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„Úgy  t nik,  hogy  elkerülhetetlen  az  a  feltételezés,  hogy  az  adott

nyelvcsoporthoz  és  kultúrkörhöz tartozó nyelvek,  bizonyos nyilvánvaló  sajátos

eltérések mellett, hasonló módon interpretálják a világot, tehát hasonló világkép

rögzül bennük” (Ba czerowski 2006: 194). A magyar és a szerb nyelv között a

világ nyelvi  képe tekintetében jelent sen több hasonlóság  van,  aminek az oka

természetesen  az  egymás  melletti  fejl dés.  Kultúránkat  az  indián  kultúrával

összehasonlítva Ba czerowski megállapítja, hogy a különböz  kultúrkörökben az

emberek  teljesen  máshogy  gondolkodnak  a  világról.  „Míg  az  indián  világ  a

harmónia világa, amelyben a sziklák, a fák, a növények, a csillagok él lények, és

ennek a világnak az ember csak egy részét képezi. Civilizációnkban az ember a

tárgyakból és más objektumokból álló világon kívül helyezkedik el, ezért ezt a

világot  ellen rizni  és  manipulálni  tudja.  Az  embernek  a  világ  legfontosabb,

legtökéletesebb,  legjobb  elemeként  való  értelmezése,  tehát  a  nyelvi

antropocentrizmus  valószín leg  nagyon  sok  nyelvre  jellemz ”  (Ba czerowski

2006: 194). Ebben a fejezetben az ember saját magáról és az életr l a nyelvben

rögzült képét kívánjuk elemezni a magyar és a szerb nyelvben. 

Klikovac szerint a szerb nyelvben az id  fogalmi metaforája szerint AZ ID

VONAL,  AMELY  A  MÚLT  IRÁNYÁBÓL  A  JÖV  FELÉ  HALAD  (VREME  JE  LINIJA

USMERENA  OD  PROŠLOSTI  KA  BUDU NOSTI).  „U  skladu  s  tim,  VREMENSKE

JEDINICE SU ODSE CI NA TOJ LINIJI; oni mogu biti razli ite dužine ( ak i TA KE),

kao i manje ili više udaljeni jedni od drugih. Posmatra  se nalazi na „mestu” koje

metafori ki predstavlja sadašnji trenutak i procenjuje „rastojanje” izme u njega i

raznih doga aja – mesta na vremenskoj liniji” (Klikovac 2004: 119). 

Kövecses  szerint  „az  id t  néhány  alapvet  fogalom segítségével  értjük

meg: tárgyak, a tárgyak helyzete, valamint mozgása. Az id  ezen megértéséhez

egy feltétel teljesülése szükséges: A jelen id  a mindenkori megfigyel vel egy



helyen van. (…) A jöv  a megfigyel  el tt van, míg a múlt mögötte” (Kövecses

2005: 49). Ezen az id n belül helyezkedik el az emberi létezés is. A magyar és a

szerb fogalmi metaforák ilyen szempontból azonosak, ahogy a következ  példa is

mutatja: 

Az  egydimenziós  id  fogalma  alapjául  szolgál  a  következ

szókapcsolatoknak:  otegnuti  se  kao  gladan  dan és  otegnuti  se  (biti  dug)  kao

gladna  (zla,  careva)  godina, valamint  az  ako  je  kratak  dan,  duga  je  godina.

Ezekben  a  példákban  az  otegnuti,  duk,  kratak lexémák  feltételezik  az  egy

dimenzióban való terjeszkedést (Klikovac 2004: 119). Dug és kratak lexémákat a

szerb  nyelvben  gyakran  használjuk  az  élet  jellemzésére  is:  dug/kratak  život,

ahogyan a magyarban is: rövid/hosszú élet. Azonban AZ ID  VONAL metafora és

ezen  belül  az  emberi  élet  mint  a  vonal  egy  szakaszát  képez  rész,  a  magyar

nyelvben abban különbözik, hogy egyszerre feltételezhet több életvonalat is:  az

élet minden vonalán érvényesíti (MNSz).

Mint  már  említettük,  egy  céltartománynak  lehet  egyszerre  több

forrástartománya.  Az  élet  egyik  leggyakoribb  forrástartománya  az  utazás.  „Po

slede em  metafori kom  scenariju  za  konceptualizaciju  vremena,  OVEK  JE

PUTNIK  KROZ  VREME,  koje  je  IZDUŽENI  PROSTOR ili  PUT;  drugim  re ima,

POSTOJANJE JE KRETANJE PO VREMENSKOM PUTU. Pri tome,  PROŠLOST JE IZA

OVEKA,  BUDU NOST  ISPRED”  (Klikovac  2004:  121).  Tehát  az  élet  vonalát

nevezhetjük útnak, utazásnak is. RMS szerint, a staza szó egyik jelentése ’ životni

put, ono što se prolazi u životu’, így az  i i  ugaženom (utabanom, utapkanom,

utrvenom) stazom annyi, mint ’i i putem koji su ve  prethodnici prokr ili, držati

se oprobanih, proverenih merila, postupaka i sl.’. A következ  példákban az út

egyenl  az élettel:





















Bože, kakvih sve budala nema na ovom svetu, u ovom božjem

oboru!). El fordul, hogy lexikailag azonos frazeologizmusoknak más a jelentése a

magyar és a szerb nyelvben (Isten báránya, Isten ujja).  

ijedtség,  félelem,  fájdalom

,  bosszúságot,  haragot,  felháborodást,  türelmetlenséget  kifejez

helyzetekben az Isten neve hangzik el mindkét nyelvben (pl. Isten hozta;  Mehetsz

Isten hírével Isten éltesse!;  Az Isten szerelmére!;  ne daj bože; za boga miloga;

bog da blagoslovi; pomoz bog stb.). 







Az  élet  egyik  leggyakoribb  forrástartománya  az  utazás  és  ezt  számos  példa

illusztrálja (pl.  





A világ nyelvi, tudományos és

kultúrképe mint a  második valóságkomponensei. Nyr. 130: 187-198.






