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felfogás elleni harcukban. Kautznál mindkét 
irányzat megtalálhatta a maga érveit: egyfelõl 
a rendszer megfelelt a korszak törekvéseinek 
és feladatainak, a nemzeti és politikai igé-
nyeknek, relatíve tehát jogosult volt, másfelõl 
elméletileg alapvetõen hibás és fonák felfogásra 
épült, tudomány elõtti állapotot jelentett, ha-
sonlóan az alkímia és asztrológia világához. A 
mû megírásának idejére a közgazdaságtan 
különbözõ irányzatai már többé-kevésbé 
kialakították saját eszmetörténeti kánonjai-
kat (emlékezetes, hogy Adam Smith mûve 
leghosszabb könyvét a merkantilizmus és 
a fiziokrácia bírálatára szánta), s Kautz feladatát 
nem ezek megkérdõjelezésében, újraértékelésé-
ben látta, hanem egyfajta rendszerezésében és 
konszolidálásában. Nevezhetjük a történelem 
iróniájának is, hogy a mû recepciótörténetének 
legismertebb mozzanatai olyan irányzatokhoz 
kötõdtek, melyek élesen szembefordultak 
a Kautz által is képviselt történeti irányzat 
felfogásával; ez Marx esete és a Gossen-
sztori, Kautz rendkívüli és naprakész 
olvasottságának két legnevezetesebb pél-
dája. Az 1860-as kötet már hivatkozott az 
1859-ben megjelent Marx-írásra (Zur Kritik 
der Politischen Ökonomie), hozzátéve: ez csak 
a munka kezdete, ezért végleges véleményt 
nem lehet alkotni róla, illetve megemlíti Her-
mann Heinrich Gossen 1854-ben megjelent és 
észrevétlenül maradt mûvét (Entwicklung der 
Gesetze des menschlichen Verkehrs und der 
daraus fließenden Regeln für menschlichen 
Handeln), amelyet néhány mondatban mûve 
elsõ kötetében ismertetett. E nyomon bukkant 
William Stanley Jevons a számára ismeretlen 
német íróra, akinek törvényeivel kezdõdik 

ma is minden közgazdaságtani kurzus szerte 
a világon.

A magyar kiadást Bekker Zsuzsa Kautz 
pályáját és eszmetörténészi munkásságát értõn 
számba vevõ utószava és az eredetibõl hiányzó 
névmutató egészíti ki (kár, hogy a szerkesztõk 
nem vállalkoztak tárgymutató készítésére is). 
Nehéz magyarázatot találni arra, hogy 1948 
után a Marxot is „felfedezõ” és Marx által 
elismert Kautz miért osztozott az õt követõ 

„polgári” közgazdászok sorsában: a teljes 
elhallgatásban. Tény, hogy még olyan írá-
sokból is hiányzott a neve, amelyek például 
a reformkor közgazdasági eszméit taglalva, 
aligha mellõzhették a magyar közgazdasági 
gondolkodásról írt monográfiája hasznosítását. 
Tény az is, hogy Hetényi István 1969-es cikke 
ütötte az elsõ rést a hallgatás falán, majd a múlt 
század nyolcvanas éveiben kezdõdött meg 
egyfajta újrafelfedezése. Ennek egyik vonulata 
a róla szóló írások örvendetes gyarapodása 
(a külföldi irodalom mellett ezekrõl is jó 
áttekintést ad az utószó) de legalább ilyen 
fontos eredmény az is, hogy mûvei reprint 
kiadásokban is hozzáférhetõvé váltak. A 
legnagyobb áttörést pedig ez a kötet, a chef 
d’ouvre elsõ magyar kiadása jelenti. A fordítás, 
kisebb pontatlanságai ellenére, egészében 
jó színvonalú, többnyire sikeresen birkózik 
meg a közel 150 éves szöveg terminológiai 
és stílusproblémáival. (Kautz Gyula: A nem
zetgazdaságtan és irodalmának történeti 
fejlõdése. Fordította: Bródy András, Frenkel 
Gergely, Hild Márta, Horváth László. Bp.: 
Aula Kiadó, 2004)

 Madarász Aladár
gazdaságtörténész

Kövecses Zoltán: A metafora. 
Gyakorlati bevezetés a kognitív 
nyelvészetbe

2005 õszén a Typotex Könyvkiadó gondozá-
sában  a Test és Lélek sorozatban látott 
napvilágot Kövecses Zoltán A metafora. 

Gyakorlati bevezetés a kognitív nyelvészetbe 
címû könyve. A kötet a 2002-ben az Oxford 
University Press Könyvkiadónál megjelent 
a Metaphor. A Practical Introduction címû 
könyv magyar nyelvû változata, melynek 
fordítását Várhelyi Gabriella és Kövecses 
Zoltán készítette.
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Kövecses Zoltán külföldön és Magyaror-
szágon egyaránt elismert nyelvész, tudomá-
nyos munkássága több kutatási területre is 
kiterjed: 1) angol és magyar szleng, például 
Magyarangol szlengszótár. Hungarian
English Thesaurus of Slang, András T. Lász-
lóval közösen (1994); Angolmagyar szleng
szótár. EnglishHungarian Dictionary of 
Slang, András T. Lászlóval közösen (1994);  
Magyar szlengszótár (1998), 2) idiómák, 
például  A Picture Dictionary of English 
Idioms (1996), Magyarangol kifejezéstár 
(2003), Angolmagyar kifejezéstár (2005), 
3) az amerikai angol, például Az amerikai 
angol. „The Voice of America” (1998), Ame
rican English. An Introduction (2000), és 4) 
a kognitív nyelvészet különbözõ aspektusai 
(beleértve a kognitív szemantika metafora- 
és metonímiafelfogását és az érzelmek 
konceptualizálásának nyelvészeti tanulmá-
nyozását), például The Language of Love. 
The Semantics of Passion in Conversational 
English (1988), Emotion Concepts (1990), 
Metaphor and Emotion. Language, Cul
ture, and Body in Human Feeling (2003), 
Metaphor in Culture. Universality and 
Variation (2005).

Az utóbbi témakörhöz tartozik Kövecses 
Zoltán A metafora címû, a magyar könyv-
piacon hiánypótló jellegû kötete. Örvende-
tesnek tartjuk azt a tényt, hogy végre a kog-
nitív nyelvészet iránt érdeklõdõ, ám angolul 
nem tudó olvasónak is lehetõsége kínálko-
zik arra, hogy többet tudjon meg a metafora 
szerepérõl az emberi gondolkodásban és 
megértésben. A könyv legnagyobb hasz-
nát a nyelvészek, irodalmárok, fordítók, 
pszichológusok és újságírók vehetik, de 
szemléletes és a mindennapi nyelvhasz-
nálatból vett példái miatt a szélesebb körû 
olvasóközönségnek is ajánljuk. 

A kötet az elõszót követõen tizenhét 
fejezetre tagolódik, melyek végén praktikus 
összefoglalás és magyarázó jellegû iroda-
lomjegyzék található, az egyes fejezeteket 

pedig kreatív, gondolkodásra ösztönzõ, 
a metaforikus kompetenciát fejlesztõ 
feladatok zárják. A gyakorlati használatot 
megkönnyíti a könyv végén található 
glosszárium, a feladatok megoldásai és a 
felhasznált irodalom jegyzéke, melybõl a 
szerzõ kiemeli a magyar nyelvû vagy ma-
gyarul hozzáférhetõ kognitív metaforaelmé-
lettel foglalkozó tanulmányokat. A kötetet 
lezáró név- és tárgymutató, metafora- és 
metonímia-mutató kiterjedt utalásrendszere 
a visszakereshetõséget biztosítja, és gazdag 
összefüggés-hálózatot teremt a könyvben 
szereplõ metaforák és metonímiák között.

 Az elsõ fejezetben a szerzõ bemutatja a 
hagyományos és kognitív metaforaelmélet 
közötti fõ különbségeket. Példákon ke-
resztül bebizonyítja, hogy a hagyományos 
felfogással ellentétben a metafora nem 
kizárólag nyelvi jelenség, melyet nyelvi 
tudatossággal használnak fel különbözõ 
retorikai, stilisztikai, esztétikai, díszítõ 
jellegû mûvészi célokra. A kötet szemléleti 
keretét a George Lakoff és Mark Johnson 
által kidolgozott koherens és szisztematikus 
elmélet, a „metafora kognitív nyelvészeti 
megközelítése” adja (Metaphors We Live By, 
1980), melynek értelmében a metafora az 
emberi gondolkodás és megértés elenged-
hetetlen kelléke, mely áthatja mindennapi 
nyelvhasználatunkat és egész életünket.

A második és harmadik fejezet a meta-
fora leggyakoribb forrás- és céltartományait 
(például emberi test, állatok, növények 
– erkölcs, idõ, halál) és azok kapcsolatát, a 
közöttük lévõ megfelelés lehetõségeit tár-
gyalja, valamint a fogalmi metaforák fajtáit 
és csoportjait veszi számba, melyek termé-
szetükben, funkciójukban és hatásukban 
is különbözhetnek egymástól. Például ‘az 
érvelés háború’ fogalmi metafora konkrét 
képi forrástartománya a háború, absztrakt 
céltartománya az érvelés, mely a következõ 
metaforikus nyelvi kifejezésekben jól meg-
figyelhetõ: „Ez az állítás nem nagyon védhe
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tõ.” „Kritikái célba találtak.” „Soha nem 
nyertem vitát ellene.” „A nyilvános vitában 
megsemmisítõ vereséget szenvedett.”

A metafora alapjai és hatóköre a hatodik 
és a kilencedik fejezet témája, mely arra a 
két kérdésre keresi a választ, hogy milyen 
megszorítások határozzák meg a két adott 
fogalmi tartomány közötti metaforikus kap-
csolatot, és mi szabja meg egy forrástarto-
mány alkalmazási lehetõségeit több kü-
lönbözõ céltartomány megértésében.

A fogalmi metaforák nyelven kívüli és 
irodalmi lehetõségeit tárgyalja a negyedik 
és az ötödik fejezet, a sokféle (magyar, 
angol, kínai, japán, zulu, lengyel, volof, 
tahiti) kontrasztív nyelvi példán keresztül 
pedig képet kaphatunk a metaforák uni-
verzalitásáról, interkulturális és kultúrán 
belüli különbségeirõl is. Ilyen különbség 
például a düh felfogása a japán és a zulu 
nyelvben, hisz a ‘düh a hasban van’, illetve 
a ‘düh a szívben van’ fogalmi metaforák 
kultúraspecifikusak, csak az említett nyel-
vekre jellemzõek.

A kötet több fejezete (például tizenegye-
dik, tizenharmadik) a metonímiát mint 
kognitív folyamatot tárgyalja, melynek enti-
tásai ugyanazon idealizált kognitív modell 
tartományába sorolhatók, így e lényeges 
tulajdonságában különbözik a metaforától. 
Ezekbõl a fejezetekbõl arra is választ kaphat 
az olvasó, hogy miben hasonlítanak és ho-
gyan hatnak egymásra ezek a szóképek a 

beszélõ és a befogadó kognitív mûveleteiben. 
A tizennegyedik fejezet a kognitív nyel-

vészet aspektusából empirikus kutatások 
segítségével elemzi a metaforák idiómákkal 
való kapcsolatát, alkalmazott nyelvészeti és 
nyelvpedagógiai felhasználási lehetõségeit, 
szerepüket az egyes szövegek metaforikus 
módon történõ megformálásában és megér-
tésében és az anyanyelvi kompetencia 
fejlesztésében.

Befejezésül a kognitív metaforaelmélet 
nyelvészeti alkalmazásáról és a legújabb ku-
tatások (hálózati modellek) eredményeirõl 
is képet kaphatunk, az összefoglalás pedig 
az egyén szemszögébõl ábrázolva szemléle-
tes és egységes kognitív keretbe helyezi a 
metaforaelmélettel kapcsolatos elméleti és 
gyakorlati ismereteket.

Mondanunk sem kell, nagy izgalommal 
várjuk a Typotex Könyvkiadó megjelené-
sében a Test és Lélek sorozat további köteteit, 
illetve Kövecses Zoltán újabb angol és ma-
gyar nyelvû könyveit a kognitív nyelvészet 
területén. (Kövecses Zoltán: A metafora. 
Gyakorlati bevezetés a kognitív nyelvészetbe. 
Budapest: Typotex, 2005, 280 p.)

T. Litovkina Anna
a néprajztudományok kandidátusa 

PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar 

Boronkai Dóra
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar, az ELTE Bölcsé-

szettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskolá-
jának hallgatója
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Ajánlás a szerzõknek

1. A Magyar Tudomány elsõsorban a tudo-
mányterületek közötti kommunikációt szeretné 
elõsegíteni, ezért elsõsorban olyan kéziratokat fogad 
el közlésre, amelyek a tudomány egészét érintõ, 
vagy az egyes tudományterületek sajátos problé-
máit érthetõen bemutató témákkal foglalkoznak. 
Közlünk témaösszefoglaló, magas szintû isme-
retterjesztõ, illetve egy-egy tudományterület újabb 
eredményeit bemutató ta nulmányokat; a társadalmi 
élet tudományokkal kapcsolatos eseményeirõl szóló 
beszámolókat, tudománypolitikai elemzéseket és 
szakmai szempontú könyvismertetéseket, de lapunk 
nem szakfolyóirat, ezért a szerzõktõl közérthetõ, egy-
egy tudományterület szaknyelvét mellõzõ cikkeket 
várunk.

2. A kézirat terjedelme szöveges tanulmá-
nyok esetében általában nem haladhatja meg a 
30.000 leütést (ez a szóközökkel együtt kb. 8 
oldalnak felel meg a MT füzeteiben), ha a tanul-
mány ábrákat, táblázatokat is tartalmaz, kérjük, ezek 
várható felületével csökkentsék a szöveg mennyisé-
gét. Beszámolók, recenziók terjedelme ne haladja meg 
a 7-8000 leütést. A teljes  kéziratot .rtf formátum-
ban, mágneslemezen (CD-n) és 2 kinyomtatott 
példányban kell a szerkesztõségbe beküldeni. 

3. A közlemények címének angol fordítását 
és a legfeljebb 10, magyar kulcsszót külön olda-
lon kérjük. A tanulmány címe után a szerzõ(k) 
nevét, tudományos fokozatát, a munkahely(ek) 
pontos megnevezését, és ha közölni kívánja(ják), 
e-mail címét(eit) kell írni. A külön lapon kérjük 
azt a levelezési és e-mail címet, telefonszámot is, 
ahol a szerkesztõk a szerzõt általában elérhetik.

4. Szöveg közbeni kiemelésként dõlt (italic), 
(esetleg félkövér – bold) formázás alkalmazható; 
ritkítás, VERZÁL  (kiskapitális, small capitals, 
kapitälchen) és aláhúzás nem. A jegyzeteket 
lábjegyzetként kérjük megadni. 

5. A képek, ábrák érkezhetnek papíron, lemezen 
vagy e-mail útján. Kérjük azonban a szerzõket: tartsák 
szem elõtt, hogy a folyóirat fekete-fehér; formátuma 
B5 – tehát ne használjanak színeket, és vegyék fi-
gyelembe a megjelenõ oldalak méreteit. Általában: 
a képek, ábrák és magyarázataik legyenek 
egyszerûek és áttekinthetõk. A lemezen vagy 
e-mailben érkezõ képeket lehetõleg .tif vagy 

.bmp formátumban kérjük; értelemszerûen feke-
te-fehérben, min. 150 dpi felbontással, és nagysá-
guk ne haladja meg a végleges (vagy annak szánt) 
méreteket. A közlemény szövegében tüntessék fel 
az ábrák kívánatos helyét.

6. Az irodalmi hivatkozásokat mindig a 
közlemény végén, abc-sorrendben adjuk meg, 
a lábjegyzetekben legfeljebb utalások lehetnek 
az irodalomjegyzékre. Irodalmi hivatkozások a 
szövegben: (szerzõ, megjelenés éve – Feuer et al., 
2002 ). Ha azonos szerzõ(k)tõl ugyanazon évben 
több tanulmányra hivatkoznak, akkor a közlemé-
nyeket az évszám után írt a, b, c jelekkel kérjük 
megkülönböztetni mind a szövegben, mind az 
irodalomjegyzékben. Fordítsa nak különös figyel-
met a bibliográfiai adatoknak a szövegben, ille-
tõleg az iro dalomjegyzékben való egyeztetésére! 
Kérjük: csak olyan és annyi hivatkozást írjanak, 
amilyen és amennyi elõsegíti a megértést. Számuk 
ne haladja meg a 10-15-öt.

7. Az irodalomjegyzéket abc-sorrendben 
kérjük. A tételek formája a következõ legyen:

• Folyóiratcikkek esetében:
Feuer, Michael J. – Towne, L. – Shavelson, R. J. et al. 
(2002): Scientific Culture and Educational Research. 
The Educational Researcher. 31, 8, 4–14.

• Könyvek esetében:
Rokkan, Stein – Urwin, D. W. – Smith, J. (eds.) (1982): 
The Politics of Territorial Identity: Studies in 
European Regionalism. Sage, London

• Tanulmánygyûjtemények esetében:
Halász Gábor – Kovács Katalin (2002): Az OECD 
tevékenysége az oktatás területén. In: Bábosik 
István – Kárpáthi Andrea (szerk.): Összehasonlító 
pedagógia – A nevelés és oktatás nemzetközi 
perspektívái. Books in Print, Budapest 

8. Havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány 
kefelevonatokat nem tud küldeni, de még az 
elfogadás elõtt minden szerzõnek elküldi egyez-
tetésre közleménye szer kesztett példányát. A 
tördelési munka során szükséges apró változtatá-
sokat a szerzõ idõpontegyeztetés után a szerkesz-
tõségben ellenõrizheti.

9. A cikkeket a lap internetes oldalán, s az 
idõszakos CD-mellékleten is megjelentetjük. Kérjük, 
jelezzék, ha ehhez nem járulnak hozzá.
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