket is találunk. A szégyenértelmezésben 

releváns szociokulturális tényezők a kontextusokban domináns ideológiák (pl. a szelf 

értelmezései), az uralkodó értékrendszerek (pl. preferencia kollektivista vagy individualista 

értékek iránt), filozófiák (pl. puritanizmus, hinduizmus, a Rasa elmélet), valamint a kontextusokra 

jellemző nem szerinti szerepkörök és a nemek közötti kapcsolatok jellege. Az indiai és amerikai 

érzelemértelmezésről szóló népi elméletek felfoghatóak a kontextus olyan elemeiként, amelyek a 

szégyen konceptualizációját meghatározzák. 

 

2. A kognitív nyelvészeti irodalom (pl. Kövecses 2010) a fogalmi metaforák közel-univerzális és 

potenciálisan kultúra-specifikus változatait különbözteti meg. A közel-univerzális fogalmi 

metaforák (pl. AZ ÉRZELMEK A TARTÁLYBAN LÉVŐ ANYAGOK) a potenciálisan univerzális 

fiziológiából nyerik motivációjukat. Kövecses (2005) érvelése szerint, a kultúra-specifikus 

metaforikus értelmezés a következő módokon történhet. (1) Alternatív konceptualizációról 

beszélünk, mikor a céltartományt számos különböző forrástartományon keresztül érjük el. (2) 

Preferált konceptualizációról beszélünk, mikor egy adott céltartomány ugyanazon forrástartomány 

csoporton keresztül kerül értelmezésre, azonban eltérések mutatkoznak arra vonatkozóan, hogy 

kultúránként mely forrástartományok preferáltak. (3) A cél – és a forrástartomány is specifikusnak 

tűnik az adott nyelvben és kultúrában. A disszertáció feltételezése, hogy az indiai angol és 

amerikai angol adatbázisokban mindegyik metaforikus értelmezési módra találunk példát. A 

preferált és kultúra-specifikus metaforikus értelmezési módok az indiai és amerikai kontextusok 

szociokulturális jellemzőire vezethetőek vissza. 

 

3. Az érzelemértelmezés fogalmi metonímiái jellegzetesen az érzelemre adott fiziológiai, fizikai 

és viselkedésbeli reakciókat jelenítik meg. A szégyenre adott testi reakciók potenciálisan 

univerzálisak. Különbségek figyelhetőek meg azonban arra vonatkozóan, hogy mely testi reakciók 

emelkednek ki az érzelem metonimikus értelmezésében. A fogalmi metonímiákkal kapcsolatos fő 

hipotézis, hogy az adatbázisok utalnak olyan metonimikus értelmezésekre, melyek az indiai és az 

amerikai konceptualizációnak is részei. Ugyanakkor specifikus metonimikus értelmezési módokat 

is találunk. A disszertáció feltételezése, hogy a potenciálisan kultúra-specifikus fogalmi 

metonímiák a kontextusok szociokulturális jellemzőire vezethetőek vissza. 

 

4. Kognitív nyelvészeti megközelítésben az érzelem kognitív-kulturális modelljei egyfajta 

forgatókönyvek. Ezek része, hogy az érzelmek bizonyos okok következtében jelennek meg. A 

szégyenről szóló pszichológiai tanulmányok szerint a szégyennek számos forrása lehet, azonban 

nehéz egyértelmű okokat megfogalmazni. Kiindulva Tsai és társai (2002) kutatási eredményeiből, 

mely szerint a szégyen okai tükrözik a kontextus jellegzetességeit, a disszertáció feltételezi, hogy 

a szégyen nyelven keresztül történő vizsgálata hasonló eredményeket hoz. Vagyis, a szégyen okai 



az indiai és az amerikai kontextusok szociokulturális jellemvonásaihoz kötődve jelennek meg 

mint az érzelmet kiváltó tényezők.  

 

5. Az érzelmek kognitív-kulturális modelljei információval szolgálnak az érzelmek megítéléséről. 

Kutatási eredmények (pl. Tracey és társai 2007, Menon & Schweder 2010, Kitayama & 

Kurokawa 2000, Rozin & Cohen, 2003, Li & Fischer, 2004, Scollon és társai 2004) igazolják, 

hogy a szégyen inkább negatív megítélésű a „nyugati országokban”, míg jellegzetesen pozitív 

fogalom az ázsiai kultúrákban. Feltételezhető, hogy a szégyen nyelv-alapú vizsgálata hasonló 

eredményeket hoz. A disszertációban megfogalmazott hipotézis, hogy a szégyen pozitívabb 

értelmezésű az indiai kultúrában és negatívabb az amerikai kultúrában.  

 

6. Az adott érzelemhez kapcsolódó fogalmak az érzelem kognitív-kulturális modelljeinek részei, 

illetve annak a fogalmi mátrixnak az elemei, melynek részeként az érzelem kognitív-kulturális 

modelljei értelmet nyernek. Illusztrációként, a tisztelet és a ragaszkodás olyan fogalmak, melyek a 

szerelem fogalom részei (Kövecses, 1986). A disszertáció megkísérli azonosítani, hogy mely 

fogalmak kapcsolódnak a szégyenhez az indiai és amerikai kontextusokban. Kiindulva a szégyen 

tudományos megközelítéseinek eredményeiből (pl. Kaufman 1989, Lewis 1995, Gilbert 1998, 

Tracey és társai 2007), a disszertáció egy feltételezése, hogy az indiai és amerikai angol nyelvi 

adatok is utalnak olyan fogalmakra mint a bűntudat, a feszengés vagy az erkölcs, melyek 

potenciálisan univerzális kapcsolódó fogalmai a szégyennek. Ugyanakkor, a fogalmi háló, melybe 

ágyazódva a szégyen értelmeződik az indiai és az amerikai kontextusokban, a kontextusok 

szociokulturális jellemzői miatt, eltérő.  

 

1.4 Módszertan 

 

A disszertációban alkalmazott módszertan a szégyen nyelvi kifejezéseinek kvantitatív és kvalitatív 

elemzését ötvözi. A nyelvi kifejezések amerikai angol és indiai angol, online elérhető 

korpuszokból származnak. A figuratív nyelvi kifejezések azonosításához a MIP (metafora 

azonosító eljárás, Pragglezaj Group 2007) módszertant alkalmazom. A szégyen metaforikus 

forrástartományait azon „fő témák” („meaning focus” - Kövecses 2003) szerint csoportosítom, 

melyekre a forrástartományok a szégyenértelmezésben utalnak. A szégyen metonimikus közvetítő 

entitásai a fő metonímia típusok fényében kerülnek bemutatásra. A fogalmi metaforák és a 

fogalmi metonímiák szisztematikus megfeleltetései, valamint a nyelvi kifejezés típusok és azok 

kiemelkedésének mértéke alapján következtetéseket vonathatunk le a nyelvi adatbázisban 

azonosított metaforák és metonímiák kidolgozottságára, produktivitására, gyakoriságára és 

kiemelkedésére vonatkozóan (Kövecses és társai 2015). A szégyen lehetséges okait az indiai 

angol és amerikai angol nyelvi adatok manuális vizsgálatával állapítom meg. A szégyen 

kapcsolódó fogalmait az adatbázisok kollokáció elemzésével igyekszem feltárni. Az indiai és 

amerikai népi értelmezési módokat a talált fogalmi metaforák, fogalmi metonímiák, okok és 

kapcsolódó fogalmak alapján azonosítom.  



Az indiai angol szégyenértelmezés teljes körű feltárása érdekében a doktori kutatást kiszélesítem 

az indiai lajja fogalom elemzésére. Az irodalom (pl. Sinha és Chauhan 2013) alapján a lajja a 

szégyen egy szemantikailag kötődő fogalma. Az indiai angol adatbázisban a Hindi szó, lajja 

(vagy egy szinonimája, az Urdu sharam) alkalmanként a szégyen (shame) szó helyett vagy azt 

kiegészítve szerepel. Az indiai lajja fogalom feltárása az indiai angol adatbázisból, valamint egy 

kérdőíves felmérésből származó nyelvi adatok alapján történik.  

 

1.5 A disszertáció felépítése 

 

A disszertáció kilenc fejezetből áll. Az első fejezet megadja a disszertáció témáját, listázza a 

kutatási kérdéseket és a hipotéziseket, rövid áttekintést ad az alkalmazott módszertanról, valamint 

tisztázza a doktori kutatás korlátait. A második fejezet a disszertáció elméleti keretét mutatja be. 

Megadja azon fogalmi eszközök kognitív nyelvészeti definícióit, amelyek a szégyen indiai és 

amerikai értelmezésében szerepet játszanak. Vagyis, bemutatja a fogalmi metaforákat, fogalmi 

metonímiákat, képi sémákat, kategóriákat és kulturális modelleket. A második fejezet kitér a 

kulturális kogníció fogalmára, ahogy az a Kulturális Nyelvészet diszciplína keretében definiálásra 

kerül (Sharifian 2017). A kulturális kogníció fogalma annak meghatározásában segít, hogy a 

konceptualizáció mely szintjét vizsgáljuk, mikor népcsoport szintű jelentésalkotási folyamatokat 

elemzünk természetes nyelven keresztül. A fejezet áttekintést ad továbbá az érzelemértelmezés 

nyelvészeti megközelítéseiről (experiencializmus, konstruktivizmus, lexikális szemantika). A 

fejezet kifejti, hogy a disszertáció miért érvel az experiencializmus és a konstruktivizmus 

ötvözése, vagyis a test-alapú konstruktivizmus megközelítése mellett az indiai és az amerikai 

szégyen fogalom feltárásában (Kövecses, 2015). A harmadik fejezet először áttekintést ad a 

szégyen pszichológiai megközelítéseiről, majd összefoglalja azokat a kognitív nyelvészeti (vagy 

ahhoz köthető) kutatási eredményeket, amelyek a szégyen érzelemfogalomról eddig készültek. 

Ezek olyan tanulmányok, amelyek a doktori kutatást inspirálták. A negyedik fejezet definiálja a 

kontextus fogalmát, ahogy az használatra kerül a disszertációban. Ezután bemutatja az indiai és az 

amerikai kontextusok azon szociokulturális jellemzőit, amelyek a szégyenértelmezést befolyásolni 

látszanak. Az ötödik fejezet a doktori kutatásban alkalmazott módszertan részletes áttekintése. A 

hatodik fejezet a nyelvi adatok alapján azonosított SZÉGYEN fogalmi metaforák és fogalmi 

metonímiák részteles bemutatása. A fejezet elemzi továbbá a szégyen nyelvi adatok szerinti 

lehetséges okait és kapcsolódó fogalmait. A hetedik fejezet az indiai lajja fogalommal 

foglalkozik. Bemutatja a lajja fogalom értelmezését motiváló fogalmi metaforákat, fogalmi 

metonímiákat, a fogalomhoz kapcsolódó további fogalmakat, valamint a lajja megjelenésének 

lehetséges okait. A fejezet megkísérli feltárni a lajja és az indiai angol szégyen fogalmak 

kapcsolatának jellegét. A nyolcadik fejezet a szégyen a doktori kutatásban azonosított kognitív-

kulturális modelljeit írja le. Az utolsó fejezet a disszertációban bemutatott elemzést összegzi, 

ellenőrzi a hipotézisek igazolhatóságát, valamint ötleteket ad arra vonatkozóan, hogy milyen 

jellegű további tanulmányokkal lehetne kiegészíteni a doktori kutatás eredményeit.  

 



 

1.6 A főbb eredmények összefoglalása  

 

A disszertáció eredményei igazolják a megfogalmazott hipotéziseket. A szégyen metaforikus 

értelmezését illetően nagyszámú forrástartomány kerül azonosításra. A fogalmi metaforákat „fő 

témáik” („meaning focus” - Kövecses 2010) szerint csoportosítom. Öt aspektus kerül kiemelésre a 

szégyen metaforikus értelmezésében: létezés, kontrol, értékelés, láthatóság és intenzitás. Az indiai 

angol és amerikai angol adatbázisokban is leginkább kiemelkedő fogalmi metaforák A SZÉGYEN 

EGY TARTÁLYBAN LÉVŐ ANYAG, A SZÉGYEN EGY BIRTOKOLT TÁRGY, valamint A SZÉGYEN ELLENFÉL. 

Vagyis, a központi értelmezés szerint a szégyen az emberen belül található birtokolt (vagy nem 

birtokolt) érzelem, amely – egyfajta erőként – hatást gyakorol az emberre. Az indiai angol és 

amerikai angol adatok javarészt ugyanazon metaforikus forrástartományokra utalnak. 

Különbségek mutatkoznak az érzelem metaforikus értelmezésének részleteiben, valamint a 

fogalmi metaforák kiemelkedésében. Vagyis, az adatbázisok főként metaforikus értelmezésbeli 

preferenciákra utalnak. Az indiai lajja fogalom metaforáinak feltárásában egy fogalmi metaforát 

találok, amely potenciálisan kontextus-specifikus. Ez a LAJJA EGY ÉKSZER fogalmi metafora.  

 

A szégyen metaforikus értelmezésével összevetve, a fogalom metonimikus értelmezése 

mindegyik adatbázisban periférikus. A fogalmi metonímiák két típusát azonosítom: az ÉRZELEM 

HATÁSA AZ ÉRZELEM HELYETT, valamint az ÉRZELEM OKA AZ ÉRZELEM HELYETT fogalmi 

metonímia típusokat. A legtöbb metonimikus értelmezés az első típusra példa. Mindegyik 

adatbázisban a leginkább kiemelkedő fogalmi metonímia a MEGEMELKEDETT TESTHŐMÉRSÉKLET A 

SZÉGYEN HELYETT. Ugyanakkor a szégyen testhőmérsékleten keresztül történő értelmezése 

központibbnak tűnik az amerikai angol adatbázisban. A test metonimikus értelmezésben betöltött 

szerepe központi, ugyanakkor a kontextus képes módosítani az értelmezést a következők szerint. 

Egyrészt, a szégyen testi reakciói eltérő interpretálást nyerhetnek a kontextus sajátosságai szerint 

(pl. az elpirulás lehet egy pozitív megítélésű reakció az indiai kontextusban, amennyiben az a nők 

szégyenérzetének – vagyis helyes viselkedési módjainak – manifesztációja). Másrészt, a szégyen 

lehetséges okai, mint az ÉRZELEM HATÁSA AZ ÉRZELEM HELYETT fogalmi metonímia példái (pl. 

body shame – a test állapotából fakadó szégyen – vagy dope shame – elítélt cselekedet, dopping, 

okozta szégyen –), az érzelem potenciálisan kontextus-specifikus jelenségeire, témáira utalnak.   

 

Egy potenciálisan sajátos fogalmi metonímiát azonosítok az indiai angol adatbázisban. Ez A 

NYELV MEGHARAPÁSA A SZÉGYEN HELYETT fogalmi metonímia, mint a szégyenre adott egy 

viselkedésbeli reakció. További jellegzetes metonimikus értelmezési módok a lajja fogalom 

kapcsán mutatkoznak. A lajja fogalmi metonímiái azt illusztrálják, hogy bizonyos viselkedési 

módok (pl. a nők elvárások szerinti viselkedése) a lajja birtoklásának manifesztációi.  

 

A nyelvi adatok manuális elemzésével a szégyen tíz lehetséges okát azonosítom az indiai 

kontextusban és nyolc lehetséges okot az amerikai kontextusban. A szégyen (mint negatív 



fogalom) potenciális okai az indiai kontextusban, például, a házasság nem elfogadott formái (pl. 

az eltérő kasztokba tartozó emberek közötti házasság), bizonyos társadalmi csoportokban tagság 

(pl. alsóbb kasztok), valamint az emberek azon hibája, hogy a társadalmilag (főként nemek 

szerint) kirótt szerepköröknek nem felelnek meg. A szégyen (mint negatív fogalom) lehetséges 

okai az amerikai kontextusban, például, az öregedés, a betegségek vagy a válás. Ezek a fogalmak 

a fizikai és mentális gyengeség jeleként mutatkoznak. Ezek a fogalmak az amerikai 

szociokulturális kontextus sajátosságai fényében lehetnek a szégyen okai, hiszen a domináns 

értékrendszerek ellentétei. A szégyen azonosított okai külső és belső okok is egyszerre. A külső 

okok a szocializációs folyamatokon keresztül válnak belső okká.  

 

Az adatbázisok kollokáció elemzése a szégyen számos kapcsolódó fogalmát megvilágítja. Az 

indiai angol korpuszban a szégyenhez leginkább kapcsolódó fogalom a nő fogalma. Ez arra utal, 

hogy a szégyen fogalma potenciálisan nem-specifikus tartalommal bír az indiai kontextusban. Az 

amerikai angol adatbázisban található legtöbb kapcsolódó fogalom (pl. ELNYOMÁS, FÁJDALOM, 

MEGVONÁS, ROMBOLÁS) negatív kicsengésű. Az indiai angol adatbázisban pozitív és negatív 

fogalmakat is találunk a szégyenhez kapcsolódva. Pozitív kapcsolódó fogalmakra példa a 

SZERÉNYSÉG, a TISZTELET vagy a BÜSZKESÉG. Negatív kapcsolódó fogalmakra példa a TEHER, a 

SZENVEDÉS vagy az ÖNGYILKOSSÁG.   

 

A nyelvi adatok a szégyen három kulturális modelljére utalnak, melyek az indiai és az amerikai 

értelmezést is motiválják. Ezek a SZÉGYEN MINT AZONNALI REAKCIÓ, a SZÉGYEN MINT ÁLLAPOT, és 

a SZÉGYEN MINT TULAJDONSÁG. Az első modell a szégyent mint egy adott okra adott azonnali 

válaszreakciót írja le. A második modell a szégyent mint állapotot jeleníti meg, amelyben az 

ember, bizonyos oknál fogva, benne van. Mindkettő modell negatívan írja le a szégyent. A 

harmadik modell szerint a szégyen egy pozitív fogalom. A harmadik modell kettő típusát 

azonosítom: (1) SZÉGYEN MINT POZITÍV TULAJDONSÁG és (2) SZÉGYEN MINT ERÉNY.  

 

A SZÉGYEN MINT POZITÍV TULAJDONSÁG kognitív-kulturális modell az indiai és az amerikai 

kontextusnak is része. Úgy tűnik, hogy a szégyen ezen értelmezése a szégyen társas érzelem 

jellegéből fakad. A szégyen mint társas érzelem értelmezése két szinten zajlik: (1) ahogy az 

érzelem hatása alatt álló ember értelmezi a szégyent (a szégyen mint egyéni élmény) és (2) ahogy 

az ember szégyene kihat azokra, akik az emberhez kapcsolódónak (a szégyen mint társas élmény). 

 A szégyen mindegyik szinten negatív. A szégyen negatív jellegéről szóló tudásunkból fakadóan a 

szégyen elkerülésének képessége pozitív megítélésű. A szégyen mint pozitív felfogás a következő 

metonimikus kapcsolaton alapszik: A SZÉGYEN (MINT NEGATÍV ÉLMÉNY) ELKERÜLÉSÉNEK 

KÉPESSÉGE A SZÉGYEN (TULAJDONOLÁSA) HELYETT áll.  

 

A SZÉGYEN MINT ERÉNY, az indiai lajja fogalomhoz kapcsolódóan, az indiai kontextus sajátjának 

tűnik. A lajja fogalma, mint az indiai Rasa filozófia eleme, arra utal, hogy az érzelmek népi 

értelmezése az indiai és az amerikai kontextusokban eltérő lehet. A nyelvi adatok adta 



eredmények alátámasztják a kapcsolódó irodalomban (pl. Bhawuk, 2017) fogalmazottakat. 

Vagyis, a lajja egy belső erő, amely visszatartja az embert a helytelen viselkedési módoktól. A 

lajja leginkább ezen jelentésén keresztül kapcsolódik a szégyen pozitív értelmezéséhez, valamint 

további olyan jelentéssel tölti ki azt, amelyet a Rasa elmélet keretében vesz fel.  Az indiai angol 

adatok arra utalnak, hogy lajja és az indiai szégyen fogalom metonimikus kapcsolatban vannak. 

Ez felveti annak a lehetőségét, hogy a lajja fogalma inherens része a szégyen fogalmának (pozitív 

és negatív értelemben is) az indiai kontextusban.  

 

Összességében az eredmények illusztrálják, hogy a szégyenértelmezést a testi tapasztalatok, 

valamint az indiai és amerikai kontextusok szociokulturális jellemzői egyszerre határozzák meg. 

A fogalom metonimikus és metaforikus értelmezésén keresztül megmutatkozik, hogy a szégyen 

kulturális modelljének alappillérei a testi tapasztalatok. A kontextus konceptualizációra tett hatása 

a kulturális modell mindegyik elemében fellelhető. Az eredmények arra utalnak, hogy az indiai és 

az amerikai kontextus szociokulturális tulajdonságai a következőkre hatnak ki: 

   

(1) a szégyenre adott testi reakciók értelmezési módjaira; 

(2) hogy mely fogalmi metonímiák és fogalmi metaforák kiemelkedőek; 

(3) hogy mely okok vezetnek szégyenhez; 

(4) hogy mely fogalmak kapcsolódnak szorosan a szégyenhez; 

(5) hogy mely népi értelmezési módok motiválják a szégyenértelmezést a két kontextusban.  
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