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1. A kutatás tárgya és célja 

Disszertációmban korpuszalapú, szisztematikus elemzéssel tárom fel az ’erkölcs’ 

fogalmának konceptualizációját a magyar és a német nyelv alapján. E cél elérése érdekében 

nyelvi korpuszok szövegeiben azonosított fogalmi metaforákat vizsgálok meg, tehát elsősorban 

a fogalom metaforikus konceptualizációjával foglalkozom.  

A kutatás tervezésekor a kognitív nyelvészet egyik alaptételéből indultam ki, miszerint 

fogalmi rendszerünket lehetséges a nyelv vizsgálata által jellemezni. A gondolkodás és a nyelv 

között szoros kapcsolat feltételezhető: a gondolkodás a nyelvben manifesztálódik, ám a nyelv 

is hatással van magára a gondolkodás folyamatára (Kövecses‒Benczes 2010: 219). 

Jelentésalkotási folyamatunkban fontos szerep jut továbbá a fizikai és társadalmi közegnek is. 

E tényezőt figyelembe véve a kultúrák között eltérések fedezhetők fel egy-egy fogalom 

konceptualizációját tekintve. 

Kutatásom elméleti keretét elsősorban az angol, magyar és német nyelveken elérhető 

kognitív nyelvészeti szakirodalom szolgáltatja. Az elemzés a Lakoff (1996, 2002), illetve 

Lakoff‒Johnson (1999) által felépített erkölcskoncepcióra támaszkodik, amely ugyan az 

amerikai társadalom értelmezési folyamatát írja le, bizonyos részei azonban közel 

univerzálisnak mondhatók, ebből kifolyólag más nyelvek vizsgálata során is szolgálhat hasznos 

megállapításokkal. 

A kognitív nyelvészet tételeire alapozott kutatások célja kétféle lehet. A kognitív 

nyelvész vizsgálhatja egyrészt a nyelvet mint a kutatás tárgyát, másrészt viszont a nyelv alapján 

vizsgálhatja a konceptualizációs folyamatot. Az első esetben a nyelvész azt vizsgálja meg, hogy 

a beszélők milyen nyelvi eszközöket használnak mondandójuk kifejtésekor. Ezek a vizsgálatok 

inkább nyelvközpontúak, míg az utóbbi esetben a kutatás tárgya a beszélő fogalmi rendszere, a 

konceptualizáció folyamata, a kognitív műveletek. Jelen kutatás a konceptualizációs folyamat 

feltárására irányul a megnevezett fogalom kapcsán. 

Az erkölcs fogalma mélyen gyökerezik egy nép tudatában, a hétköznapi emberek 

számára mégis nehezen megfogható mibenléte. Több tudományág is foglalkozik a fogalom 

bizonyos aspektusaival. Filozófusok, morálpszichológusok, teológusok, jogászok igyekeznek a 

maguk szemszögéből definiálni azt, összefüggésbe hozni a maguk fogalomrendszerével. Az 

erkölcs összefonódik többek között a társadalmi együttélés elfogadott normáival, ebből 

kifolyólag meghatározza bizonyos viselkedési formáinkat, de szoros kapcsolatban áll a 

vallással, az írott törvényekkel, ezáltal a joggal is.  



Az erkölcsiségről ritkán beszélünk nyíltan, nyelvünkben mégis tükröződik 

erkölcskoncepciónk. A fogalom meghatározó jelentőséggel bír az élet bármely területén hozott 

döntéseinkben, nyelvi- és nem nyelvi viselkedésünkben egyaránt. Erkölcsfelfogásunk 

tapasztalati alapja, a fizikai jól-lét érzése, potenciálisan univerzálisnak mondható, ugyanakkor 

a potenciálisan univerzális konceptualizáció a kontextus szociokulturális jellemzői miatt 

specifikus formákat ölthet. E folyamat jellemző vonásait hivatott bemutatni a doktori értekezés 

a magyar és német kultúrkontextusban végzett elemzés révén, amely során az általánostól a 

konkrétabb felé haladva azonosítom az ontológiai, illetve az ezeket strukturáló szerkezeti 

metaforákat. Az elemzési eredmények alapján felépítem a két nyelvi közösségben élő domináns 

és alternatív laikus elméleteket az erkölcsről. Ezeket összevetve interkulturális hasonlóságokat, 

különbségeket, valamint azok okait keresem.  

Az erkölcs fogalmáról kognitív nyelvészeti szemszögből ez idáig nem született átfogó 

rendszerező tanulmány a magyar és német szakirodalomban. A kognitív nyelvészet általános 

érvényű szabályai viszont minden bizonnyal felhasználhatók e fogalom értelmezési 

folyamatának feltárásában is. Ezt a hiányt hivatott pótolni a doktori értekezés. 

 

2. Kutatási kérdések 

A disszertáció fő célja a ’erkölcs’ fogalom domináns laikus modelljének (folk theories), 

esetleg alternatív modelljeinek felépítése a magyar és a német nyelvben. A kutatás során a 

laikus modell következő értelmezését tartom szem előtt: 

A világról alkotott tudásunk lehet mindennapos, laikus megfigyeléseken, tudáson 

alapuló, vagy szakértelemre épül. Mindennapos tudásunkat laikus értelmezések, elméletek 

jellemzik, amelyek abban segítenek, hogy kiismerjük magunkat a világban. […] A laikus 

elméletek gyakran szemben állnak a tudományos elméletekkel. (Kövecses‒Benczes 2010: 228). 

Az összegyűjtött nyelvi adatok alapján az alábbi fő kérdések megválaszolására 

törekszem: 

A. Különböző tapasztalati fókusszal rendelkező, eltérő gazdasági, szociális viszonyok 

között élő közösségek fogalmi bázisa azonos vagy eltérő-e az erkölcsfogalom 

értelmezésekor, másképp fogalmazva beszélhetünk-e nyelvi univerzalitásról, vagy 

inkább a nyelvi specifikusság a mérvadó? 

B. Mely forrástartományok segítségével és közvetítő entitásokon keresztül értelmezik az 

erkölcsfogalmat a különböző nyelvekben és kontextusokban? Vagyis mely fogalmi 

metaforák motiválják az erkölcs értelmezését a magyar és a német nyelvben? 



C. Mi az erkölcs domináns laikus modellje a vizsgált nyelvekben? A hasonlóságok vagy a 

különbségek mérvadók? 

D. Mi okozza a két nyelv közötti esetleges különbségeket a konceptualizációt illetően? 

E. Kimutatható-e a Lakoff (1996) által felállított erkölcsfelfogásokhoz kapcsolódó 

értékrendszer a magyar és német közösségek nyelvében?  

 

3. A kutatás hipotézisei a megfogalmazott kérdések alapján 

A. Különböző tapasztalati fókusszal rendelkező, eltérő gazdasági, szociális viszonyok 

között élő közösségek fogalmi bázisa azonos vagy eltérő-e az erkölcsfogalom 

értelmezésekor, másképp fogalmazva beszélhetünk-e nyelvi univerzalitásról, vagy 

inkább a nyelvi specifikusság a mérvadó? 

A kontextuális tényezők (fizikai, szociológiai, kulturális, szövegkörnyezet, stb.) variálódás 

irányába történő hatását számos kutatás igazolja (Emanatian 1995, Wierzbicka 1999, Yu 2003, 

Kövecses 2010b, Kövecses & társai 2015, Sharifian 2006, 2011, 2017, Oster 2012). Az erre 

vonatkozó vizsgálatok azt támasztják alá, hogy bár a testi tapasztalatok többnyire univerzális 

fogalmi metaforákat motiválnak, ez nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy bizonyos személyek, 

csoportok, kultúrák a testi tapasztalat nem ugyanazon aspektusát, vagy ha ugyanazt, mégis nem 

olyan mértékben hasznosítják a konceptualizációs folyamat során. Erre alapozva feltételezem, 

‒ hogy a kutatási eredmények példaként szolgálhatnak az eltérő tapasztalati fókusz 

(differential experiential focus) jelenségre (Kövecses 2005b).  

 

B. Mely forrástartományok segítségével és közvetítő entitásokon keresztül értelmezik az 

erkölcsfogalmat a különböző nyelvekben és kontextusokban? Vagyis, mely fogalmi 

metaforák motiválják az erkölcs értelmezését a magyar és a német nyelvben? 

A fogalmi metaforaelmélet szerint az elvont fogalmakat (céltartományokat) bizonyos közvetítő, 

konkrétabb fogalmak (forrástartományok) által értelmezünk. Egy céltartományt nem csak egy 

forrástartományon keresztül érhetünk el. A forrástartományokról gazdag tudásunk van, s ezen 

tudáshalmaz nem minden elemét egyformán használjuk ki. Hogy melyik céltartományhoz 

melyik forrástartományt választjuk a konceptualizáció során, több tényezőtől függhet, pl. a 

fizikai környezettől, szociális tényezőktől, kulturális kontextustól, személyes élettapasztalattól 

stb. Erre alapozva feltételezem, hogy  



‒ az ’erkölcs’ fogalom konceptualizálásában a magyar és a német nyelvben ugyanazon 

forrástartományok eltérő preferenciával jelentkeznek, vagyis egyes forrástartományok 

gyakoribbak, míg mások periferiálisak lesznek; 

‒ eltérések mutatkozhatnak abban, hogy a fogalmi metafora mennyire kidolgozott 

(elaboration) (Kövecses 2015: 28). A kidolgozott fogalmi metaforák magasabb számú 

megfelelésekkel/leképezésekkel (’mappings’) vagy metaforikus implikációkkal (’metaphorical 

entailments’) rendelkeznek. Feltételezhető, hogy a magyar és a német nyelvben előforduló 

ERKÖLCS céltartományú fogalmi metaforák kidolgozottsága eltérő; 

‒ előfordulhat az, hogy fogalmi metaforák megfelelései közül egyesek kiemeltebbek az 

egyik nyelvben, míg a másikban kevésbé hangsúlyosak, vagy egyáltalán nincsenek is jelen 

(Kövecses 2005b: 123). Feltételezhető, hogy ilyen jellegű különbségek mutatkoznak a jelen 

kutatásban is. 

 

C. Mi az erkölcs domináns laikus modellje a vizsgált nyelvekben? A hasonlóságok vagy a 

különbségek mérvadók? 

A metaforikus jelentésalkotás a kontextus függvényében változhat. A kontextustól a nyelv felé 

haladva megállapítható és kimutatható annak hatása konceptualizációnkra, a kontextus 

meghatározza azt a módot, ahogyan felépítjük magunk számára a jelentést. Értelmezési 

folyamatainkban azokat a körülményeket ragadjuk meg, amelyek relevánsak számunkra az 

adott szituációban. A világról birtokolt hétköznapi tudásfragmentumokból építjük fel aztán a 

laikus elméleteinket, amelyek akár személyenként is eltérőek lehetnek, és alapul szolgálhatnak 

kulturális tudásunk nagy részének (Kövecses‒Benczes 2010: 58). Ezt figyelembe véve 

feltételezhető, hogy  

‒ nem egy laikus elmélet él az egyes kultúrákban, hanem a domináns modell mellett 

további alternatív laikus modelleket építhetünk fel az egy nyelvet beszélő közösségekben a 

regionális, kulturális, gazdasági, szociális stb. tényezők miatt. 

‒ korábbi interkulturális vizsgálatok eredményeit figyelembe véve (Emanatian 1995, 

Wierzbicka 1999, Yu 2003, Kövecses 2010b, Kövecses & társai 2015, Sharifian 2006, 2011, 

2017, Oster 2012) az ontológiai metaforák szintjén hasonlóságokat feltételezek, míg az azokat 

strukturáló szerkezeti metaforák szintjén vélhetően inkább a különbségek dominálnak.  

 

D. Mi okozza a két nyelv közötti esetleges különbségeket a konceptualizációt illetően? 

A metaforikus nyelvi kifejezések alapjaiban eltérő kulturális-ideológiai hátteret tükrözhetnek 

(Kövecses 2005b: 157). Feltételezhető, hogy  



‒ bár az ’erkölcs’ fogalmát leíró metaforikus nyelvi kifejezések és fogalmi metaforák 

hasonlóak a vizsgált kontextusokban, mégsem beszélhetünk univerzalitásról. A specifikusság 

hátterében az eltérő kulturális-ideológiai háttér állhat, amely befolyásolja a metaforikus 

konceptualizációt. 

 

E. Kimutatható-e a Lakoff (1996) által felállított erkölcsfelfogásokhoz kapcsolódó 

értékrendszer a magyar és német közösségek nyelvében?  

Lakoff (1996) a nyugati politikai erkölcsöt vizsgálva azt a következtetést vonja le, hogy 

erkölcskoncepciónk hátterében két alapvető családmodell áll. A konzervatív erkölcsi értékeket 

hangsúlyozó emberekre a SZIGORÚ APA modell, míg a liberálisokra a GONDOSKODÓ SZÜLŐ 

modell jellemző. Mindkét modellben különböző erkölcsfogalmak élveznek prioritást, és 

eltérően kezelik az ’erkölcs’ fogalmát. Ebből kifolyólag feltételezem, hogy  

‒ a magyar nyelvben az előző, míg a német nyelvben az utóbbihoz kapcsolódó 

értékrendszer tükröződik.   

 

4. A vizsgálati korpusz 

Kutatásomat két korpuszon végeztem, amelyek egyenként 3000 nyelvi megnyilatkozást 

tartalmaznak.  

A magyar nyelvű mintát az Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete 

által működtetett Magyar Nemzeti Szövegtárból1 (továbbiakban MNSZ2) állítottam össze, ami 

187,6 millió szövegszót tartalmaz öt régióból: Magyarországról, Erdélyből, a Felvidékről, a 

Vajdaságból és a Kárpátaljáról.  A regionális különbségekre részletesen nem térek ki, mivel a 

részkorpuszokban nagyságrendileg eltérő találatot kaptam a kulcsszavas keresés során. Így 

azok nem nyújtanak alapot egy reprezentatív összehasonlításhoz. Ennek ellenére a vizsgált 

korpusz jellege miatt egy átfogó képet kapunk a magyarok erkölcsszemléletéről. Az MNSZ2 öt 

stílusrétegből (sajtó, szépirodalom, tudományos, hivatalos, személyes) tartalmaz szövegeket 

2002-től kezdődően. A keresés során a szépirodalom stílusrétegét kizártam, mivel az irodalmi 

szövegekben előforduló specifikus metaforákat ki akartam zárni az elemzésből. Ennek oka, 

hogy a munka célja nem a nyelvi kreativitás bemutatása, hanem inkább a hétköznapi 

nyelvhasználatban előforduló metaforikus nyelvi kifejezések elemzése. Ilyen feltételek mellett 

az erkölcs keresőszót használva szótöves formában összesen 10440 találatot kaptam, amelyek 

 
1 http://mnsz.nytud.hu/ 
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közül véletlenszerű háromezer nyelvi kifejezést tartalmazó mintát állítottam össze. Egész 

mondatos lekérdezéssel dolgoztam annak érdekében, hogy a metaforikusnak ítélt nyelvi 

kifejezés kontextusát minél pontosabban meg tudjam határozni. Az ismétlődéseket leszámítva 

2657 nyelvi megnyilvánulásból 2216-ot ítéltem metaforikusnak az elemzési kritériumok 

alapján (erről bővebben a „Módszertani megfontolások” alfejezetben).   

A német minta összeállításához a Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache2 (A 

német nyelv digitális szótára, továbbiakban (DWDS) nemzeti korpuszt használtam fel. Ennek 

egy részében, a „referencia- és újságkorpuszban” végeztem keresést, amely több részkorpuszt 

egyesít. Ennek előnye, hogy körülbelül ugyanazokat a stílusrétegeket fedi le, mint az MNSZ2, 

illetve az is beállítható, hogy milyen időintervallumból származzanak a szövegek. A DWDS 

megnevezett részkorpusza 1473‒2018 közötti időszakra kiterjedően összesen 5,9 milliárd 

szövegszót tartalmaz.  A reprezentatív összehasonlítás érdekében azonban 2000‒2018 közötti 

időszakban végeztem keresést a Moral keresőszóval. Így 8884 találatot kaptam, amelyekből 

véletlenszerű lekérdezéssel a magyarhoz hasonlóan 3000 találatot tartalmazó vizsgálati mintát 

állítottam össze. Miután kizártam az ismétlődéseket, 2948 nyelvi megnyilvánulás maradt, 

amelyek közül 2320-at ítéltem metaforikusnak.  

A vizsgálati mintákat tehát az 1. táblázat foglalja össze. 

1. táblázat: Vizsgálati korpusz 

Korpusz Keresőszó Találatok 

száma 

összesen 

Vizsgált 

minta  

Vizsgált minta 

ismétlődések 

nélkül 

Metaforikus 

nyelvi kifejezések 

MNSZ ’erkölcs’ 10440 3000 2657 2216 

DWDS ’Moral’ 8884 3000 2948 2320 

 

5. A dolgozat felépítése 

A doktori értekezés négy nagy tematikai egységből épül fel, amelyek mindegyike több fejezetre 

és alfejezetre tagolódik.  

A bevezetést (1. fejezet) követően a 2. fejezetben tisztázom a disszertáció elméleti 

keretét nyújtó kognitív nyelvészeti alapfogalmakat, többek között a fogalmi metafora, fogalmi 

metonímia, fogalmi keret, kulturális modell, nyelvi relativizmus, gondolkodási relativizmus, 

konceptualizáció fogalmakat. Az elméleti rész második főbb témaköreként (3. fejezet) 

 
2 https://www.dwds.de/ 
 

https://www.dwds.de/


foglalkozom a kontextus és kulturális háttér fogalommal mint a konceptualizációt befolyásoló 

tényezőkkel, az interkulturális összehasonlítás alapjaival és módszertanával. Ezt követően 

összefoglalom az erkölcs fogalom definíciót és értelmezési lehetőségeit más tudományágakban, 

tehát rendszerező jelleggel ismertetem a főbb filozófiai, teológiai, bölcsészettudományi 

meghatározásokat. Részletesen foglalkozom az erkölcs kulturális modelljeivel a kognitív 

paradigma alapján Lakoff (1995, 1996, 2002) és Lakoff‒Johnson (1999) munkáira 

támaszkodva, elemzem az angol nyelv vizsgálata alapján felépített erkölcsmodellt, avagy -

modelleket (4. fejezet). Az elméleti rész végén a korpusznyelvészeti kutatások főbb 

jellegzetességeit ‒ előnyeit és hátrányait ‒, metaforaazonosítási és -elemzési eljárásokat, 

valamint jelen kutatás során alkalmazott vizsgálati módszereket mutatom be (5. fejezet).  

A 6. és 7. fejezetek az általam végzett kutatás eredményeit taglalják. Először a magyar 

nyelvű minta alapján elemzem, rendszerezem az erkölccsel kapcsolatos metaforákat, majd 

ugyanezt megteszem a német nyelvű metaforikusnak ítélt kifejezésekkel is. Mindkét nyelvre 

vonatkozóan felépítem az erkölcs domináns laikus modelljét, illetve alternatív modelljeit. A 

tematikus egység végén rávilágítok a két nyelv közötti hasonlóságokra, különbségekre, illetve 

azok lehetséges okaira.  

Az utolsó, 8. fejezetben összefoglalom a disszertáció fő tételeit, megválaszolom a 

kutatási kérdéseket, illetve megvizsgálom, hogy kutatási hipotéziseimet sikerült-e 

alátámasztani, vagy azok elvetendők. A disszertáció érdemi részének végén az esetleges 

további kutatások lehetőségeit és irányvonalait veszem számba. 

A disszertációt a hivatkozott irodalom felsorolása zárja. 

 

6. A disszertációban alkalmazott kutatás módszer 

A disszertáció Kövecses (1986, 1999, 2000b, 2003, 2015) kulturálismodell-elméletét követi, 

ezen belül arra a megállapításra épül, hogy a kulturális modell egy kategória, amelynek többek 

között vannak prototipikus és periférikus tagjai. Egy fogalom prototipikus kulturális modellje 

lényegében az a laikus modell, amely az egy kultúrához tartozó emberek mindennapi nyelvében 

tükröződő tudására épül (Kövecses 2006b: 369). 

A munka súlyponti része a gyűjtött anyag elemzése, amelyhez a korpusznyelvészet 

módszertanát használtam fel, tehát az „alulról felfelé” elemzési irányt követtem. Az empirikus 

kutatás két nagyobb részre oszlik. Elsőként magyar és német adatbázisokból összeállítottam a 

nyelvi korpuszt. Ehhez az erkölcs és Moral keresőszavakat használtam egész mondatos 

konkordanciával. A magyar nyelvre vonatkozóan a Magyar Nemzeti Szövegtár újabb, 



kibővített változatának adatbázisát használtam. A német nyelvű korpusz összeállítása céljából 

a Német Nyelv Digitális Szótárában (Digitales Wörterbuch der Deutschen Sprache) végeztem 

keresést, amelynek előnye, hogy a beállítások által különböző korokban vizsgálhatjuk meg a 

fogalom előfordulását, így a két nyelvben közel azonos időszakból (2002‒2018) származó 

nyelvi példákkal dolgoztam. 

Az elemzés menete a következő:  

A keresés kulcsszavai az ’erkölcs’ és a ’Moral’, amely az ERKÖLCS kategória központi 

tagjának tekinthető. A kiválasztott alkorpuszokban ezen kulcsszavakra keresve néztem 

véletlenszerű 3000 előfordulást és gyűjtöttem nyelvi kifejezéseket.  

A Pragglejaz csoport (2007) által kidolgozott (MIP), majd Steen és társai (2010) által 

továbbfejlesztett metafora azonosítási folyamatot (MIPVU) követtem annak megállapításában, 

hogy mely nyelvi kifejezések metaforikusak. Ezt a többlépcsős eljárást alkalmazva kizárható a 

szubjektivitás, a kutató nyelvi intuíciója (Kövecses 2010a: 5): 

Az egész szöveg (teljes példamondatok) elolvasása az általános jelentés megállapítása 

céljából.  

A szöveg (példamondat) nyelvi egységekre, szavakra bontása.  

a ) A szavak jelentésének vizsgálata, van-e többjelentésű szó közöttük.  

b) Az elsődleges jelentés megállapítása a szöveg összes szava esetében.  

A kontextus figyelembevétele: ha az elsődleges jelentés és a szövegben megfigyelhető 

jelentés eltér, a metafora tényének megállapítása.  

A figuratív nyelvi kifejezéseket fogalmi metaforák szerint csoportosítottam, 

megvizsgáltam az azonosított közvetítő entitásokat és forrástartományokat.  

Az azonosított fogalmi metaforákat lehetőség szerint fő- és alcsoportokba rendeztem. 

Az elemzés során az ontológiai metaforák felől haladtam az egyre specifikusabb szerkezeti 

metaforák felé. Azokat a fogalmi metaforákat, amelyeknek mindössze egy metaforikus nyelvi 

megnyilvánulását találtam (1 típus (type) szintjén fordult elő) a korpuszban, kizártam az 

elemzésből.  

Azonosítottam a fogalmi metaforákat alkotó leképezéseket (mappings) és metaforikus 

implikációkat (metaphorical entailments). Ezt fontos lépésként ítéltem meg, hiszen minél több 

leképezés vesz részt a jelentésalkotásban, és manifesztálódik a nyelvben, annál 

kidolgozottabbnak tekinthető a fogalmi metafora.  

Megállapítom az azonosított fogalmi metaforák gyakoriságát (frequency) a vizsgált 

kontextusokban.  



A talált adatok alapján felépítettem a fogalom prototipikus kulturális modelljeit a 

magyar és a német nyelvekben. A modellek hasonlóságait és különbségeit részletesen 

elemeztem. A két nyelv fogalmi metaforáinak, előfordulási gyakoriságuknak, 

kidolgozottságuknak összevetése adja meg a munka interkulturális jellegét.  

Az eredmények alapján válaszoltam meg a kutatási kérdéseket, valamint vizsgáltam 

meg azt, hogy a munka elején felállított hipotézisek igazolást nyertek-e. 

 

7. Következtetések 

Disszertációmban az ’erkölcs’ fogalom metaforikus konceptualizációját két nyelv, a magyar és 

a német nyelvi korpuszai alapján vizsgáltam meg. Kutatásomat a kognitív nyelvészet elméleti 

tételeire alapoztam, a kutatás során a korpusznyelvészet vizsgálati módszereit alkalmaztam. 

Elsősorban az erkölcs fogalmi metaforáit elemeztem, rendszereztem, de érintettem fogalmi 

metonímiákat is, amelyek nélkül lehetetlen volt egyes kifejezéseket értelmezni.  

Az elemzések során elsősorban a Lakoff‒Johnson (1999) által felépített 

erkölcskoncepcióra támaszkodtam. Megvizsgáltam, hogy az általuk az amerikai társadalomra 

vonatkoztatott rendszer mennyire állja meg a helyét a magyar, illetve német 

kultúrkontextusban. A következtetések levonásához hozzájárultak más tudományágak, pl. 

filozófia, kognitív-pszichológia, valamint az egynyelvű szótárakban fellelhető szótári 

definíciók is. A disszertáció kutatási eredményei igazolják a disszertáció elején felállított 

hipotéziseket.  

  A vizsgálat során kiderült, hogy az erkölcs fogalmat mindkét nyelvben a jól-lét érzete 

motiválja. A metafora motiváltságában az alapvető fizikai szükségleteink egyformán jelen 

vannak, viszont a társadalmi viszonyok különbözősége miatt a tapasztalati alap eltérő. A 

magyar korpusz nyelvi anyagában a JÓLÉT JÓL-LÉT metafora és a MORÁLIS SZÁMVETÉSi sémák 

is manifesztálódnak, míg a német nyelvű kifejezésekben utóbbira nem találtam példát. Tehát a 

tapasztalati alap egyik eleme, az interakciókból származó tapasztalatok a német metaforikus 

kifejezésekben nem manifesztálódik. 

Mindkét nyelvben a következő ontológiai metaforákat azonosítottam: AZ ERKÖLCS 

ÉLŐLÉNY, AZ ERKÖLCS ERŐ, AZ ERKÖLCS TÁRGY, AZ ERKÖLCS SZUBSZTANCIA/ANYAG, AZ 

ERKÖLCSÖS CSELEKEDET ÖNERŐBŐL VÉGZETT MOZGÁS. Az ontológiai metaforák előfordulása 

terén hangsúlyeltolódások vannak, míg az őket strukturáló szerkezeti metaforákat illetően 

különbségeket állapítottam meg. 



Az ’erkölcs’ fogalom konceptualizálásában a magyar és a német nyelvben ugyanazon 

forrástartományok eltérő preferenciával jelentkeztek, vagyis egyes forrástartományok 

gyakoribbak, míg mások perifériálisak. A fogalmi metaforák megfelelései közül egyesek 

kiemeltebbek az egyik nyelvben, míg a másikban kevésbé hangsúlyosak, vagy egyáltalán 

nincsenek is jelen.  

Bár a családmodellek mindegyik elemét nem tudtam példákkal alátámasztani sem a 

magyar, sem a német nyelvű korpusz alapján, a domináns elemek alapján kijelenthetem, hogy 

a német nyelvű korpuszban a liberális eszmék, míg a magyarban a konzervatív értékek 

dominálnak. 

Az elemzések végén a fogalmi metaforákból laikus modelleket építettem fel. Az 

’erkölcs’ a korpuszban kettős szerepben fordul elő:     

‒ egyrészt önálló entitásként; 

‒ másrészt az ’ego’ és ’kísértés’ dinamikájában realizálódik. 

Ennek megfelelően két generikus szintű laikus modell állítható fel az azonosított 

fogalmi metaforák által. Az egyik egy statikus modell, amely AZ ERKÖLCS ENTITÁS metaforára 

épül fel. A másik egy dinamikus modell, amelyben AZ ERKÖLCSÖSSÉG ERŐ metafora a 

domináns. Utóbbi esetében a német nyelvben egy alternatív laikus modell is összeállítható, 

amelyben az erkölcs külső gonosz erőként jelenik meg.   

Összességében elmondható, hogy a kognitív tudomány olyan analitikus eszközöket 

nyújt számunkra, mint például a metafora-, metonímiakutatás, amelyek által sokkal mélyebben 

érthetjük meg az erkölcsöt. A moralitást leképezések által értelmezzük, amelyek 

tapasztalatainkon alapulnak, mint pl. a jólét, egyensúly, rend, világosság/sötétség, erő stb. Ha 

erkölcsi fogalmaink metaforikusak, akkor struktúrájuk és logikájuk elsődlegesen a 

forrástartományból származik, amely a metafora alapját képezi. Eszerint a moralitást a 

különböző területekről származó emberi tapasztalatokból levonható struktúrák segítségével 

értjük meg. Morális fogalmainknak egy monolitikus, homogén, állandó rendszere nincs. 

Például rendelkezünk különböző, nem állandó metaforikus struktúrákkal a jól-lét fogalmáról, 

amelyeket működtetünk morális gondolkodásunk során. Hogy melyiket választjuk épp ki, pl. a 

JÓLÉT JÓL-LÉT vagy a JÓLÉT EGÉSZSÉG, az a családmodellünk hierarchikus felépítésétől, 

céljainktól, érdeklődésünktől és az épp aktuális kontextustól függ.  

Erkölcsi metaforáink erősen befolyásolják azt, hogyan gondolkodunk pl. az oktatásról, 

szociális fogalmakról, ami azt jelenti, hogy az erkölcsiséggel kapcsolatos konceptuális 

rendszerünk kénytelen belebonyolódni az oktatásügyi és szociális elmélkedésbe, valamint a 

politizálásba. Ezt viszont igyekeztem elkerülni a disszertáció írása folyamán, hiszen nem az 



volt a cél, hogy véleményt alkossunk az egyes nyelvközösségek politikai irányultságáról, 

szociális szférájáról stb. 

A kognitív nyelvészet két fontos fogódzót adott a morális megértéshez: először is egy 

mélyebb megértését annak, mi is az a morális gondolkodás, és honnan ered; másodszor a 

képességet, hogy bele tudjunk látni az apró részletekbe, hogy épp melyik erkölcsi metaforát 

használtuk, vagy használták mások, valamint hogy az a metafora milyen szerepet töltött be az 

erkölcsi következtetés levonása során. 
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