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I. A kutatás témájának kiválasztása  

A házassággal, etikával és moralitással szorosan összefüggő család fogalma hosszú ideje 

népszerű témája az évente megjelenő, több százra tehető tudományos kutatásoknak. A család 

intézménye, mint a legalapvetőbb társadalmi egység, a társadalmi élet középpontjában maradt, 

és a társadalmi funkciók széles skálájával rendelkezik. A családot, mint a kínai civilizáció 

egyik központi elemeként ismerik el, és számos szociológiai tanulmány tárta fel a család 

intézményének megkülönböztetett tulajdonságait a kínai társadalomban, valamint 

megerősítést nyert azt, hogy a CSALÁD (JIA) értelmezése Kínában egy kulcsfontosságú 

társadalmi-kulturális fogalmat is takar, melyet áthatnak a kínai filozófiai és kulturális 

hagyományok. A család jelentősége és központi szerepe a kínai mindennapok megközelítőleg 

minden aspektusában nyomon követhető, miután a család a társadalmi rend stratégiai 

fontosságú egységekeként működik Kínában, és minden társadalmi szerveződés alapjait 

alakítja azáltal, hogy kiszélesíti a családi összefüggéseket a társadalmi életben zajló emberi 

interakciókra. A család nem csupán támogatást, erkölcsi fegyelmet és személyi identitást ad 

tagjainak, hanem a legfontosabb emberi kapcsolatokat is biztosítja a családtagok és családon 

kívül lévő egyének számára. A CSALÁD (JIA) értelmezésének alapos vizsgálata ezért 

felfedheti a kínai etikai szabályok jellemzőit és kulturális eszméket, valamint a CSALÁD 

fontosságát a kínai kultúra megértésének a tekintetében.  

II. Az értekezés céljai és szerkezete  

A kínaiaknak - a CSALÁD-ról alkotott - fogalmára irányuló jelen nyelvészeti kutatások 

célja, hogy empirikus úton elérhető bizonyítékok és az alábbi két munkahipotézisen keresztül 

adjon a CSALÁD átvitt értelmezéséről szóló, átfogóbb leírást a modern mandarin kínaiban. 1.) 

a CSALÁD konceptualizálása metaforákon és metonímiákon keresztül a kínai nyelvben. 2.) 

néhány konceptuális metafora (és metonímia) útján, melyet a kínai nyelvben a 21. század 

elején alkalmaztak a CSALÁD-ra, különböznek azoktól a metaforáktól (és metonímiáktól), 

melyeket korábban a 20. században használtak. További cél annak kiderítése, hogy miként 

befolyásolhatja a kínai kulturális környezet a CSALÁD metaforikus általánosítása forrásainak 

a kiválasztását. A 家(jiā) kínai írásjel, mint kulcsfontosságú kutatási kifejezés azért lett 

kiválasztva, mert a CSALÁD-ot a家(jiā) fejezi ki a modern mandarin kínaiban. 

 A jelenlegi értekezés tíz fejezetből áll. A bevezető fejezetet, amely a kutatási témát, és 

egyúttal kutatási kifejezést is jelentő 家(jiā)-t tárgyalja, követi a második fejezet, amely a 

családdal kapcsolatos korábbi kutatásokat felölelő irodalmi áttekintést adja közre. A harmadik 

és a negyedik fejezet a vonatkozó elméleti keretet és kutatási módszertant taglalja. Az ötödik 

fejezet a kutatási eredményekről szóló, analitikus vitát kezdeményez, amely a家(jiā)-ra, mint 

kínai szóösszetételre fókuszál. A hatodik fejezet főleg a CSALÁD metaforáival foglalkozik, 

melyek a kínai nyelvi korpuszban lettek aprólékosan beazonosítva.  
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A hetedik fejezet arra koncentrál, hogy a kínai nyelvben mely elméleteket értelmeznek 

metaforikusán a CSALÁD segítségével, valamint egy kisebb összehasonlító tanulmány is 

csatolva van, amely a CSALÁD metaforáinak – a politika területén történő – alkalmazása 

szempontjából vitatja meg a Lakoff által felállított családmodelleknek (1996) és kulturális 

különbségeknek az adaptációját. A nyolcadik és a kilencedik fejezet azokat a lehetséges 

változásokat tárja fel, melyek a kínaiaknak – a CSALÁD-val kapcsolatos – átvitt 

értelmezésében érhetők tetten. Ez a két fejezet tartalmaz egy kérdőíves és egy interjúkból álló 

tanulmányt is, melyek a Kínában élő fiatalok, illetve a Budapesten letelepedett kínaiak 

hozzájárulásával készültek el. A két tanulmány a kutatási eredmények – a kínai nyelvi 

korpuszra is kiterjedő – analitikus összehasonlítását helyezi a középpontba. Az utolsó fejezet 

általános, tömörített következtetéseket tartalmaz, közreadja a fő kutatási eredményeket, 

felvázolja a jelen kutatásoknak szabott határokat, valamint a CSALÁD fogalmával 

kapcsolatos jövőbeni kutatási irányokat. 

  

III. Elméleti keret és kutatási módszertan 

A modern mandarin kínaiban a CSALÁD fogalmára irányuló jelenlegi kutatások a 

kognitív nyelvészet elméleti keretébe illeszkednek. Mindez azzal magyarázható, hogy a régi 

kínai filozófia, amely nagy hangsúlyt fektetett a kulturális-társadalmi szempontokra, egy 

holisztikus, a megismerés hosszú hagyományain alapuló modellel, valamint a filozófiai 

okfejtésben a metaforák nagyfokú jelenlétével jellemezhető. Mindehhez kapcsolódóan, a 

kognitív nyelvészet is osztja azon nézetet, hogy az emberi elme holisztikus, valamint 

metaforák, metonímiák, kategorizálás, formálás és képalkotás útján ölt testet, melyek fontos 

kognitív mechanizmusoknak tekinthetők az emberek számára azért, hogy ily módon 

értelmezhessék a világgal való kölcsönhatásaikat.   

A hivatalos, nem specializált modern kínai korpusz, amely a 20. század nyelvészeti 

anyagaiból több mint 110 millió kínai írásjelet foglal magába, azért került bemutatásra, hogy 

mint a természeténél fogva előforduló nyelvészeti adatok forrása, hozzájáruljon az alulról 

felfelé irányuló, korpuszon alapuló – a CSALÁD fogalmával kapcsolatos – empirikus 

nyelvészeti kutatások elvégzéséhez a mandarin kínaiban. Továbbá egyéb kutatási módszerek, 

mint pl. kérdőívek és interjúkészítések – mint az adatgyűjtéssel kapcsolatos 

kompromisszumos megoldások – is alkalmazásra kerültek a kutatási rugalmasság és a 

hozzáférhető összehasonlító nyelvi korpuszok hiányának tekintetében azzal a céllal, hogy 

folytatni lehessen a 21. század elején bekövetkezett változások felkutatását a kínaiaknak – a 

CSALÁD-val kapcsolatos – átvitt értelmezésében. Követve a Pragglejaz Csoport (2007) által 

javasolt “ metafora-azonosítási folyamatot”, a CSALÁD fogalma és a CSALÁD 

metonímiáinak forrásterületei a lehető legaprólékosabb módon, manuálisan lettek azonosítva 

a Modern Kínai Korpusz nyelvészeti adataiból, a kérdőívből és az interjú-kutatásból. Továbbá 
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rendszerszerű elemzésekkel és értekezésekkel diagrammok (vagy táblázatok) és angol nyelvi 

fordítással ellátott kínai nyelvű példák kerültek bemutatásra. 

IV. Következtetések 

A kutatási eredmények részletes vizsgálatai igazolták a jelen kutatások első hiptézisét, 

mivel a CSALÁD, mint elvont fogalom, hűen értelmezhető metaforákon és metonímiákon 

keresztül a mandarin kínaiban. A CSALÁD fogalma a JIA mélyen gyökerező kognitív 

modelljén alapul, és elsődlegesen a CSALÁD-ra alkalmazott számos általános metafora 

teremtett meg, mint pl. a CSALÁD EGY OBJEKTUM, A CSALÁD EGY TARTÁLY, A 

CSALÁD EGY SZEMÉLY, A CSALÁD EGY NÖVÉNY és A CSALÁD EGY ÉPÜLET, 

melyek a CSALÁD kínai kulturális modelljét alkotják. A CSALÁD kínai kulturális modellje 

beépült a kínai anyanyelvűek tudatába és a 家(jiā), mint kutatási kulcsszónak az említése 

aktiválhatja a JIA kínai kognitív modelljét. Továbbá azon elvont fogalmak, melyeket a 

CSALÁD-ról alkotott felfogással kapcsolatban használnak, és általánosságban érzelmeket 

takarnak, vagy a családhoz kapcsolódó fő kínai értékek, melyek a JIA kognitív modelljének az 

összetevői, a CSALÁD forrásterületeit is felölelik metonímiák használatán keresztül (vagy 

nélkülük). Ily módon, a CSALÁD kínai kulturális modellje a JIA kognitív modelljére 

alapozódik és – a fő kínai családi értékek és ideológiák mentén – a CSALÁD általános 

metaforáit foglalja magába.  

Mindezeken felül, amíg a CSALÁD megszokott, nemek szintjén álló metaforái az 

egyetemes élettapasztalatokba ágyazódtak be, és döntően jelen vannak a kutatási adatokban, 

addig a CSALÁD specifikus szintű metaforái sokkal ritkábban jelennek meg, de az egyéni 

tapasztaláson kívül jöttek létre, és összehasonlításképp újszerűbbek a különleges retorikai 

hatásokkal kiváltképp azok, melyeket a Modern Kínai Korpuszról szóló kínai irodalmi 

munkákban tártak fel. Mindemellett, a CSALÁD metonímiáit, amelyek magukba foglalják a 

CSALÁD A CSALÁDI TULAJDONÉRT, CSALÁD A CSALÁDTAGOKÉRT, CSALÁD AZ 

ÁLLATTENYÉSZTÉSÉRT, CSALÁD A CSALÁDEREDETÉRT és EGY CSALÁDI 

LAKÓHELY A CSALÁDÉRT, szintén beazonosították a kutatások. Különböző forrásterületek 

a család eltérő funkcióira helyezik a hangsúlyt, valamint a CSALÁD metaforái és metonímiái 

néha együtt vannak jelen egy különálló nyelvészeti példában azért, hogy bemutassák a 

CSALÁD különböző szempontjait. Egyéb hasonlatok, metaforák és metonímiák is 

megjelennek a CSALÁD metaforáiról és metonímiáiról szóló nyelvészeti példákban, utalva 

ily módon arra, hogy a metaforák és metonímiák egy csoportja alkalmazható a kínai nyelvben 

azzal a céllal, hogy elvont fogalmakat lehessen megalkotni, és szándékolt jelentéseket 

lehessen közvetíteni.  

Mindeközben, a jelentéstani prototípus-hatás, valamint a metafora fontos szerepe, 

továbbá a többjelentésű 家(jiā) szó szemantikai kiterjesztése és a家(jiā)-val együtt szereplő 

két szótagú összetételek alakítása és jelentésteremtő folyamata – melyeket a korpuszból 
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kiinduló felfedezések mutattak ki – alapján a következő állítások tehetők. A 家(jiā), “a család, 

otthon és háztartás” ősi jelentéséből, sokrétű, nem eredeti jelentések keletkeztek a metafora és 

a metonímia folyamatain keresztül. Továbbá a 家 (jiā)-val együtt szereplő két szótagú 

összetételek különféle metaforák és metonímiák által is gazdagodtak megalkotott 

jelentéseikkel, melyek – mint a mondanivaló magjaként, módosítóként, összetételként, 

valamint az összetételek alkotói között fennálló kapcsolatokkal– együttesen funkcionálhatnak, 

ahogy ezt az angol nyelvi összetételekről szóló kutatásokban is kimutatták [Benczes (2005).] 

A korpusz adatok azt is mutatták, hogy a CSALÁD ÉS OTTHON további elvont fogalmak 

értelmezésének a közös forrásterületeket képezik a mandarin kínaiban. A CSALÁD 

forrásterületét alkalmazni lehet olyan metamorfológiai értelemben vet forrásterületekre, mint 

pl. ORSZÁG/ÁLLAM/NEMZET/ETNIKAI, HOZZÁTARTOZÁS/NEMZETKÖZI 

KÖZÖSSÉG, valamint társadalmi csoportok vagy intézmények, ugyanakkor az OTTHON 

forrásterületén keresztül a munkavégzés helyszíneinek a sokasága értelmezhető. A CSALÁD 

és az OTTHON kontextusában használt metaforák alkalmasak arra, hogy a családi 

kapcsolatok alapján lehessen strukturálni a személyek közötti kapcsolatokat, valamint a közös 

érdekek védelme, továbbá egy társadalmi közösség vagy egy ország/állam/nemzet 

harmóniájának, egységének és stabilitásának a megvalósítása céljából lehessen nevelni az 

embereket az otthonukhoz (és családjukhoz) kötődő hűség, odaadás, érzelem és felelősség 

tekintetében.  

Másrészről, a jelenlegi kutatások második feltevése nem lett teljes mértékben kutatási 

adatokkal alátámasztva, mivel a Modern Kínai Korpuszból származó kutatási eredmények 

összehasonlítása, a kérdőívek és az interjúk azt mutatták, hogy semmilyen drámai változás 

nem történt a CSALÁD kínai metaforikus összehasonlítása területén, illetve a huszadik 

század nyelvi korpuszában használt CSALÁD-metaforák többsége a 21. század korai 

szakaszában még mindig használatban van. Ezek az eredmények megerősíthetik a CSALÁD 

kínai kulturális modelljének erős befolyását a CSALÁD – napjainkban is jelen lévő – 

metaforikus értelmezéseinek a vonatkozásában azon tény ellenére, hogy a kérdőív Kínában 

élő, illetve a magyarországi kínai bevándorlók által alkotott résztvevőinek többsége teljesen 

tudatában van a család intézményében bekövetkezett azon szerkezeti és ideológiai 

változásoknak, melyeket az elmúlt négy évtized gazdasági, politikai és társadalmi reformjai 

idéztek elő. A CSALÁD kulturális modelljének erős helyezte felülemelkedik az életkor 

kontextuális hatásain, a nemeken, a foglalkozáson, az oktatási háttéren, a családi eredeten és 

jövedelmen, a családi szerkezeten, a nevelési stíluson, a családi nevelés módjain, és még a 

közvetlen társadalmi, fizikai és kommunikációs környezet különbségein is. Ily módon a 

kérdőívben résztvevők és a bevándorlókkal készített interjúk számos CSALÁD-metaforát 

adtak közre és egy olyan tendencia is kimutathatóvá vált, mely során a megkérdezettek egyedi 

szintű metaforákat használtak a CSALÁD értelmezéseire azon válaszaikban, melyeket arra a 

kérdésre adtak, hogy mit is jelent a család? Ugyanakkor ez a tendencia általános szintű – a 
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CSALÁD kínai kulturális modelljét létrehozó – metaforákra épül, melyekkel értelmezni lehet 

azon – az árugazdaság fejlődéséből eredő – társadalmi változásokat, melyek napjainkban, az 

emberek – a CSALÁD-ról alkotott – fogalmára fejtik ki hatásukat.  

Mindazonáltal, a CSALÁD-egyedi szintű metaforák használata alapján megfigyelhető a 

metafora-használat kultúrán belüli variációja, ami az egyéni élettapasztalatokban meglévő 

különbségeknek, valamint a közvetlen társadalmi-kulturális, fizikai és kommunikációs 

helyzetek változásának tudható be. A Modern Kínai Korpuszban született eredményekkel 

összehasonlítva, a CSALÁD viszonylag több újszerű, egyedi szintű metaforáit azonosították 

be a kérdőívekben és az interjúkban közreadott nyelvészeti adatok. A családi élettel való 

megelégedettségnek, valamint az életben mutatkozó nehézségek és akadályok kezelésének a 

megosztott – az új életkörülmények közötti túlélést célzó – helyzete kiemeli a 

BIZTONSÁGOS HELY fontosságát, valamint a KIKÖTŐ forrásterülete iránti kölcsönös 

preferenciát a CSALÁD metaforikus értelmezéseiben, melyeket a kérdőívben szereplők és a 

bevándorlókkal készített interjúk többsége adott. Ezért, a CSALÁD EGY BIZTONSÁGOS 

HELY és a CSALÁD EGY KIKÖTŐ metaforákra, mint “környezet-indukált” metaforákra is 

lehet tekinteni (Kövecses 2015), melyek nem bukkannak fel a Modern Kínai Korpuszban, de 

sűrűn előfordulnak a kérdőívek és az interjúk kutatási adataiban a család alapvető – segítséget, 

biztonságot, védelmet és nyugalmat biztosító – szerepének a kiemelésekor. Mivel a környezeti 

és a fizikai úton szerzett tapasztalatokról úgy tartják, hogy azok az emberek számára két olyan 

forrást jelentenek, melyeken keresztül jelentésekre lehet szert tenni a kognitív nyelvészet 

vonatkozásaiban, a jelenlegi kutatások is igazolják a környezet fontosságát. A környezet 

ugyanis nem csupán abban segít, hogy meghatározható legyen a家(jiā) többjelentésű kutatási 

szó működésbéli jelentése a kutatási adatokban, de hatással van a környezet-indukált” 

metaforákra is, melyek a CSALÁD értelmezésének egyedi megértését is kifejezik.  

Mindezen felül, a jelenlegi kutatások bizonyították a kultúra jelentős szerepét úgy, mint a 

CSALÁD elvont jelentéstartalmát alakító, kontextuális tényezőt a mandarin kínaiban. A 

CSALÁD fogalmának kiemelt szerepe a kínai kultúrában és a kínai társadalomban betöltött 

központi helyzete a kínai nyelven is kifejezésre jutott. Mindehhez kapcsolódóan az uralkodó 

kínai kulturális értékek és a családi etika mély gyökeret vert kínai anyanyelvűek fejében és 

nyilvánvalóan visszatükröződött a CSALÁD-ról alkotott metaforikus értelmezésükben. A 

mandarin kínai megőrizte és fenntartotta a kínai feudális hagyományok örökségét, valamint a 

konfuciánus családi értékeket és az erkölcsösséget, különösen a家(jiā)-val használt azon kínai 

összetételekben, melyeket tiszteletbeli címként, önbecsmérlő kifejezésként vagy akadémiai 

témák elnevezéseként használnak. Mi több, a kínai kultúrában a család intézményének 

tulajdonított alapvető fontosság és érték kiemeli mind a CSALÁD, mind az OTTHON – mint 

a Modern Kínai Korpusz forrásterületein használt – metaforák produktivitásának jelentőségét, 

valamint az ORSZÁG/ÁLLAM/NEMZET MINT CSALÁD-metaforák különleges 

fontosságát a kínai politikai diskurzusban. Kínai kulturális hagyománynak tulajdonítható az, 
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hogy a családon és rokonsági relációkon keresztül modellezzék a személyek közötti 

kapcsolatokat és társadalmi, politikai tevékenységeket. Ily módon a CSALÁD-metaforákat 

gyakran alkalmazzák arra, hogy megértsék a kollektív közösségekben és szerveződésekben 

kialakult az emberi kapcsolatokat. Ugyanakkor a MUNKAHELY MINT OTTHON-metafora 

gyakori használata – annak többféle módozataival a nyelvi korpuszban – elhomályosíthatja a 

munka és a magánélet közötti határvonalat, amely egy ritkán észrevehető jelenség az angol 

nyelvben. Mindez azért fordulhat elő, mert az egyéniségre helyeződik a hangsúly, illetve a 

közösségbe való betagozódás erős érzete hiányzik a nyugati kultúrákban. Az 

ORSZÁG/ÁLLAM/NEMZET MINT CSALÁD-metafora többszöri megjelenése az éves kínai 

kormányzati munkajelentésben feltárja azt, hogy az amerikai és a magyar kultúra – a kínai 

politikai érvrendszerben jelen lévő családi harmónia, egység és stabilitás vonatkozásában – 

nem osztja a családi értéken alapuló kulturális hangsúlyt, valamint az uralkodó konfuciánus 

értékeket és ideológiát. 

A Lakoff (1996), által javasolt két családmodell tekintetében, a jelenlegi kutatások 

igazolták, hogy a moralitás mindkét modellje létezik a kínai tudatban és a kínai politikai 

érvrendszerben, ám a két modell befogadása vagy elsőrendűsége nem szükségszerűen 

mutatható ki kifejezetten csak a CSALÁD metaforáin keresztül. Ezen két családi modell 

erkölcsi vonásai gyakrabban figyelhetők meg a nevelési mintákban és a családok közötti 

kapcsolatokban, valamint azon szerepekben is, melyeket egy kormány vagy egy 

ország/állam/nemzet tölthet be a politikai ügyek intézésekor. Ám úgy tűnik, hogy mind a 

kínai belpolitikai élet területein, mind a jelenkori kínai politikai diskurzusban inkább az 

erkölcsösség Gondoskodó Szülői modelljét részesítik előnyben mint az erkölcsösség Szigorú 

Atyai modelljét, mivel az ország/állam/nemzet gondoskodó és támogató szerepét 

erőteljesebben juttatják kifejezésre a 2004 és 2012 között kiadott éves kínai kormányzati 

jelentések. Lakoff erkölcsösségről szóló két modellje felfedezhető az amerikai és a magyar 

politikai vezetők politikai érvelésében is. Az Unió Amerikai Helyzetéről Szóló Beszédek 

(American State of the Union Addresses) kilenc éves időszakában (2004-2012) megerősítést 

nyert Lakoff (1996) azon állítása, mely szerint a konzervatív Republikánusok a Szigorú Atya 

erkölcsi modellje felé hajlanak azért, hogy politikai nézeteiket kifejtsék, míg a liberális 

Demokraták kevesebb figyelmet szentelnek az erkölcsösség Gondoskodó Szülői modelljének 

azért, hogy politikai érvelésük hatékonyságát fokozzák. Az elmúlt tizenkét év (1999-2010) 

magyar kormányzati nyilatkozataiban ugyanakkor egyik modell dominanciája sem 

észrevehető, mivel az akkori magyar politikai pártok nem illeszthetők be a konzervatív versus 

liberális – amerikai típusú – megkülönböztető sémájába, és általában az ún. “Magyar 

sodrásba” (Kövecses 2009b) simulnak be a vonatkozó politikai eszközeik jellemzőinek a 

tekintetében. Ezek a kutatási eredmények továbberősítették azt, hogy Lakoff – az 

erkölcsösségről szóló – két modellje nagy mértékben van jelen a politikai érvelésben, amit 

azonban a CSALÁD-metaforák nem jeleznek közvetlenül.   
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Szükséges rámutatni arra, hogy a jelen kutatások nyelvészeti adataiban található 

információk megerősítik azon szociológiai eredményeket, melyek a család intézményében és 

a nők – a jelenkori Kínában betöltött – társadalmi szerepében végbement változásokkal 

kapcsolatban születtek. A kutatási adatok kimutatták a hagyományosan kiterjedt családi és 

szülői tekintély hanyatlását, a hagyományos konfuciánus családi értékek és családi eszme 

erózióját, a család iránti hűségre és rokonsági kötelezettségekre fektett hangsúly csökkenését, 

a nukleáris családi háztartás és a háztartási kapcsolat uralkodó szerepét, valamint az egyéniség 

erősödését az otthoni életben. Továbbá, a nemek közötti egyenlőséget törvények és 

határozatok rögzítik, valamint a dolgozó feleségek, a családjaikon kívüli munkában gazdasági 

függetlenséget élvezhetnek, növekvő döntéshozatali erőre tehetnek szert a családon belül, és a 

férjeikkel azonos mértékben vállalhatják fel a családdal járó felelősséget. A család szerkezete, 

a családról alkotott eszmény, az embereknek – a családdal kapcsolatos – attitűdjei és felfogása 

nagy mértékben megváltozott a gyors gazdasági fejlődés, valamint az elterjedt anyagias és 

fogyasztó-központú szemlélet miatt, melyek ösztönzik az egyéni szükségletek és boldogság 

előtérbe helyezését, valamint segítik az embereket abban, hogy a hagyományos rokonsági 

rendszerben való maradás helyett, újrafogalmazzák társadalmi státuszukat a fogyasztás, az 

életmód és az anyagi jóllét tekintetében. Jóllehet, a hagyományos kínai családi értékeket nem 

lehet teljesen elhagyni, azokat napjainkban kevésbé tisztelik, mint korábban, mivel a családi 

harmónián, egységen és stabilitáson alapuló fő kulturális értékek, valamint a család 

fontossága beágyazódott a kínai nyelvbe és kulturális gyakorlatba, ennél fogva azok az 

értékek viszonylag szilárdak maradtak a kínai anyanyelvet beszélők gondolatvilágában.  
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