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Péntek Erzsébet 

 

A nélkülözhetetlen metafora és az iskola 
 

(Megjelent az Erdélyi Pszichológiai Szemlében, I. évfolyam, 4. szám, 2000.) 
 

A metafora fogalmát központi hely illeti meg mind az irodalmi, mind a 
nyelvi stúdiumokban. Kérdés, hogy a metaforáról tanultak egységes rendszerré 
épülnek-e tanulókban, olyan rendszerré, amely vertikálisan és horizontálisan is 
átjárható. Olyan kulcsfogalom esetében, mint a metafora, érdemes a kialakult 
szubjektivált tudás struktúráját időről időre egybevetni az objektivált, elsajátí-
tandó tudás struktúrájával, hiszen a hiányokat, a hibákat, a torzulásokat kimuta-
tó diagnózis hozzásegíthet az adott fogalmi rendszer hatékonyabb tanításához. 

 
1. A gyermek és a metafora 

 

A metafora fogalmának kialakításakor is számolnunk kell a gyermek elő-
zetes tapasztalataival és kognitív rendszerével az adott tudásterületen. A min-
dennapi tapasztalatokból spontán módon kialakuló fogalmakat, képzeteket elő-
fogalmaknak (Piaget, 1969), álfogalmaknak vagy köznapi fogalmaknak 
(Vigotszkij 1967; Pléh és Lányi 1984), prekoncepcióknak (Clement 1982; 
Glaser és Bassok 1989), naiv elképzeléseknek (Caramazz, McCloskey és Green 
1981), alternatív fogalmaknak (Hewson 1984), intuitív elméleteknek 
(McCloskey 1983), sőt gyermektudományoknak (Osborn, Bell és Gilbert 1983) 
is nevezik. A kutatások azt támasztják alá, hogy az egyes tudásterületekkel kap-
csolatos gyermeki elképzelések rendszerint makacs, nehezen átalakítható struk-
túrák (Dochy 1992). 

A hetvenes évek metafora-irodalmában találkozhatunk azzal a visszatérő 
állítással, hogy a metafora viszonylag későn jelenik meg a nyelvi fejlődés során: 
„szinte bizonyos, hogy a gyermekek nem használják metaforikusan a szavakat” 
(Helmer 1972): „a gyermekek csak 11 éves korban képesek metaforák értelme-
zésére” (Bilow 1972) s „metanyelvi ismeretek nélkül nem is lehet szó metaforák 
használatáról” (Helmer 1972). 

Kétszeres félreértés szolgál ennek a téves tételnek az alapjául. Az említett 
szerzők összetévesztik a metafora elméleti, metanyelvi értékelését, a metafora 
tudatos elemzését és használatát a spontán metaforizálással. Ezen túlmenőleg 
meg kell különböztetnünk a metaforát az ennek talaját képező metaforikus 
gondolkodástól, metaforikus attitűdtől. Ez a kettőség különösen világos a 
viccek esetében. A kisgyermek nem alkot vicceket, a „gyermekszáj”-viccek rep-
rodukálják a gyermek üdítő, felszabadító naivitását. Ami számunkra metafora, 
az a gyermek számára többnyire egy élmény adekvát, egyszerű kifejezése. 
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Első példa: Egy négyéves kisfiú temetői sétán előreszalad, és szemtanúja 
egy idegen temetésén a koporsó leengedésének és a hantolás kezdetének. A 
mama tisztes távolban megállva – kővé dermedten várja, hogyan fog reagálni a 
látottakra. A gyermek ragyogó arccal szalad vissza, s szinte cinkosan súgja oda a 
mamának: – „Elültették”. Előző héten közösen ültették el az anyukával a 
dáliagumókat a kertben. Most az újat, az ismeretlent a régivel, az ismerttel tudja 
megragadni, s közben a két relációrendszer kölcsönösen hatva egymásra, átala-
kul: a felnőtt számára a metaforából fakadó többlet a folytatás ígérete, új élet 
reménye a halál után. 

 

Második példa: A nagymamára hagyott négyéves kislány. Előzmény: A 
családnak van egy Fürge nevű kutyája, s ezt az előző hónapban fedeztették. A 
gyermek rajzfilmet néz a tévében, a nagymama kimegy a konyhába. Mire 
visszajön, a kislány a sarokban játszik, a képernyőn ágyjelenet. A nagymama 
sietve keresi a távirányítót. A kislány egykedvűen néz a képernyőre, majd a kap-
kodó nagyinak nyugtatólag csak ennyit mond: – „Fürgéznek”. A példa önmagá-
ért beszél, milyen magától értetődően él a gyermek a világ megismerésének, 
birtokba vételének ezzel a módjával, a metaforával. 

 

A gyermek metaforizáló hajlama közismert. A nyelv kialakulásának első 
stádiumát az analógiák szubjektivitásával egyidejűleg a szóhasználat diverzitása, 
szinte korlátlan variabilitása jellemzi. Egy egyéves kislány első nyelvi megnyílvá-
nulásaiban például a gomb szót tükröző, változékony alakú pomp-momp-lopm hol 
gombra, kavicsra, gesztenyére, cukorkára, a nagylábujjra, egyszóval minden 
szájba vehető és szopogatható, többé-kevésbé gömbölyű tárgyra vonatkozott. 
Az ilyen univerzális óhajszavak minden gyermek beszédében megelőzik a 
körülhatárolt, állandó jelentésű szavak kialakulását. Ezt a variabilitást, ezt a 
teljes kötetlenséget örökölte és fejlesztette tovább a minden alkalommal meg-
újuló metafora. 

Legtöbbször a szó és a fogalom hiányát pótolja a gyermek nyelvében 
megjelenő metafora. Például, mikor mesehallgatás közben elzsibbad egy ötéves 
kisfiú lába, a furcsa, ismeretlen, bizsergő érzést így nevezi meg: – „Jaj, szódavíz 
van a lábamban.” A gyermeki elme teljesítménye ez a metafora, rokon a felfe-
dezéssel, a kategória-alkotással, alapvető módja a gondolkodásnak és a világ 
megismerésének. 

A hasonló jelenségek azonosítása szolgál a gyermeki metaforálás alapjául, 
amikor egy hároméves kisfiú az almát hámozó anyukához fordul ceruzahegyzővel 
a kezében: – „Édes, hámozd meg a ceruzámat!” A névátvitel alapja nyílvánvalóan 
az almahéj látványa és a ceruza farétegének a körkörös leválása közti hasonlóság. 
Az elvont tulajdonságok érzékletessé tétele („Nem szeretem az ovinénit, savanyú 
az ovinéni”), a különféle érzéki tartományok fölcserélése („Szép, piros szaga 
van a málnának”), a megelevenítés, a perspektivikus tévedések, az ok-okozati 
viszonyok felcserélése együttesen tükrözik azt a naiv, gyermeki szemléletet, 
amelyet a metafora őrzött meg számunkra a legteljesebben. 
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2. Tudomány és metafora 
 

Feltehető, hogy a metaforikus szemlélet és gondolkodásmód a filogenetikus 
fejlődés során is megelőzi a fantáziát és a realitást világosan elválasztó fogalmi 
gondolkodást. H. Blumenberg a mítosz és a racionalista gondolkodás közti 
átmenetként fogja fel a metaforát: „a metafora a mítosz maradványa, és az ősi, 
mágikus világképből kiemelkedve a Logos felé halad” (Blumenberg, 1960). 

A metafora alapvető fontosságú eljárás a köznyelvben és a szellemi élet 
minden területén. Quintilianustól kezdődően azonban csupán a költői képek 
egyikévé szegényedett, s kevés kivétellel (például Vico, Locke) többnyire csak 
retorikai, poétikai és később stilisztikai vizsgálódás tárgyául szolgált. 

A pozitivisták a nyelv kognitív és emotív funkcióját élesen elhatárolták, és 
arra az álláspontra helyezkedtek, hogy az emberi gondolkodás lényegét tekintve 
betű szerinti, a tudományos igazságok egyértelműen ellenőrizhető állítások. 
Ezzel voltaképpen elutasították a metaforát mint érvényes igazságok kifejezésére 
alkalmatlan eszközt. Csupán a konstruktivista álláspont kialakulásával terjedt el 
az ezzel szembehelyezkedő nézet, az, hogy a metafora nem a köznyelven 
élősködő parazita elem, hanem a nyelvi kreativitás lényegéhez tartozik, s jelen-
tős szerepet játszik az univerzum interpretálásában, hiszen az univerzum sokkal 
inkább konstruálandó, mint közvetlen kognitív kategóriák felhasználásával 
olvasandó (Ortony, 1970). 

A huszadik században újabb lendületet vett a metaforakutatás. Több 
tudományág szempontjából kezdték el vizsgálni. Elsősorban szemantikáját 
próbálták föltárni (Black 1962; Levin 1977; Kubczak 1978; Richards 1936; 
Ricoeur 1978), de foglalkoztak vele lélektani alapon (Wundt 1912), etnográfiai-
szociológiai szempontból (Werner 1919), megközelítették a filozófia (Derrida 
1974; Urban 1939; Wittgenstein 1976) és a grammatika (Brooke-Rose 1958) 
irányából, nem maradt ki a pszichoanalízis sem (Rogers 1978), valamint a 
metafora alkalmazásának legkülönbözőbb területei: a zene (Berstein 1979), a 
képzőművészetek (Marrow 1979), a tudományos nyelv (Fónagy 1963; 
MacCormac 1971), a politikai nyelv (Demandt 1978; Jäger 1971), a köznyelv 
(Szende Tamás 1979), a gyermeknyelv (Leondar 1975; Pollio 1979) és végül az 
egyes írók, költők nyelve, amelynek irodalma ma már követhetetlen. 

Ha a metaforát a római retorikák nyomán csak díszítőelemnek tekinte-
nénk, és csak esztétikai funkciót tulajdonítanánk neki, értetlenül állnánk a 
tudományos munkákban oly bőséggel jelentkező metaforikus terminusok előtt. 
A nagy filozófusok metaforáiról köteteket írtak. Eucken például külön mono-
gráfiát szentelt annak, hogy a filozófiai terminológia képeinek történeti fejlődé-
sét elemezze. A lélektani szakirodalomban Binet eleve igazolja a metaforák 
létjogosultságát, amikor azt állítja, hogy a gondolkodási folyamatok nem 
írhatók le, csak metaforák segítségével alkothatunk képet róluk (Binet 1890). 
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A metaforák nélkülözhetetlennek tűnnek a természettudományokban is. 
Íme egy csokorra való metaforikus megnevezés a magyar anatómiai szaktermi-
nológiából: ádámcsutka, agykamra, állkapocs, bélboholy, csarnokvíz, csiga, csuklyásizom, 
dobhártya, falósejt, fölkagyló, félholdképű szívbillentyű, gát, gerincoszlop, gilisztaizmok, 
hangszalag, hímvessző, hízósejt, hónaljárok, hüvelykpárna, ínyvitorla, ízlelőbimbó, 
járomcsont, kannaporc, kalapács, kengyel, kisagykocsány, kosársejt, köldökgyűrű, 
köldökzsinór, körömágy, kulcscsont, kúszórost, labirintus, lábszár, májkapu, medencecsont, 
méhkürt, méhlepény, mellkas, orrsövény, orsócsont, pajzsmirigy, patkóbél, petefészek, pitvar, 
pókhálóhártya, porckorong, rekeszizom, sajkacsont, sugártest, szájfenék, szájgödör, szájöböl, 
szájpadlás, szabóizom, szaruhártya, szemcsarnok, szemgolyó, szemhéj, szemzug, 
szivárványhártya, szívkoszorúér, térdkalács, torokszoros, tobozmirigy, tornác, tövisnyúlvány, 
ugróízület, ülőgumó, üllő, üvegtest, vakbél, vesekehely. 

Ezek a szemléletesnél szemléletesebb metaforák az anatómiai szaknyelv-
ben nemcsak kiemelik az egyes szervek lényegi jellemzőit, de ott kavarog 
bennük az embert körülvevő világ csaknem minden eleme, az ember és környe-
zete gyönyörű egysége. Példákat ugyanilyen bőséggel idézhetnénk az egzakt 
tudományok más területeiről is. A magyar fizikusok XX. századi nemzetközi 
sikereinek okait kutatva a New York-i állami egyetem egyik professzora, Balázs 
Sándor külön kiemeli a magyar fizikai szaknyelv „képies” voltát. Szerinte a 
fizikai gondolkodásban a képnek kitüntetett szerepe van, s a magyar szaktermi-
nológia ezt erősíti. Mikor például az akusztika vastag hangról beszél, akkor egy 
vastag húr vagy egy vaskos harang vagy egy öblös trombita jelenik meg előttem, 
s ez sokkal szemléletesebb a mély hang megnevezésnél, ahogyan idegen nyelven 
mondanók. Hasonlóan a német Hochdruck (magas nyomás) hallatán nem jelenik 
meg előttem kép. Folyadékokban például alul van a „magas nyomás”, felül az 
„alacsony nyomás”. De a magyar nagy nyomás, kis nyomás terminus a nagyobb 
vagy kisebb nyomóerőre utal, tehát képszerű (idézi Bardócz-Tódor András 
1996). 

A szaknyelvek metaforikus terminusai a metafora gondolkodásban betöltött 
szerepére, eidetikus funkciójára világítanak rá. Az utóbbi évtizedek nyelvészeti, 
ismeretelméleti, lélektani irodalma alapvető szerepet tulajdonít a metaforának a 
megismerésben. Turbayne az ismeretszerzés nélkülözhetetlen eszközének tartja 
(Turbayne 1970), általa megragadható az, amit a nyelv máskülönben nem tud 
megragadni (Neumann 1970). Gadamer szerint a logikus gondolkodás alapjául 
szolgál (Gadamer 1997). Vianu azt emeli ki, hogy a metafora új összefüggéseket 
tár fel (Vianu 1966), újjászervezi, differenciálja fogalmi hálózatunkat (Ingendahl 
1972). Ricoeur pedig abban látja nagyszerűségét, „hogy a képzelőerő lendületét 
átviszi fogalmi szintre, s ezáltal gondolati többletet hoz létre” (Ricoeur 1975). 

 

A metaforakutatáshoz új elméleti alapot Richards és Black teremtett. 
Szerintük a metafora használói két eszmét, pontosabban két relációrendszert 
kapcsolnak egymáshoz (azaz nem két tárgyat, mert a metaforák intenzionális 
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síkon fejtik ki hatásukat). Ez a kapcsolás oly módon történik, hogy mindkét 
viszonyrendszert a másik szemüvegén át szemléljük. Az interakciós szemlélet a 
metaforát új jelentés létrehozásának képességével ruházza fel. Ugyanakkor olyan 
nyitott kérdéseket állít előtérbe, mint a metaforikus kifejezések kreatív jellege, 
kognitív tartalma és igazságértéke. Black szerint a metaforák konceptuális síkon 
fejtik ki hatásukat, a fogalmak olyan manipulálását teszik lehetővé használóik 
számára, amely más módon el nem érhető meglátáshoz vezet. Az interakciós 
metafora az előzőleg ismertnek tételezett valóság új szemléletét teszi lehetővé, 
éppen úgy, mint egy új kísérleti eszköz alkalmazása (Black 1979). 

Az interakciós elmélet a tudományos modelleket szisztematikusan felépí-
tett metaforákként kezeli (Black 1962). Napjainkban az egzakt tudományokban 
is egyre inkább megkérdőjelezik a fix megfigyelési adatok, a teljes egészében 
egyértelműen definiálható objektív valóság léte. Minden megfigyelési adat 
elméleti előfeltevéssel terhelt, s a világ szükségképpen csupán egy adott leírás 
alapján olyan, amilyen. Az interakció-elmélet alapján a metaforák is csak parciá-
lisan adekvát leírásokat nyújtanak, mivel az interakcióban álló szubjektumoknak 
csupán a releváns jellemzőit vesszük figyelembe. 

 
3. Iskola és metafora 

 

A vizsgált fogalomrendszer diagnosztikus térképvázlatának kritérium-
rendszeréhez a tankönyvek sajátos szempontú tartalomelemzéséből indultam 
ki. Az iskolai tantárgyak rendszerint átveszik az alapul szolgáló tudományág 
szemléletmódját, fogalomrendszerét, szóhasználatát. A tankönyvekkel szemben 
alapvető igényként merül fel a tudományos hitelesség és az érthetőség. Azt az 
optimális feldolgozási szintet és módot kell megtalálni, amely még nem mond 
ellent a tudományos hitelesség igényének, de egyúttal érthető, elsajátítható az 
adott korú és fejlettségű tanulók számára. Szükségszerű az egyszerűsítés, ám az 
mégis meggondolkoztató, hogy a metaforáról való gondolkodást tankönyveink-
ben mind a mai napig egyértelműen az arisztotelészi felfogás uralja. Ennek az 
alábbi negatív következményei vannak az érvényben levő általános iskolai 
tankönyvekben: 

 

(1) A tanuló a metaforában a nyelvhasználat deviáns formáját látja, ameny-
nyiben az egy megnevezést „átvisz” egyik tárgyról a másikra. Radikálisan elkü-
lönül benne a betű szerinti jelentés és a figuratív nyelvhasználat. Ez az éles 
szembeállítás már az elemi iskolai tankönyvekben is evidens1. Negyedik osztály-
ban például Kányádi Kenyérmadár című írásával kapcsolatban a következő a 
feladat: 

 

                                                 

1 Az alábbi példák Kénosi Dénes Ida IV. osztályos olvasókönyvéből valók. 
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Hogyan hangzanának a köznapi nyelvben? 
 

Mintha a csengettyű hangja remegett volna ki az erdőből. 
Loptam magam fától fáig. 
Elfogyott az út a talpam alól. 
A hold a nyárfa tetejére ült. 

(3. gyakorlat, 41. lap) 
 

A Nagy László Dióverés című verséhez készült feladatrendszerben a költői 
képek köznapi nyelvre való lefordításához még modellt is ad a könyv „ilyen-
formán”: 

 

Ha képeket készítenél az egyes szakaszokról, mit ábrázolnának ezek a képek? 
Mondd el ilyenformán: 
 

Elsuhogott az a füttyös  A sárgarigó elköltözött, az árva diófa 
Sárgarigó is délre,  téli álomra készülődik. 
Sárgul az árva diófa  Folytasd! 
Zöld terebélye. 

(3. gyakorlat, 15. lap) 
 

De Móra metaforái sem jutnak jobb sorsra, a Szeptemberi emlék kapcsán 
is a köznapi nyelv perifériájára eső, deviáns szóhasználatot kell normálissá 
tenni: 

 

Keresd meg az író kifejezéseinek megfelelő, köznapi szókapcsolatokat! 
 

Például mennyei parittyakő: – jégszemekből álló nyári csapadék. 
(3. gyakorlat, 9. lap) 

 

Ilyen tapasztalatok után a tanulónak menthetetlenül az a benyomása, hogy 
az a fránya író mondhatná normálisan is, amit akar. A költői kép csak cicoma, 
fölösleges díszítőelem. Paradoxálisnak tűnhet, de annak túlhangsúlyozása, hogy 
a tudomány nyelve eleve más, mint a művészet nyelve, mert hiányzik belőle a 
személyes vélemény, az élmény, az érzékletesség, a képszerű megjelenítés, más 
oldalról ugyan, de ugyanazt a tévhitet erősítheti meg a tanulóban. A jelentésvál-
tozásról tanulva pedig a megkopott köznyelvi metafora szembeállítása az exp-
resszív költői metaforával megint csak a metafora esztétikai funkciójának egyol-
dalú előtérbe állítását eredményezi. 

 

(2) A második tévhit, amely az arisztotelészi meghatározásból eredően 
napjaink iskolai tankönyveibe is beszivárog, hogy a metafora a szavak szintjén 
érhető csak tetten: kizárólag szókép. Holott a korszerű szakirodalom rég tisz-
tázta, hogy a mondat, a szöveg, a kommunikációs helyzet, sőt a gondolkodás 
szintjén is funkcionáló globális kategóriáról van szó. 



 

7

(3) Ugyancsak Arisztotelész Retorikájára megy vissza az a Cicerótól és 
Quintilianustól is átvett meggyőződés, hogy a metafora két dolog hasonlóságán 
alapszik. Ennek nyomán a mi tankönyveink is a hasonlatból vezetik le és ellipti-
kus hasonlatként definiálják a metaforát. A csodaszarvast jellemző hasonlatokat 
összevonva így juttatja el például a tanulót a metafora fogalmához az V. osztá-
lyos tankönyv2. 

 
hasonlított hasonló hasonlított hasonló hasonlított hasonló 
szarv koszorú szeme gyémánt dereka nádszál 

(összefonódott) (ragyogó) (karcsú, hajlékony) 
közös tulajdonság közös tulajdonság közös tulajdonság 

 
Vonjuk össze a hasonlat két tagját azonosítással. A csodaszarvas szarva 

koszorú, a szeme gyémánt, a dereka nádszál. A hasonlítást azonosításban kifejező 
kép neve: metafora. 

Ennek a didaktikai eljárásnak két kényes pontja is van. Az egyik az, hogy 
a hasonlóság nem minden esetben a metaforát megelőző objektív tény, hanem 
sokszor maga az alkalmazott metafora hívja elő, mint például a szarva koszorú 
esetében. A másik buktatója ennek a didaktikai menetnek: félő, hogy a gyermek 
egy életre a teljes metaforát tekinti majd az „igazi” metaforának. Ezt sugallja 
különben, igen szerencsétlenül, a magyar terminológia is; a román szakkifejezés 
– metaforă în devenire – sejteti, hogy ez csak átmenet a névátviteles forma, az 
igazi, egytagú, egyszerű metafora felé. A metafora lényege épp az azonosított 
elhallgatásban rejlik, ennek megfejtése az olvasóra vár. Úgy érhető el leg-
könnyebben, hogy a tanuló feladványt lásson a metaforában, ha a fogalmat 
metaforikus találós kérdésekkel vezetjük be. Ezekben ugyanis a kommuniká-
ciós helyzet magától értetődővé teszi az azonosított fogalom elhallgatását. 

A tananyagban egyszerre érvényesül a koncentrikusság és a linearitás elve. 
A megszemélyesítés és a hasonlat már az elemi osztályokból ismert. Zavaró 
lehet, hogy a megszemélyesítés, bár a metaforából kinövő szókép, tanítása 
mégis jóval megelőzi a metaforát. Emiatt a metaforához való viszonyának meg-
ítélése mindvégig konfúz. A másik probléma, hogy a megszemélyesítés kétféle 
szembenállást foglal magában: élő ⇔ élettelen és emberi ⇔ nem emberi. 
Elemi osztályokban csak ez utóbbi aspektust ragadják meg, s mivel a terminus 
neve is csak személyre jellemző cselekvést, tulajdonságot állít előtérbe, az élő 
(növényi, állati) ⇔ élettelen szembenállást nem hajlandók felsőbb osztályokban 
sem megszemélyesítésnek tekinteni a tanulók. Ilyen példákra gondolok, mint 
„ezüst halakat virágzik a tó” vagy „esőcseppek kapirgáltak az ablakpárkányon”. 

                                                 

2 Tulit Ilona: Magyar nyelv és irodalomolvasás, V. osztály. T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 

1998, 103. 
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Amit az egyes tudáselemek kapcsolatrendszerét illeti, a nyolcadikos tan-
könyvbeli összefoglalásból az alábbi fogalmi struktúra körvonalazódik3: 

 

Stílusképek 
 

Szóképek Hasonlat Stílusalakzatok 
Metafora  Ismétlés 

Megszemélyesítés  Párhuzam 
Szinesztézia  Ellentét 

Allegória  Variáció 
Szimbólum  Költői kérdés 

Komplex kép  Megszólítás 
  Felkiáltás 

 

Ennek a rendszerezésnek két szépséghibája van. (1) a metafora kizárólag 
esztétikai funkciójú stíluselemként jelenik meg benne, (2) elsikkad a jelentősége 
a szóképek rendszerén belül is, nem tudatosodik kellőképpen, hogy a vele 
egyenrangúnak feltüntetett kategóriák voltaképpen mind a metaforából kinövő 
szóképek. 

A képszerű stíluseszközök rendszerét vázolja föl a VI.-os tankönyv is4. 
Sajnálatos módon itt a szóképek között jelenik meg a hasonlat, holott nem 
trópus, s teljesen fölöslegesen kerül be a szóképek közé a művészi jelző kategó-
ria, a kedves furulya, száraz kóró, tört virág példákra hivatkozva. Ezek közül egyik 
sem szókép, a metaforikus jelzőnek pedig a metaforák között a helye, annak 
sajátos szintaktikai realizációjaként. 

A fogalomrendszer vizsgálatának szempontrendszere így alakult: 
 

A) A metafora a köznyelvben és a szellemi élet bármely területén 
 

1) a metafora mint az emberi gondolkodás alapvető kategóriája 
2) a metafora jelentéstani alapjai 
3) a metafora nyelvi realizációi és grammatikai formái 
4) a metafora funkciói 
 

B) A metafora a költészetben 
  

1) a metafora és a hasonlat 
2) a metafora a szóképek rendszerében 
3) a metafora fajai 

                                                 

3 Zalányi Virág: Magyar nyelv és irodalomolvasás, VIII. osztály. T3 Kiadó, 

Sepsiszentgyörgy, 2000, 207. 
4 Máthé András – Szász-Mihálykó Mária: Magyar nyelv és irodalomolvasás. VI. osztály. E. 

D. P., Bucureşti, 1999, 36–7 
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4) a metaforára épülő szóképek: megszemélyesítés, szinesztézia, allegória, 
szimbólum 

5) a komplex kép 
 

C) A tudás szintjei 
 

felismerés: produktív szinten 
  reproduktív szinten 
 

kapcsolás produktív szinten 
  reproduktív szinten 
 

kivitelezés produktív szinten 
  reproduktív szinten 
 

értelmezés produktív szinten 
  reproduktív szinten 

 

A felmérés feladatsorait e szempontoknak megfelelően dolgoztam ki. A 
transzverzális mérés négy évet fogott át az V. osztálytól kezdve a VIII. osztá-
lyig. Minden osztálynak külön feladatsort dolgoztam ki, ezt is két változatban, 
hogy kiküszöböljem az egymásról való másolást. 

 

Évfolyam V. osztály VI. osztály VII. osztály VIII. osztály 
Feladatlap-
változat 

Átlag % Átlag % Átlag % Átlag % 

A) változat 74,08 67,11 76,91 55,69 
B) változat 73,12 65,25 77,02 57,12 
Összesen 73,60 66,18 76,96 56,40 

Az évfolyamok teljesítménye feladatlap-változatonként és összesítve 
 

A vizsgálati eredmények tükrében a hetedik és az ötödik osztályban a leg-
magasabb a teljesítmény. Az ötödik osztályosok főleg a produktív szinten teljesí-
tettek kiugróan, a hetedikesek pedig a kapcsoló és értelmező feladatokban. A hato-
dikosok leggyengébb pontja a metaforák azonosítása nem művészi szövegben, 
illetőleg a különböző grammatikai formában jelentkező metaforák felismerése volt. 
A nyolcadikosok a vártnál nehezebben ismerték fel a szövegkoherencia szem-
pontjából releváns képek izotópiáját, nem tudtak ráhangolódni kellőképpen a 
komplex képpel kapcsolatos gyakorlatokra, sőt a metafora szövegbeli funkciói-
nak feltárása is sokuk számára problémát jelentett. 

A teljesítményeket a tudás alkalmazási kritériumai szerint értékelve meg-
állapítható, hogy valamennyi évfolyamon a reproduktív felismerés szintjén 
érnek el magasabb teljesítményt. A produktív felismerés szintű feladatok meg-
oldása csak az ötödik osztályban kiugró. A kapcsolás szintjét elváró feladatok 
általában nehezebbnek bizonyultak a felismerés szintűeknél (kivétel a hetedik 
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osztály), de egy reproduktív kapcsolás szintű feladat olykor könnyebb lehet – a 
feladat tartalmától, típusától függően –, mint egy reproduktív felismerést elváró 
feladat. A kivitelezés szintű feladatok is általában nehezebbek, mint a kapcsolás 
szintűek. A legnehezebben birkóztak – ismét csak a hetedikeseket kivéve – az 
értelmezés szintű feladatokkal. Persze itt is lehetnek átfedések: például egy rep-
roduktív értelmezés szintű feladat olykor könnyebbnek tűnhet, mint egy pro-
duktív kapcsolás típusú. 

A feladatsorok minőségi elemzése nyomán nyert adatok az alábbi össze-
gező megállapításokra jogosítanak fel. 

1. A metafora lényegét a tanulók kizárólag az esztétikum oldaláról 
ragadják meg. 

2. A köznyelv, a szaknyelv metaforáit a tanulók tudatában kínai fal 
választja el a szépírói stílus szóképeitől. 

3. Némely tankönyv következetlen fogalomhasználata, a tananyag 
tárgyalási rendje (az egyik tankönyvsor már ötödikben kialakítja a 
metafora fogalmát mint nélkülözhetetlen alapfogalmat, a másik 
hatodiktól kezdve használja a terminust a felismerés szintjén, de csak a 
hetedikben kerít sort a fogalomalkotásra a megismerés szintjén) – 
negatívan befolyásolja a teljesítményt. 

4. A tanulók teljesítményszintje a hasonlat és a predikatív viszony 
szintjén realizálódó kéttagú metafora szférájában a legmagasabb. 

5. A tartalmi gazdagodáson túl a felmérés adatai az ismeretek 
rendszerbe épülésének hiányát jelzik, holott az iskolai évek alatt az 
alapfogalmak faktuális és logikai tartalma is megváltozik. A hetedik 
osztály például sajátos ugrást jelent a fogalmak fejlődésében. 

6. A jelentéstani alapok megfelelő szintű elsajátítása pozitívan 
befolyásolja a metaforafogalom fejlődését. 

7. A metaforával kapcsolatos alapfogalmak fejlődési ütemében az 
azonos életkorú tanulók között jelentős különbségek vannak. 

8. Ha az iskolai munkában a konkrét metafora szövegbeli 
értelmezését állítjuk előtérbe, egyet kell értenünk a hermeneutika 
szakemberével abban, hogy „a metaforát – bármilyen furcsán hangzik is – 
annyiszor kell megtanítani, ahányszor találkozunk vele” (Orbán 2000). 
 

4. Nyelvi demokratizmus versus irodalmi arisztokratizmus 
 

Ha a metaforák, mint azt a fentiekben igazolni igyekeztünk, nélkülözhe-
tetlen elemek a humán gondolkodás és a kommunikáció valamennyi területén, 
az irodalmi és nem irodalmi nyelvhasználat éles ütköztetésének nincs helye az 
iskolában sem. A szépírói nyelvet nem tanácsos szembeállítani a köznyelvvel, s 
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nem egy jól megkülönböztetett, sajátos stilisztikával rendelkező regiszterként 
kell kezelni, hanem olyanként, amelyben a nyelv valamennyi beszélője számára 
rendelkezésre álló lehetőségek megfontoltabb, kreatívabb alkalmazására kerül 
sor. Az irodalomban a gyermek ne a figuratív diskurzus otthonát lássa, hanem a 
nyelvi kreativitás laboratóriumát, s ez arra ösztönözze, hogy merjen maga is 
adekvát metaforákkal élni az élet minden területén. 
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