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Ajtay-Horváth Magda: Németh László fordításelméleti írásai
Kulcsszavak:  a  műfordítás  mestersége  /  művészete,  fordítói  önkény,  nyelvi  kontrasztivitás,  
műfordítás-történet

Németh  László   eszmetörténeti,  ideológiai,  irodalomkritikai  tanulmányai   között 
számos írásában  (pl. A fordítói realizmus, Az orosz nyelv iskolájában, A műfordító és kiadó, A 
Rómeó és Júlia-fordítás vitája, A fordító jelentése, A magyar nyelv ereje és gyengéi, A javító  
toll nyomában) foglalkozik a műfordítás  elméleti és gyakorlati kérdéseivel. Tanulmányaiban 
megfogalmazza a műfordítás szerepét a nemzeti irodalom és a célnyelv gazdagításában; szól a 
fordítói  önkény  és  szabadság  érvényesüléséről;  a  fordítói  tevékenység  mesterségbéli  és 
művészi jellegéről; a fordítást ellenőrző lektorok szerepéről; kontrasztív megállapításokat tesz 
az orosz, az angol és a magyar nyelv vonatkozásában; műfordítás-történeti elemzéseket és 
összehasonlításokat végez a magyar Shakespeare-fordítások körében. 
Németh Lászlóra, a kísérletező emberre, jellemző, hogy a fordítói gyakorlata nyomán elemi 
fontosságúvá válik számára a műfordítási tevékenység elméleti kérdéseinek tisztázása, melyet 
ő  természettudományos  precizitással  és  aprólékossággal,  szerteágazó  szempontrendszer 
alapján végez el a fentebb említett fordításelméleti tanulmányaiban. 

Andrássy Géza: Az EU hatása az agrárszaknyelvre
Kulcsszavak:  szaknyelvi,  lexikai  elemek,  lexikai  fejlemények,  mezőgazdaság,  
tudományterületek szókincse

Az előadás az utóbbi időkben a mezőgazdaságban és a mezőgazdasági  kutatásban, 
Magyarország  Európai  Uniós  csatlakozása,  valamint  azt  ahhoz  kapcsolódó  jogalkotási 
folyamat  következtében  megjelenő  szaknyelvi  lexikai  elemekkel  foglalkozik  a  teljesség 
igénye  nélkül.  Nem kíván a  mezőgazdaság szó tágabb értelmezése szerint  oktatott  összes 
diszciplína  bővülő,  átalakuló  szókincsével  foglalkozni,  hanem  az  álletenyésztés  és 
növénytermesztés egy-egy meghatározott területével foglalkozva próbálja bemutatni, hogy az 
elmúlt másfél évtizedben általában, és az Európai Uniós csatlakozás következtében konkrétan 
milyen  lexikai  fejlemények  tapasztalhatóak.  Az  előadásban  szereplő  lexikai  elemek 
megjelenése  számos  új  területnek,  mint  pl.  a  minőségbiztosítás,  élelmiszerbiztonság,  EU 
rendeletek  és  irányelveknek  a  mezőgazdaság  gyakorlatában  és  kutatásában  történő 
megjelenéséhez  kapcsolódik.  Magyarország  EU  csatlakozása  kapcsán  szó  lesz  az 
energiapolitika  és  a  mezőgazdaság  kapcsolatáról,  annak  növénytermesztéshez  kapcsolódó 
megújulásáról.  Ugyanakkor  azt  is  el  kell  mondani,  hogy  ennek  a  mezőgazdaságban  új 
lexikának a nagy része más területeken, tudományágakban mindennapos használatban volt, 
illetve  van,  és  annyiban  új,  amennyiben  a  kapcsolódó tudományterületek  szókincsében is 
újnak számit.

Angeli  Zsuzsanna:  Milyen  új  tanári  kompetenciákra  van  szükség  az  e-learning 
keretében megvalósuló nyelvoktatásban?
Kulcsszavak:  Internet  az  angol  mint  idegennyelv-oktatásában,  e-learning,  elektronikus  
tanulási keretrendszer, kompetenciák, tanárképzés

Egyre  több  kutatás  foglalkozik  az  online  oktatással,  azonban  az  ilyen  típusú 
környezetben megvalósuló hatékony oktatáshoz szükséges tanárképzés (tutori képzés) eddig 
igen kevés figyelmet kapott. Az online oktatás és specifikusan a nyelvoktatás sikerességének 
fontos faktora  a  megfelelő tanári  készségek és  kompetenciák  kialakítása  mivel  a  jelenléti 
oktatástól  eltérő,  más típusú  készségekre  és  kompetenciákra is  szükség van az  e-learning 
keretében megvalósuló oktatásban.
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Az előadás rámutat a jelenléten alapuló oktatás és az elektronikus oktatásban rejlő 
meghatározó különbségekre, és ezek alapján bemutatja azokat az előnyöket és kihívásokat, 
amelyekkel egy online nyelvi tutornak szembe kell néznie. Ezen jellemzők alapján, az előadás 
bemutat  egy  olyan  keretrendszert,  amely  nem  az  online  tutortól  elvárható  technológiai 
készségekre  és  kompetenciákra  helyezi  a  hangsúlyt,  hanem  ezt  csak  a  képzés 
alaprendszerének tekinti, amelyre épülve kell kidolgozni a pedagógiai kompetenciákat. Így a 
technológiai tudás helyett sokkal nagyobb hangsúlyt kap a technológiában rejlő lehetőségek 
pedagógiailag  minél  hatékonyabb  alkalmazása,  a  társas  készségek  és  kompetenciák 
fejlesztése,  az  online  környezetben  megvalósuló  adott  tanítási  helyzetre  legmegfelelőbb 
egyéni oktatási stílus kialakítása.

Az előadás bemutatja, hogy a fent vázolt kompetencia-központú elméleti keretrendszer 
hogyan alkalmazható az információs és kommunikációs technológiákat és az idegen-nyelvi 
képzést  integráló,  ‘vegyes’ típusú  tanár-továbbképzési  programban.  A bemutatásra  kerülő 
képzés  egyik  fontos  célja,  hogy  hozzásegítse  a  tanárokat  ahhoz,  hogy  az  online  tanítási 
környezet kívánalmainak megfelelően újradefiniálják és átalakítsák tanítási gyakorlatukat.

Aradi András: Lexikai „útjelzők” a magyar szórendi szabályok alkalmazásában
(Szórendi ismeretek tanítása külföldieknek)
Kulcsszavak: magyar mint idegen nyelv, szórend, mondatszerkezet, mondathatározók

Az  előadás  a  magasabb  szintű  magyarnyelv-tudással  rendelkező  külföldi  diákok 
szórendi  szabályismereteinek  bővítéséhez,  rendszerezéséhez  és  megszilárdításához  kíván 
segítséget  nyújtani.  A  magyar  mint  idegen  nyelv  tanulóinak  írásbeli  munkáit,  szóbeli 
megnyilatkozásait  vizsgáló  hibaelemzések  és  a  rájuk  épülő  korrekciós,  tisztázó  szerepű 
gyakorlatok  tapasztalatai  azt  mutatják,  hogy  az  alapvető  szórendi  ismereteket  (pl.  a  fő 
mondatbeli  pozíciók „kitöltésének”,  az igemódosítók mozgatásának szabályait)  célszerű és 
szükséges is bizonyos lexikai elemekhez, meghatározott jelentésű szócsoportokhoz köthető 
szabályszerűségekkel  kiegészíteni  és  pontosítani.  Ilyen  szócsoportoknak  tekinthetjük  a 
strukturális/generatív hátterű leírásokban – pl.  É. Kiss Katalin munkáiban – kvantorokként 
számon  tartott  összetevőket  vagy  a  mondatok  téma-réma  szerkezetének  vizsgálatában  – 
Klaudy Kinga elemzéseiben – rémajelölőknek minősülő lexikai elemeket. 

Az  előadás  –  az  említett  lexikai  csoportoknak  az  oktatás  gyakorlati  szempontjait 
követő vizsgálata mellett – a mondatok szórendjét meghatározott módon befolyásoló további 
(főleg mondathatározóként vagy ilyen szerepben is használatos) lexikai elemek vizsgálatára 
vállalkozik. 

Bácsi János- Sejtes Györgyi: Innováció az olvasásfejlesztésben (számítógéppel segített 
szövegértés-fejlesztés) 
Kulcsszavak: számítógéppel segített olvasásfejlesztés, interszubjektív tudás, olvasástechnika,  
szövegértés, gyakorlati megvalósítás

Előadásunk  első  részében  evolúciós  pszichológiai  és  didaktikatörténeti  érvekkel 
szeretnénk bizonyítani, hogy a számítógép használata miért (lesz) elkerülhetetlen a hatékony 
oktatásban, az eredményes kommunikációban. A számítógépes oktatásban szerzett kutatási és 
fejlesztési  tapasztalataink  alapján  lehetséges  válaszokat  keresünk  arra,  hogy  a  tanulói 
kulcskompetenciák  fejlesztését:  a  társadalmi  és  természeti  környezetben  való  egyéni, 
hétköznapi tájékozódást, az ismeretek alkalmazását, más ismeretekkel való összekapcsolását 
miként segíthetjük a számítógéppel. 

Az előadás második felében a számítógéppel segített olvasásfejlesztéshez a következő 
gyakorlati eszközöket szeretnénk bemutatni: Beszédmester: az olvasástechnika fejlesztéséhez, 
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gépi  tanuláson  alapuló  szoftver,  a  részképességükben sérült  és  az  olvasási  nehézségekkel 
küzdő  gyerekek  beszédjavítás-terápiájához,  ill.  olvasásfejlesztéséhez;  Asszociátor: az  értő 
olvasás fejlesztéséhez, olyan virtuális szemantikai hálószótár, amely nagy biztonsággal jósolja 
meg, hogy a gyermekek egy – egy már meglévő fogalomhoz milyen más fogalmat kapcsolnak 
a  legkönnyebben és  a  leggyorsabban;  Katalizátor: olyan  tervezett  szoftver,  amely  játékos 
formában vizuális síkon megjeleníti a különböző szövegek kötéseit. „Katalizátor” szoftverünk 
képes  lesz  egy  adott  szöveg  anafora  és/vagy  katafora  antecedenseinek  vizuális  és/vagy 
auditorikus megjelenítésére. 

Bakonyiné Kovács Bea: Bajai iskolások írásjelhasználata
Kulcsszavak:  biztonságos  írásbeli  kommunikáció,  anyanyelvi  nevelés,  grammatika,  
helyesírás,  
központozás

Az  írásjeleknek  a  magyar  nyelvtudomány  az  utóbbi  évtizedben  a  korábban 
megszokottnál feltűnően nagyobb figyelmet szentel. Keszler Borbála a zászlóvivője ennek a 
területnek:  összefoglalta  a  központozás  szabályait  és  az  írásjelhasználat  történetét  is 
feldolgozta.

Saját  kutatásom  célja:  felmérni,  hogyan  használják  ma  diákjainak  az  írásjeleket; 
hogyan tanítjuk  ma  a  központozást;  megvizsgálni,  hogy van-e  alapja  annak a  pedagógus 
szakmán  belüli  közvélekedésnek,  miszerint  (helyes)írásunk  folyamatosan  romlik(?). 
Eredményeim  később  egy  longitudinális  változásvizsgálat  alapjául  szolgálhatnak.  Baja 
általános és középiskoláiban írattam kb. ezerhatszáz 4., 6., 8., 10. és 12. évfolyamos diákkal 
4-12 mondatos tollbamondást a 2004/05-ös, illetve a 2005/06-os tanév elején és végén. Itt 
szerepeltek  mondatokat  záró,  tagmondatok  és  mondatrészek  közötti,  valamint  szövegbe 
ékelődést  jelző  írásjelek  is,  tehát  a  korpusz  alkalmas  átfogó  kép  alkotására.  Kérdőív 
segítségével  felmértem,  hogyan  vélekednek  a  tollbamondásokat  írató  pedagógusok  a 
nyelvtantanítás  változásairól  és  az írásjelek oktatásáról.  Megvizsgáltam a tanterveket  és  a 
leggyakrabban  használt  tankönyveket.  Interjút  készítek  tapasztalt  magyartanárokkal  arról, 
hogy tapasztalnak-e tendenciákat a központozásban, és hogy milyennek látják az írásjelek 
jövőjét. Tanító szakos főiskolai hallgatók írásjelhasználatát is vizsgálom.

Előadásomban ennek a sokrétű kutatásnak a lényegi pontjait kívánom bemutatni, nem 
eltévedve a statisztikai feldolgozás útvesztőiben.

Bakti Mária, Lesznyák Márta, Zsembery Eszter: Egyéni és páros fordítói stratégiák a 
lexikai kohézió tükrében
Kulcsszavak: fordítás, lexikai kohézió, fordítás mint szöveg, fordítási minőség

A szövegszerűség alapvető ismérvei a kohézió és a koherencia (Beugrande és Dressler, 
2000). A kohéziót, a szövegfelszín összetartó kapcsolóelemeit (Enkvist 1990) több kutató is 
elemezte, a különbségek ellenére mégis egyetértés van abban, hogy a lexikai kohézió fontos 
szerepet  játszik  a  szövegkohézió  létrehozásában  (Halliday  és  Hasan,  1976,  Hasan,  1984, 
Halliday, 1985). 

A fordítások  során  elkerülhetetlenek  a  forrásnyelvi  és  a  célnyelvi  szöveg között  a 
kohézió- és a koherenciaviszonyok eltolódásai (Blum-Kulka, 2000); Károly és szerzőtársai azt 
feltételezték,  hogy  amennyiben  a  szövegszerűség  feltétele  a  kohézió,  akkor  a  fordítások 
minőségét is befolyásolhatja a szövegkohéziós eszközök használatának módja, megválasztása 
(Károly et al, 2000). 

Dolgozatunkban  tizenöt  fordítást  vizsgálunk  lexikai  kohéziós  eszközökkel, 
elhatároljuk a szövegekben található központi mondatokat, a közöttük fellelhető kötéseket, és 
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a  kötések  közötti  távolságot.  A  fordításokat  középiskolás  nyelvtanulók,  fordítóképzős 
hallgatók,  angol  szakos  hallgatók  és  fordítást  oktatók  készítették.  Vizsgálatunkban  arra 
keressük a választ, hogy mutatnak-e különbséget az egyénileg és a párban dolgozó fordítók 
fordításainak  lexikai  kohéziós  mátrixai.  Összehasonlítjuk  továbbá  a  lexikai  kohéziós 
mátrixokat a forrásnyelvi szöveg lexikai kohéziós mátrixával, mely alapján sorrendet állítunk 
fel a fordítások között. A forrásnyelvi szöveg kohéziós mátrixához legközelebb álló fordítástól 
a legtávolabbi fordításig felállított kvantitatív sorrendet pedig egybevetjük egy elfogulatlan 
újságíró értékelésével.

Balogh Katalin: A helyzetmondatokról a nyelvtanár szemszögéből
Kulcsszavak: helyzetmondat, francia nyelv tanítása, szituációleírás és keret, szövegtípusok

Az  előadás  súlypontja  a  helyzetmondatok  nyelvórai  szerepére  helyeződik.  A 
szakirodalom  (Coulmas,  Fónagy,  Martins-Baltar,  Kiefer,  Kecskés)  tudományterületenként 
eltérő meghatározásai miatt szükséges volt a gyakorlati felhasználás számára leegyszerűsíteni 
a fogalmat az egyes szituációkhoz köthető sztereotíp megnyilatkozásokra (Kiefer, 1999). Bár 
a pragmatika, a szemantika és más aspektusból a frazeológia (Bárdosi) szívesen teszi meg a 
helyzetmondatot kutatási tárgyának, a nyelvoktatásban a szerepe csökevényes. A nyelvtanuló 
a nyelvet természetes közegében tanulóval szemben hátrányban van, mivel az osztálytermi 
szituáció nagyban korlátozza a helyzetmondatokkal teli valós kommunikációs helyzetekkel 
való találkozás lehetőségeit. A nyelvtanár feladata tehát, hogy mesterségesen szembesítse a 
nyelvtanulót ilyen helyzetekkel. Ezért  lényeges módszertani szempontból tisztázni, hogy a 
helyzetmondatoknak az oktatási folyamat mely részein, milyen nyelvi közeg közvetítésében 
(milyen  szövegtípusokban)  kellene  megjelenniük.  Nem  elhanyagolandó  szempont  a 
helyzetmondatok kulturális kötöttsége sem. Az előadás elsősorban a magyar és a francia nyelv 
viszonylatában vizsgálja a jelenséget,  de ezen kívül kitekint  egyes angol-francia példákra. 
Maga az anyaggyűjtés is számos elméleti és gyakorlati problémát vet fel. A második fázist 
gyűjtött  példaanyag  rendszerezése  és  pedagogizálása  jelenti.  Az  előadás  a  kontrasztív 
nyelvészet,  kisebb  mértékben  a  lexikográfia  és  nagyban  a  fordításoktatás  határterületein 
mozog. 

Bárdos Jenő: A nyelvpedagógiai tudás jellege
Kulcsszavak:  diakrón  és  szinkrón  szemlélet,  operatív  tudomány,  korfüggő  nyelvtudás,  a  
nyelvpedagógiai tudás tartalma, szerkezete, jellege

A nyelvpedagógia tudománya – nem a praxis – mindössze száz éves. Legeredetibb 
alkotói  Sweet-től  Widdowson-ig:  nyelvészek,  nyelvtanárok,  tankönyvszerzők  és  tesztelők 
leginkább  e  tudományág,  illetve  altudomány  angolszász  vonulatát  erősítették.  Márpedig 
akadnak más nációk (is), ahol a nyelvtanítás mértéke, fontossága és eredményei meghaladják 
a  hivatkozott  országok  belső  nyelvtanítási  „vívmányait”.  Az  angolszászok  anyanyelvük 
tanításával  jeleskednek (ami érthető),  nyelvpedagógiai  szaktudásuk kreativitását  a  globális 
érdeklődés lankadatlan motivációként serkenti.

A nyelvpedagógia mint inter- és multiciszciplináris (al)tudomány diakrón és szinkrón 
szemlélése, alkalmazásainak egységes elméleti keretbe foglalása létfontosságú – elsősorban a 
XXI.  század tanárképzési  kurrikulumai számára.  Minthogy operatív  tudományról  van szó, 
amelynek gyakorlatában a diagnózis és a gyógyulás a két végpont, a szakma alkotói – az 
orvostudományhoz hasonlóan – nagy küzdelmet vívnak az elmélet és gyakorlat eltávolodása 
ellen, amelyet többnyire konzervativizmus,  kényelmesség, esetleg másfajta képzetrendszer, 
vagy egyszerűen tudatlanság idéz elő. Ez a szakadás elmélet és gyakorlat között dogmákhoz, 
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illetve epigonok tömegéhez,  téveszmékhez vagy szűk prakticizmushoz vezet,  amitől  nincs 
tájkép csata után, csak vesztes, vagy megnyertnek vélt ütközetek sora. Melyikhez igazodjunk? 

Mérési és értékelési szakemberek, de a nyelvtanárok is tisztában vannak azzal, hogy a 
nyelvtudás korfüggő, változó kategória. Vajon mi a helyzet a nyelvpedagógiai tudással? Ideje 
újból  áttekinteni,  hogy  mit  is  jelent  a  nyelvpedagógiai  tudás  manapság,  vagyis  milyen  a 
nyelvpedagógiai tudás tartalma, szerkezete, jellege.  ’State of the art’?  Lehet, amennyiben ez 
az ’art’ felöleli az alkalmazott tudományok, a józan ésszel kontrollált praxis, a pedagógiai 
rutin és művészi intuíció régióit. Ezekre a tájakra kirándulunk.

Basco, Louis – Oszetzky Éva: Analyse comparative des représentations des étudiants 
hongrois et français des modules de construction de projet de personnel
Kulcsszavak: tanulási stratégiák, pedagógia, Bologna folyamat, módszertan, tanárképzés

Les  chances  de  réussite  à  l’Université  et  aux  examens  des   premiers  semestres  sont 
déterminées  par  de  nombreux  facteurs.  Il  est  indispensable  que  les  étudiants  puissent  être 
informés des bases du contrat pédagogique.

De nouvelles missions apparaissent avec la mise en place de la réforme L.M.D. Comment 
responsabiliser  l’étudiant  par  rapport  à  l’engagement  d’inscription  qu’il  a  opérée?  Comment 
permettre un choix de réorientation pertinent? Comment impliquer l’étudiant dans la formation 
qu’il  va  devoir  confirmer  à  la  fin  du  premier  semestre?  Comment  permettre  à  l’étudiant 
d’optimiser ses chances de réussite ?

Les  modules de Construction de Projet  Personnel ont  été  mis en place à  l’Université 
d’Avignon pour favoriser la réussite des étudiants et limiter les abandons sans réorientation. Ce 
module a deux grands objectifs: 1. la réussite par un travail développant une réflexion sur “leur 
personne”  et  favorisant  d’une  part  une  meilleure  connaissance  de  soi  et  d’autre  part  la 
construction  de  compétences  pour  être  un  étudiant  averti  et  efficace.  2.  une  perspective 
d’orientation et/ou de réorientation dans l’université ou dans d’autres formations.

Bassola Péter: Grammatikai információk kétnyelvű szótárakban
Kulcsszavak: szótár, jelentésmegadás, frazeológiai egységek, kollokációs szótárak, nylevpár,  
grammatikai információk, valenciainformációk

Az  elmúlt  évtizedekben  mind  a  német  nyelvre  vonatkozóan,  mind  nyelvpárok 
viszonylatában,  így  német-magyar  és  más  nyelvi  viszonylatban  is  nagyon  sok  új  szótár 
készült. A szótárakkal szemben támasztott igények nőttek ill. megváltoztak. Részben ennek is 
tudható be, hogy igen sok újtípusú szótár jelent meg. Ezekben – a korábbi alapfunkcióval 
szemben, amely mindenek előtt a jelentésmegadás volt, – új funkciók kerültek előtérbe. A 
szólások  és  kifejezések  szótárai  pl.  a  frazeológiai  egységeket  mutatják  be.  Újabban  ún. 
kollokációs szótárak jelennek meg, amelyek egy-egy szóhoz vagy szófajhoz igazítva a velük 
együtt gyakran előforduló szerkezeteket írják le.

A 60-as  évek  végétől  folyamatosan  olyan  szótárak  készülnek,  amelyek  az  egyes 
szófajokon belül a szavak szintaktikai egységeinek szerkezetét ismertetik. Ezek a szótárak a 
valenciaszótárak,  vonzatszótárak,  melyeket  szintaktikai  szótáraknak  is  hívnak,  mert 
elsődlegesen csak a szócikk körül szerveződő struktúrát írják le. Ilyen szótárak először csak 
egy  nyelvre  vonatkozóan  készültek,  de  hamarosan  megjelentek  a  kétnyelvű  valencia-  ill. 
vonzatszótárak is. Ennek következményeként alakult ki az elvárás, hogy ezekről a szintaktikai 
információkról, amelyek minden egyes lemmára külön vonatkoznak és általános grammatikai 
szabállyal nem leírhatók, a kétnyelvű értelmező szótár is felvilágosítást adjon.

Az előadás három nyelvpár  mintáján (német  –  angol,  német  –  francia  és  német  – 
magyar) bemutatja, hogy az újabb kétnyelvű szótárak az ige, főnév és melléknév esetében 
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milyen grammatikai információkat közvetítenek, de elsősorban arra koncentrálva, hogy azok 
milyen valenciainformációkkal szolgálnak. 

B. Fejes Katalin: Szintaktikai és koreferenciális összefüggések költői szövegekben
Kulcsszavak: szövegtípus, szintaxis, referencia, koreferencia, reprezentáció,

Ugyanarról  a  relátumról  (tényállásról,  világfragmentumról  stb.)  referál-e  a  vizsgált 
szöveg két vagy több szava (szórésze, szószerkezete)? Ha igen, akkor ezek együttreferálnak, 
azaz koreferensek egymással; s a szövegnek vannak olyan szegmentumai, ahol ezt a mondat- 
és szövegszerveződési módot tanulságos a mondatok szintaktikai szerveződésével egybevetni. 

Szintaxis  és koreferencialitás  c.  kötetében (JGYF Kiadó, Szeged, 2005.)  az  előadó 
különféle  szövegtípusokban  vizsgálta  egyes  szövegmű-részletek  szintaktikai  és 
koreferenciális  szerveződését.  Itteni  előadásában ezek  tanulságaira  építve értelmezi  három 
József  Attila-költemény  egy-egy  részletét  (Magad  emésztő…,  Kései  sirató,  Egy  költőre 
(1935). 

Például a Magad emésztő… c. költemény alábbi – dominánsan mellérendelt tagokkal 
építkező s így könnyen áttekinthető – részletében a névmási határozószó (vele) nyilvánvalóan 
együttreferál  a  botot főnév  tőmorfémájával:  a  bot referenciájához  hozzátartoz(hat)ik  a 
rádhuztam cselekvés (Mivel lehet/szokás ráhúzni valakire?).

„Botot  faragtál,  ábrákkal  tele,  /  beszélt  a  nyele,  /  aztán  meguntad.  Igy  volt?  /  S  
eldobtad, ahogy az égbolt / az unt csillagot ejti le. / Én fölvettem és rádhuztam vele.”

A botot és a  vele csupán kezdő és végpontja a koreferenciális láncnak, amelynek a 
közbülső – grammatikai szabályok szerint  szövődő szemei is egyértelműek: a [bot]  nyele, 
meguntad [a botot], eldobtad [a botot], fölvettem [a botot].

Az  előadás  további  két  verselemzésében  a  koreferenciális  lánc  alárendelő 
viszonyításokkal szerepel együtt.

Biróné  Udvari  Katalin:  Az  idegen  nyelvű  szaknyelvi  képzés  tartalma  a  gazdasági 
felsőoktatásban használt nyelvkönyvek tükrében
Kulcsszavak:  tartalomalapú  és  kompetenciaalapú  nyelvoktatás,  szakmai  és  kulturális  
ismeretek, gazdasági kultúra, készségek, kompetenciák

A  felsőoktatási  képesítési  követelmények  nyelvi  előírásai  -  szükségletelemzések 
eredményeit  figyelembe  véve  -  egyre  inkább  a  szaknyelvi  vizsgát  követelik  meg  a 
hallgatóktól.  A szaknyelvi képzésnek a hallgatók felsőoktatási tanulmányait kell elősegítenie, 
hiszen  a  szakirodalom  nagy  része  (csak)  idegen  nyelven  érhető  el,  illetve  azokat  a 
készségeket,  kompetenciákat  és  funkciókat  kell  megtanítani  számukra,  amelyek  lehetővé 
teszik, hogy a nemzetközi tudományos, szakmai életben aktívan részt tudjanak venni, külföldi 
tanulmányokat tudjanak folytatni.  Hogy a megfelelő szaktudással rendelkező munkaerő aztán 
bekerülhessen a nemzetközi munkaerőpiacra és ott meg tudja állni a helyét, rendelkeznie kell 
használható,  piacképes  szakmai  nyelvhasználatot  lehetővé  tevő  idegennyelv-ismerettel, 
megfelelő kompetenciákkal is.  Ezt az igényt Magyarország európai uniós tagsága, az uniós 
polgárok számára adott munkaerőpiaci lehetőségek méginkább fokozzák. 

Felvetődik a kérdés, hogy a felsőoktatásban jelenleg használt szaknyelvi tankönyvek 
megfelelő választ tudnak-e adni az új kihívásokra.  A szerző a Budapesti Gazdasági Főiskola 
német gazdasági (kereskedelem, vendéglátás, idegenforgalom) szaknyelvet oktató tanáraként 
vállalkozik arra, hogy összehasonlító tankönyvelemzést végezzen a gazdasági felsőoktatásban 
leggyakrabban használt  német nyelvkönyvek tartalmát (szakmai ismeretek idegen nyelven, 
kulturális  ismeretek,  gazdasági  kulturális  ismeretek,  készségfejlesztés)  illetően.   Vizsgálja, 
hogy  milyen  mértékben  mutathatók  ki  a  tankönyvekben  a  tartalomalapú  és  a 
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kompetenciaalapú  szaknyelvoktatás  elemei,  milyen  arányban  van  jelen  a  két  felfogás  a 
vizsgált tankönyvekben.

A  kutatás  egyik  célja  annak  feltárása,  hogy  milyen  tartalommal  (ténykultúra, 
viselkedés  és  teljesítménycentrikus  kultúra  -  Hammerly  kategorizációja  alapján),  milyen 
mennyiségben és mélységben jelenik meg a célnyelvi kultúra, s ennek speciális részeként a 
gazdasági kultúra a tankönyvekben.  

Bocková, Viera – Hrivíková, Tatiana: Implementation of intercultural and globalization 
dimensions into English language teaching 
Kulcsszavak: intercultural awareness, intercultural communication, competences

In the first decade of the new millennium, in the period of the continuous enlargement 
of the European Union and increasing worldwide migration of labor force and mobilities of 
students and teachers the importance of intercultural dimensions in the teaching process of 
foreign languages is beyond any doubts. For many years there have been discussions about 
how to implement this aspect in the most effective and natural way into the teaching process. 
The paper will endeavor to look into modern and efficient ways of its implementation and 
show some patterns that the authors used in their teaching practice. Language educators know 
that  increasing  intercultural  awareness  will  help  young  professional  to  integrate  into 
multinational corporate cultures  and more generally into international environment. 

The  authors  of  the  paper  will  focus  predominantly  on  teaching  intercultural 
communication to the students of the Faculty of International Relations of the University of 
Economics  in  Bratislava.  With  the  reference  to  the  Common  European  Framework  we 
strongly  realize  the  importance  of  developing  interculturality  in  our  students.  We  have 
implemented  the  intercultural  aspects  into  two  courses  we  teach,  namely  Culture  and 
Communication  and  British,  American  and  Slovak  Studies. The  paper  will  present  our 
experience and expected competences our students should acquire.  

Bodnár Zoltán – Németh Ildikó: Web-based training in business English and German
Kulcsszavak: computer assisted language learning, tertiary edducation, multimedia-enabled  
technology , e-based learning

This paper discusses the exploitation of ICT potential in the teaching and learning 
process in tertiary education and explains how the traditional classroom model together with a 
multimedia-enabled technology platform for an effective and efficient learning environment, 
allowing a self-paced mode of learning, complemented by web-based guidance from teachers 
can fulfil the language learners’ requirements of the present and the future.

Parallel to the development of electronic tools, new forms of teaching and e-based 
learning are taking shape. Learners’ expectations have changed. They expect a meticulously 
prepared and pedagogically sound curriculum that includes the availability of classes in an 
electronic environment. Virtual classes are entering the scene alongside traditional classes.

The distinct  advantage of  Web-Based Training is  the integration and utilisation of 
www  educational  environments,  enabling  learners  to  engage  in  sophisticated  Internet 
research. Learning support is available on a broad scale via integrated hyperlinks, focused 
browsing,  online  teaching  facilities,  online  assessment,  class  management  and  related 
services. Given the inherent opportunities for updating and interconnecting a vast amount of 
information  through  the  Internet,  knowledge  management  is  in  a  constant  process  of 
improvement. 
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Borbás  Gabriella  Dóra:  Konceptuális  váltás  szükségszerűsége  a  nyelvhasználat 
kontrolljáról való gondolkodásban 
Kulcsszavak:  (anya)nyelvhasználati  attitűd,  metanyelvi  tudás,  nyelv–nyelvhasználat–
értékítélet, intolerancia, attitűdformálás

A nyelvhasználat kontrollja attitűdöktől vezérelt, metanyelvi tudáson alapuló tudatos 
tevékenység,  célja,  hogy  a  nyelvi  produkció  tervezése  adekvát  megnyilatkozásokat 
eredményezzen. A kontroll a következőkre terjed ki:  saját  és mások beszédprodukciójának 
ellenőrzése,  befolyásolása,  szükség  esetén  mások  normasértő(nek  vélt)  beszédszokásának 
szankcionálása, illetve a saját beszédszokást ért kritikák kezelése. 

Számos  vizsgálat  kimutatta:  a  magyar  anyanyelvi  beszélők  jelentős  hányadának 
konfúz  nézetei  alakultak  ki  anyanyelvük variációinak  regionális  és  regiszterkötöttségeiről, 
illetve a nyelv változásának természetéről.  A nyelvi rendszerrel  és az egyes regiszterekkel 
kapcsolatban  mások  nyelvhasználati  szabadságát  sértő  értékítéleteket  fogalmaznak  meg, 
szemléletük intoleráns.

Az előadás  amellett  érvel,  hogy a  beszélők beállítódásán változtatni  kell,  hiszen a 
jelenlegi  gyakorlat  a  nem  sztenderdközeli  vernakulárissal  rendelkező  beszélők  nyelvi 
boldogulása szempontjából jelentős mértékben hátrányos. Empirikus adatokra támaszkodva, 
anyanyelvi beszélőktől vett írásos szövegek elemzésével vázolja fel a főbb problémákat és 
keres gyakorlati megoldásokat az attitűdformálásra. 

Czékmán Orsolya: A matematika-tankönyvek német nyelvű fordításainak terminológiai 
problémái 
Kulcsszavak: fordítás, terminológia, szaknyelv

A két tanítási nyelvű gimnáziumokban óriási probléma, hogy a célnyelvű tankönyvek 
nem minden esetben felelnek meg a szakmai és nyelvi elvárásoknak. Az eredeti célnyelvű 
tankönyvek  használata  oktatási  segédanyagként  problémát  okozhat,  mivel  tartalmukban 
általában eltérnek a magyar tankönyvektől. Az ezen iskolatípusban alkalmazott tankönyvek 
emiatt a magyar matematika tankönyvek fordított változatai, amelyek azonban nem veszik 
figyelembe a tantárgy tanításának a célnyelvű országokban meghonosodott sajátosságait. A 
tankönyvek fordítójának értenie kell a szöveget, és ismernie kell a nyelvet és a tantárgyat 
mindkét  nyelven.  Amennyiben  ez  nem  valósul  meg,  csak  nyelvtanilag  tökéletes  fordítás 
születhet,  de a szemléletbeli  különbségek elmosódnak illetve a terminológiai  és a fogalmi 
rendszer felépítése hiányos marad – emiatt a diák nem autentikus, nem a célnyelvi normáknak 
megfelelő szövegből nyeri az ismereteit.

Elemzésem tárgyául a gimnáziumi német nyelvű matematika tankönyv utolsó részét 
választottam, mert a tankönyv második fele a középiskolai matematika tananyag rendszerező 
összefoglalása, így lényegében az egész gimnáziumi anyag megtalálható benne. 

Előadásomban a német matematikai terminológiát és a fordított szövegeket hasonlítom 
össze, és rámutatok a terminusok helytelen használatából eredő hibákra. Vizsgálom, mennyire 
befolyásolják a  tankönyvi  hibák a  német  nyelven való gondolkodás  kialakulását,  illetve a 
német szemléletmód elsajátítását. 

Csernoch Mária: Az újonnan megjelenő szavak vizsgálata irodalmi művekben és azok 
fordításaiban
Kulcsszavak: újonnan megjelenő szavak, fordítás

Munkámban arra kerestem a választ, hogy egy irodalmi mű (Dan Brown The DaVinci  
Code című  angol  nyelvű  regénye)  különböző  fordításai  mennyire  követik  az  eredeti  mű 
újonnan bevezetett szóalakjai (UBSz) által követett mintát. Fordításként a szokásosnál bővebb 
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értelmezést  fogadtam el,  fordításnak  tekintettem a  szöveg minden átiratát  (idegen nyelvű 
fordítások – francia, német, magyar –,  rövidített  – angol,  magyar – és lemmatizált  – angol, 
magyar – verziók).

A DVC-ban rövid fejezetek követik egymást, melyekben az UBSz száma szokatlanul 
alacsony. Tizenkét olyan szeletet találtunk a szövegben, ahol az UBSz magasabb volt, mint az 
statisztikailag  indokolt.  Míg  a  német  fordítás  tökéletesen  visszaadta  az  UBSz  eredeti 
szövegben megfigyelhető mintázatát,  a francia és magyar fordításoknál kisfokú eltéréseket 
tapasztaltunk.  A francia  fordításnál  egyértelműen  megmutatható,  hogy  az  eltérések  abból 
adódnak, hogy a regény egyik helyszíne Franciaország, és a fordító nem találta indokoltnak, 
például,  Párizs  részletes  bemutatását.  A  rövidített  művek  létrehozása,  természetesen, 
információvesztéssel járt. Egyértelműen kimutatható volt azonban, hogy a magyar rövidített 
verzió az angol rövidített verzió magyar fordítása és nem a hosszú magyar szöveg rövidítése. 
A lemmatizálás az angol  szövegekben és  a  rövidített  magyar  szövegben nem adott  újabb 
kiugró  helyeket,  míg  a  hosszú  magyar  szövegben,  ahogy  azt  korábban  is  tapasztaltuk, 
találtunk néhány eltérést.

Az UBSz statisztikai  vizsgálata  újabb paraméterként  szolgálhat  annak  eldöntésére, 
hogy  egy  fordítás  mennyire  hűen  követi  az  eredeti  szöveget.  A  módszerrel  könnyen 
eldönthető,  hogy  mennyire  őrzi  meg  a  fordító  az  eredeti  szöveg  szavakban  mérhető 
változatosságát.

Csizér Kata és Kormos Judit: Attitűdök, én-képek és a motivált tanulási viselkedés: egy 
strukturális  modell  felépítése  középiskolás,  egyetemista  és  felnőtt  nyelvtanulók 
csoportjára
Kulcsszavak: globális angol, idegen nyelvi  motiváció, nyelvtanulási attitűdök, Ideális nyelvi  
én, nyelvtanulás eredményessége

A  21.  század  globalizálódó  világában,  az  információs  technológia  korszakában 
különleges  figyelmet  kell  fordítanunk  az  egyre  terjedő  globális  nyelv  (Crystal,  2003),  az 
angol, elsajátításához köthető jelenségek vizsgálatára. Köztudott tény, hogy az idegen nyelvi 
motiváció fontos előrejelző változója a nyelvtanulás eredményességének; továbbá bizonyított, 
hogy  a  motiváció  egy  soktényezős  látens  konstruktum,  amelyet  éppúgy  befolyásolnak  a 
tanuláshoz,  nyelvhez  kapcsolható  attitűdök,  mint  a  nyelvtanulók  saját  magukról  alkotott 
nyelvtanuláshoz  köthető  elképzeléseik  (Bárdos,  2000;  Dörnyei,  2005;  Gardner,  2001; 
Nikolov,  2001;  Réthyné,  2003).  Azonban  keveset  tudunk  arról,  hogy  milyen  motivációs 
eltérések  találhatók  a  különböző  korosztályhoz  tartozó  nyelvtanulók  között  abból  a 
szempontból, hogy a motiváció egyes komponensei hogyan befolyásolják a motivált tanulást. 
A fenti probléma elemzéséhez 2006 tavaszán 623 középiskolás, egyetemista illetve felnőtt 
nyelvtanulótól  gyűjtöttünk  kérdőíves  adatokat.  Előadásunk  témája  a  motivációs  tényezők 
kapcsolatrendszerének  feltárása  strukturális  modellezés  segítségével.  A  modellünkben  a 
magyarázandó változó a diákok motivált tanulási viselkedése. Eredményeink alapján látható, 
hogy  a  különböző korosztályokban  eltérő  hangsúlyokkal  a  nyelvtanulási  attitűdök,  illetve 
Dörnyei (2005) új motivációs elméletének egyik komponense az  Ideális nyelvi én hatása a 
legerősebb a diákok motivált tanulási viselkedésére. A korosztályi összehasonlításból kitűnik, 
hogy míg a fiatalabbak esetében a nyelvtanulási miliőnek van fontos előrejelző szerepe, addig 
a tapasztaltabb nyelvtanulók eredményeit nagyban befolyásolják az  angol, mint nemzetközi  
nyelvről kialakított attitűdök. 
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Cs. Jónás Erzsébet: A stilisztikai alakzatok fordítási kérdései (Ady Endre oroszul)
Kulcsszavak: metabolák, adjekció, detrakció, immutáció, transzmutáció

Az alakzat  a  klasszikus  és  a  modern  retorika  (neoretorika)  egyik  alapkategóriája. 
Nyelvi  átalakító  eljárás  eredménye:  a  hangsoroknak,  jelentéseknek,  mondat-  és 
szövegszerkezeteknek  az  expresszivitás  érdekében  történő  megváltoztatását  jelenti.  A 
stilisztika  az  alakzatokat  és  szóképekkel  együtt  stíluseszközként  tartja  számon.  A négy 
átváltási művelet: 1. adjekció (bővítés, hozzátoldás); 2. detrakció (elhagyás, csökkentés); 3. 
transzmutáció (felcserélés);  4.  immutáció (helyettesítés);  A négy átalakító  eljárás  a  nyelvi 
szintek  szerint  a  következő  fő  alakzat-típusokat  hozza  létre:  hangalakzat  (metaplazmus), 
szóalakzat (metaszeméma), mondatalakzat (metataxis), gondolatalakzat; (metalogizmus). 

Ady  sajátosan  egyéni  stílusa,  költészetének  grammatikailag  is  megkülönböztethető 
szerkezetei kínálják az alkalmat, hogy a stilisztikával foglakozó egybevesse a magyar és az 
idegen nyelvi,  esetünkben orosz  változatot  –  különös tekintettel  a  stilisztikai  alakzatokra. 
Dolgozatunkban  a  Párizsban  járt  az  ősz elemzésén  keresztül  mutatjuk  be  az  alakzatok 
működését és fordítási kérdéseit. Leonyid Martinov fordítása az elméleti kérdéseken túl arra is 
alkalmat  ad,  hogy  a  dinamikus  ekvivalencia  működésére,  a  képi  világlátás  és  ábrázolás 
kompenzációjára rámutassunk. Ady szókincse, az elmúlás képi ábrázolása más nyelven aligha 
jeleníthető meg tökéletesen. Mégis tanulságos annak felfejtése, hogy a költő lelkében égő „kis 
rőzsedalok” hogyan írható le más nyelven, mit  közvetítenek a fordítások Adyból az orosz 
olvasó számára. 

Dér Csilla Ilona: Diskurzusjelölők az internetes nyelvhasználatban
Kulcsszavak:  diskurzusszervezés,  diskurzusjelölők,  internetes  nyelvhasználat,  vitafórumok,  
írott beszélt nyelv

Előadásomban a  diskurzusjelölők néven ismert  szócsoportot  vizsgálom meg,  olyan 
nyelvi–pragmatikai  elemeket  értve  alattuk,  amelyek  a  diskurzus  szegmentálásáról  és 
működtetéséről   szolgáltatnak információkat.  A diskurzusjelölőket  tipikusan beszélt  nyelvi 
elemeknek szokás tartani, azonban az írott nyelvhasználatban is képviseltetik magukat. Az 
internetes  nyelvhasználat  jellemző  műfajai  (chat,  fórum,  blog)  elsősorban az  írott  beszélt 
nyelv reprezentánsainak tekinthetők, mely nyelvhasználat vonásait tekintve inkább a beszélt 
nyelvre  hasonlít.  Feltételezhetjük  tehát,  hogy  a  diskurzusszervezésben  résztvevő  nyelvi 
elemek nagy számban megtalálhatók lesznek az internetes szövegekben is, és annál inkább 
így van ez, minél jobban közelít az adott műfaj a beszélt nyelvhez.

Vizsgálatomban  magyar  vitafórumok  nyelvi  anyagából  összeállított  korpuszban 
veszem  számba  a  diskurzusjelölőket,  kettős  céllal:  egyfelől,  hogy  írott  beszélt  nyelvbeli 
gyakoriságukat és sajátosságaikat megvizsgáljam, másfelől, hogy folytassam egy, a magyar 
diskurzusjelölőket  tartalmazó teljes  lista  összeállítását  (az előzményekhez  lásd:  Dér  2006, 
Dér–Markó 2006).
Hivatkozott irodalom:
Dér  Csilla  Ilona  2006:  Diskurzusszerveződés  és  grammatikalizáció.  In:  Nyelvtudományi 
Közlemények 102: 247–264. 
Dér Csilla Ilona – Markó Alexandra 2006:  A magyar diskurzusjelölők szupraszegmentális  
jelöltsége.  Elhangzott  az  ELTE BTK Általános és Alkalmazott  Nyelvészeti  Tanszéke és a 
Kodolányi  János  Főiskola  szervezte  Nyelvelmélet  és  nyelvhasználat  c.  konferencián. 
Budapest, Kodolányi János Főiskola Budapesti Intézet, 2006. október 31. 
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Dévény  Ágnes:  Felkészítés  az  idegen  nyelvi  közvetítés  vizsgafeladatra  –  egy 
longitudinális vizsgálat tanulságai
Kulcsszavak: nyelvvizsga, nyelvtudás, idegen nyelvi közvetítés

A Budapesti  Gazdasági  Főiskola  Nyelvvizsga  és  Továbbképzőközpont  kétnyelvű 
szakmai  vizsgarendszerének  az  akkreditáció  óta  részét  képezi  az  írásbeli  és  a  szóbeli 
közvetítési  feladat.  A vizsgálat  során arra  voltunk kíváncsiak,  hogy milyen módszerekkel, 
milyen ütemezésben folyik a  felkészítési  munka erre  a  vizsgafeladatra,  milyen mértékben 
elégedettek a hallgatók a felkészítési munkával, milyen nehézségűnek érzik a feladatot a többi 
vizsgafeladattal összevetve, vannak-e olyan speciális problémáik a felkészülési munka során, 
amelyek más feladatoknál nem jelentkeznek. A nyelvvizsga letétele után a vizsgafeladatok, és 
az elért eredmények végül is mennyiben feleltek meg várakozásaiknak, és mennyire voltak 
elégedettek a felkészítéssel a vizsgaeredmények tükrében.

A longitudinális vizsgálat két féléven keresztül folyt, jellemzően másodéves hallgatók 
körében,  akik  valamennyien  olyan  csoportba  jártak,  amelyekben a  diákok a  BGF NYTK 
középfokú szaknyelvi (kereskedelmi, idegenforgalmi és vendéglátóipari) vizsgájára készültek. 
Három  alkalommal,  13  tanulócsoportban,  166  hallgatót  kérdeztünk  meg  kérdőíves 
módszerrel.  A  kérdések  egy  része  a  Likert-skála  szerint  feldolgozható,  statisztikai 
módszerekkel kiértékelhető válaszokat tartalmazott, a másik részük nyílt végű kérdés volt.

Előadásomban  az  írásbeli  közvetítési  feladatra  való  felkészülés  és  felkészítés 
tanulságait  szeretném  összefoglalni,  és  rámutatni  azokra  a  specifikumokra,  amelyek 
különösen nehézzé teszik ezt a munkát a tanárok és a diákok számára egyaránt.

Dobos Csilla: Performatív kifejezések a jogi szaknyelvben
Kulcsszavak:  szaknyelvek,  jogi  szaknyelv,  a  jogi  szaknyelv  struktúrája,  jogi  pragmatika,  
performatív kifejezések, felszólító performatív beszédaktusok

A  jog  területén  a  nyelvet  nem  pusztán  a  tények  leírására  használjuk  (jogi 
konstatívumok), hanem gyakran a nyelv a tények létrehozója. A jogi tények megteremtésének 
egyik  legfőbb  nyelvi  eszköze  a  performatív  kifejezések  használata.  Ezeknek  az  ún.  jogi 
performatívumoknak joghatása,  jogkövetkezménye  van,  ugyanis  a  megfelelő  jogi 
kontextusban  használt  performatív  megnyilatkozásokkal  jogokat  és  kötelezettségeket,  jogi 
viszonyokat és minőségeket hozunk létre, alakítunk át, illetve szüntetünk meg. 

A  jogi  nyelvhasználatra  is  kiterjedő  pragmatikai  kutatások  általában  valamilyen 
markáns jogi környezetben (pl.  tárgyalóterem, rendőrség) zajlanak. Az előadás célja, hogy 
bemutassa  az  említett  mikropragmatikai  elemzéseket,  különös  tekintettel  az  explicit  és 
implicit felszólító performatív beszédaktusok (pl. figyelmeztetések, követelések, parancsok, 
tiltások, tanácsok, kérések stb.) használatára.

Dóla Mónika – Kult  Katalin:  Europodians  – magyar mint idegennyelv-tanulás  mobil 
eszközökön 
Kulcsszavak:  Magyar  mint  idegen  nyelv;  internet;  mobil  eszközök;  számítógépes  
nyelvoktatás; távoktatás

Az információs technológia egyre gyorsabb fejlődése és terjedése nemcsak a nagyobb, 
hanem a kisebb nyelvek tanításával szemben is új kihívásokat támaszt. Előadásunkban egy 
olyan,  mobil  eszközökre  (mobiltelefon,  iPod,  PDA)  letölthető,  multimédiás  magyar  mint 
idegen  nyelvi  oktatóanyagról  számolunk  be,  amelyet  a  Europodians  elnevezésű  projekt 
(Socrates program) keretein belül készítünk a Pécsi Tudományegyetemen. 

A tananyagcsomag  kétféle  fejlesztést  igényel.  Egyrészt  szükség  van  arra,  hogy  a 
magyar  mint  idegen  nyelv  oktatásában  a  tankönyvekben  fellelhető  hagyományos 
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megközelítésektől  eltérő  nyelvpedagógiai  elveket  és  technikákat  alkalmazzunk  (Mit?), 
másrészt kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a technológia adta lehetőségek maximális 
kihasználásával professzionális és ergonomikus szoftvert fejlesszünk ki (Hogyan?). A gazdag, 
jó  minőségű  input  (multimédiás  anyagok)  biztosítása  és  a  formaközpontúság  mellett  a 
következő  szempontokat  tartjuk  fontosnak:  problémamegoldás,  feladat-  és 
tevékenységközpontúság, analitikus és holisztikus tanulás, kooperatív/kollaboratív tanulás. 

A számítógépes és internetes oktatás lehetővé teszi a tananyagok (egyben a nyelv, a 
kultúra és a tanulócsoportok) távolról való hozzáférhetőségét. Ez a magyar mint idegen nyelv 
szempontjából  különösen fontos,  hiszen ezáltal  a  külföldi  nyelvtanulók (pl.  ösztöndíjasok, 
munkavállalók stb.) számára korlátlan lehetőség nyílik a magyartanulás elérésére. 

Doró Katalin: Produktív szókincs és szövegalkotás – felmérés angol szakos egyetemisták 
körében
Kulcsszavak: produktív szókincs, szókincsmérés, szövegalkotás, angol nyelv

A nyelvszakos egyetemisták azzal a mindennapi kihívással néznek szembe, hogy  az 
idegen nyelv számukra a tanulás eszközévé válik, célnyelven hallgatják kurzusaik nagy részét, 
ezen a nyelven vizsgáznak, és egy félév alatt sok száz oldalnyi cikket, könyvfejezetet kell 
elolvasniuk  idegen  nyelven.   A  nyelvi  információk  megértéséhez  és  feldolgozásához 
elengedhetetlenül fontos a  minél  bővebb szókincs.  Egy angol  anyanyelvű egyetemista kb. 
20,000  szócsaládot  ismer  (Waring  1997),  természetesen  egy  magyar  egyetemen  tanuló 
nyelvszakosnak ennek egy része is elegendő. Míg egyre több, az angol mint idegen nyelv 
szókincsével foglalkozó nemzetközi tanulmányt olvashatunk, addig a magyar diákok körében 
végzett kutatások száma meglehetősen csekély, azok is általában a szókincs receptív oldalával 
foglalkoznak.  Legalább  olyan  izgalmas  kérdés  azonban  az,  hogy  egyre  bővülő  általános, 
tudományos  és  szakszókincsük  mekkora  hányada  válik  az  aktív  szókéstletük  részévé  és 
ezekből mennyit használnak fel szövegalkotás során.

Tanulmányom több mint száz első- illetve harmadéves angol szakos hallgató körében 
végzett  szókincsfelmérés  részeredményeit  mutatja  be.  A  részvevők  egy  standardizált 
szókincsteszt passzív és aktív változatát töltötték ki (Nation 1990 és Laufer and Nation 1995). 
A szógyakorisági szinteken alapuló, szókincsnagyság becslésére szolgáló tesztek produktív 
változatán  elért  eredményeket  összehasonlítom megadott  témák  alapján  általuk  írt  érvelő 
esszék szókincsével, hogy választ keressek a következő két kérdésre:  Mi a teszteken mért 
szókincs-ismeret szerepe a fogalmazások szókincshasználatában? Azaz, a nagyobb produktív 
szókincs választékosabb szóhasználatot eredményez-e ezekben az esszékben?

Drescher  J.  Attila: Íráskép  vagy  képírás?   –  Normatívvá  tehető-e  az  elektronikus 
nyelvhasználat? 
Kulcsszavak: nyelvhasználat és írásbeliség, elektronikus formák, normativitás, helyesírás 

Előadásunkban a korszerűnek tartott  elektronikus nyelvhasználati  formák kitüntetett 
szerepének  és a nyelvi normativitás lehetőségeinek vizsgálatára teszünk kísérletet egy olyan 
korszakban,  amikor  a  szóbeliség  mind inkább háttérbe szorul  az  egyetemi  számonkérésig 
bezárólag, s az elekronikus formák használata egyenesen kívánatos és ösztönzött gyakorlat. A 
jelenség  okai  érthetők,  túlzásai kevésbé,  hiszen  –  nem  konzervatív  vagy  purista,  nem 
differenciálatlanul  értékelvű  s  nem  is  indulati  megközelítésből  –  is  láthatók  azon  nyelvi 
következmények,  melyek  nemcsak  változást,  hanem romlást  is  jeleznek  a  nyelvhasználat 
szegmenseiben.

A rosszul értelmezett időtakarékosságból eredő „korszerűsítések”, szellemesnek tűnő, 
mégis  a  nyelven  tett  erőszaknak  minősíthető  csupaszítások,  „egyénítés”  és  az  ikonosítás 
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előbb-utóbb  visszavezetnek  a  képírásig  –  a  hozzáféréssel  rendelkezők  és  a  beavatottak 
számára legmodernebb eszköztár révén, par excellence jelrendszerré változtatva a sajátosnak 
tartott, verbális, kifejtett nyelvi jelrendszert s elemét, a szót.  Meglehet, ez válik – egyik – 
nyelvi normánkká, azaz a nyelvi normativitás osztódásának vagyunk tanúi, bár magunk egyre 
inkább fokozódó latens normanélküliséget tételezünk mögötte.

Az  elfejlődés  tiszta  tüneteit  látjuk  az  elektromos  levelezésben  és  „csetelésben”, 
valamint a mobiltelefónia rövid üzeneteiben, ahol az ékezetek és a helyes íráskép egyaránt 
feláldoztatnak   a  tartalom és  a  gyorsaság  oltárán,  ami  kóros  és  káros  jelenség,  melynek 
nyomán  nem  kell  megdöbbennünk  a  döntően  generációtipikus  eszközök  és  intenzív 
használatuk meg az iskolai dolgozatok nyelviségének összefüggésein…     

Eklicsné Lepenye Katalin: A politikai interjú gendernyelvészeti megközelítése
Kulcsszavak: gendernyelvészet, beszélgetésirányítás, verbális és nem-verbális elemek, női-
férfi sztereotípiák

A  politikusokkal  folytatott  interjúk  legfőbb  sajátossága  a  (szimbolikus)  hatalom 
különleges elosztása. Az interjúvezető kezében van a beszélgetés hosszának, tematikájának 
meghatározási  joga,  interjúalanya  azonban  valódi  (politikai,  gazdasági)  hatalommal 
rendelkezik.  Fő  célom  annak  feltárása,  milyen  stratégiát  alkalmaz  egy  női  és  egy  férfi 
műsorvezető  ebben  a  helyzetben  a  médiainterjúk  alapvető  céljának-  a  nyilvánosság 
tájékoztatásának elérésére.

Előadásomban  egy  konkrét  televíziós  belpolitikai  műsor  videóra  rögzített  anyagai 
alapján egy nő és egy férfi műsorvezető párbeszédirányítási stratégiájának összehasonlítására 
kerül  sor.  A verbális,  nem-verbális  és  vizuális  elemek vizsgálata  alapján  a  női  és  a  férfi 
beszélgetésirányítás különbségeit kívánom feltárni a politikusokkal és szakértőkkel folytatott 
interjúkban.  Megvizsgálom  a  két  résztvevő  szószámának  egymáshoz  való  viszonyát,  a 
témaajánlások megoszlását,  a  közbevágásokat,  együtt  beszéléseket   Ennek során a  nők és 
férfiak kommunikációs stílusával kapcsolatos sztereotípiák (a férfiak agresszivitásának, ill. a 
nők bőbeszédűségének) felülvizsgálatára is kitérek.

Élthes Ágnes: Az Ajtó című Femina-díjas regény francia fordításáról
Kulcsszavak: fordításelmélet, műfordítás, eredeti szöveg, célnyelvi szöveg, fordítói eljárások,  
azonosság, különbözőség, igék, személyek közti kapcsolatok, veszteségek, kompenzációk

Számos elméleti eszmefuttatással találkozunk (Gérard Genette, Jean-Rená Ladmiral, 
Fortunato Israel, Paul Ricoeur, stb.) arról, hogy a lefordított irodalmi szöveg más, mint az 
eredeti,  s   a  fordítói  tevékenység  a  műfordítás  esetében  az  "azonos"   és  a  "más" 
dialektikájának  elvén  nyugszik.  Irodalmi  mű  fordításakor  az  információk  pontossága 
másodlagos, a lényeg az, hogy olyan esztétikai,  érzelmi reakciókat kiváltó hatást gyakoroljon 
a lefordított mű a célközönségre, mint amilyent az eredeti mű váltott ki olvasótáborában.

Az  a  tény,  hogy  Szabó  Magda  Az  ajtó című  regénye  2003-ban  elnyerte 
Franciaországban a Femina-díjat, a regény irodalmi értékeinek felismerésén túlmenően kiváló 
minőségű fordítást tételez fel.   A francia változat ismeretében e feltételezés bizonyosságot 
nyer. A fordítás igazolja a fenti, röviden érintett elméleti gondolatokat. Az összhatás, az író 
viszonya  az  időhöz,  a  stílus,  a  nyelvezet,  a  magyar  kultúra  közvetítésének  megoldásai  a 
francia változatot az eredeti regényhez hű irodalmi alkotássá avatják. 

A jelen  előadás  semmiképpen  nem  tekinthető  fordításkritikának,  célom  a  francia 
változat ismertetése. Az eredeti szöveggel való azonosság rövid jellemzése után az előadás két 
olyan aspektust emel ki, konkrét példák során keresztül, amely azt mutatja be, mennyiben 
"más"  a  francia  szöveg.  Ki  kell  hangsúlyoznunk,  hogy  a(z)  (esetleges)  veszteségek  nem 
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kicsinyítik  a  fordítás  értékeit.  Azt  vizsgálom,  1./milyen  eljárásokat  alkalmazott  a  francia 
fordító a magyar igék fordítása során.  2./ érvényre jut-e a mű „láthatatlan rétege”, az író 
személyes  érzelmi  viszonyulása  hőséhez.  Tetten  érhető-e  a  lefordított  szövegben  az  író 
hangja, a fordító hangja, a két különböző érzelmi beállítottság (az íróé illetve a fordítóé) egy 
személyes  hangú,  irodalmi  szöveggé  lett,  megélt  életélmény  lefordítási  folyamatában. 
Érdemes-e kísérletet  tennünk, kitekintve a jelen fordításelemzés kereteiből, írott fordítások 
alapján, "visszafelé", a fordítók "pszichológiájának" megismerésére ? 

Éva Erzsébet: A viselkedésformák kommunikatív aspektusai és szerepük az anyanyelvi 
nevelésben
Kulcsszavak:  beszélő  viszony,  személyközi  kommunikáció,  viselkedési  szabályok,  
interkulturális kommunikáció

Az  ember  életében  meghatározó  szerepe  van  a  nyelvnek.  A  nyelv  valóban  az 
információ létrehozásának és továbbításának eszköze, de a személyközi kommunikáció nem 
képzelhető el anélkül, hogy ne vennénk tekintetbe a nyelv szimbolikus vonatkozásait is. A 
szimbólumok  adnak  alapot  a  társas  valóság  megteremtéséhez.  A  kommunikáció  szoros 
kapcsolatban van az egyén viselkedésével, a kultúrával és a kulturáltsággal. Az együttélési 
szabályok ismerete  tesz  alkalmassá  bennünket  arra,  hogy  a  legkülönbözőbb helyzetekben 
előre lássuk a másik viselkedését. A viselkedni tudás az egyén társadalmi megítélése, valamint 
másoknak az egyénnel szemben kinyilvánított együttműködési, támogatási készsége, az egyén 
el  és  befogadása  szempontjából  igen  fontos  kategória.  Ha  nem  figyelünk,  vagy  nem 
értelmezzük mások jelzéseit,  akkor a másik viselkedésére sértődöttséggel,  esetleg zavarral 
válaszolunk. 

A  kommunikáció  során  a  társadalmi  érintkezésre,  a  másokkal  való  viselkedésre 
vonatkozó előírások, - illem, etikett és protokoll ismeretek - elsajátítására igen nagy szüksége 
van minden korosztálynak,  ugyanis az illemszabályok megfelelő alkalmazásában a  mások 
iránti figyelem (figyelmesség), tapintat, udvariasság és a mindezek alapját képező tisztelet és 
megbecsülés  nyilvánul  meg.  Ezért  a  közvetlen  emberi  kommunikáció  jelenségei  és 
szabályszerűségei a társadalmi gyakorlat minden területén fontosak, tanításuk a pedagógiában 
már a kisiskoláskorban nélkülözhetetlen. 

Előadásomban a viselkedésformák kommunikatív aspektusainak a közvetlen emberi 
kommunikációban betöltött szerepéről, lehetőségéről szeretnék beszélni az anyanyelvi nevelés 
vonatkozásában. 

Fischer Márta: Többnyelvűség az Európai Unióban – mit hoz az önálló feladatkör?
Kulcsszavak: Európai Unió, európai biztos, EU-nyelvpolitika, többnyelvűség, EU-terminus

A nyelvi  sokszínűség  tiszteletben  tartása  az  Európai  Unió  egyik  alapelve,  mely  a 
hivatalos  nyelvek  egyenrangúságában,  a  kisebbségi  és  regionális  nyelvek  támogatásában, 
valamint  a  nyelvek  tanulásának  és  tanításának  ösztönzésében  nyilvánul  meg.  A  nyelvi 
sokszínűség iránti elkötelezettséget hangsúlyozandó, 2007. január 1-től önálló tárcában kap 
helyet  a  többnyelvűség  az  Európai  Bizottságban,  Leonard  Orban  biztos  irányításával.  Az 
előadás célja, hogy bemutassa az önállósítás ellen és mellett elhangzott érveket, a tárcához 
kerülő  új  feladatokat  és  ezek  horizontális  szerepét  az  uniós  oktatás-,  a  kultúra-  és  az 
ifjúságpolitikában, valamint feltérképezze, hogy mennyiben jelent változást az új feladatkör a 
Bizottság keretstratégiájában és általában az uniós nyelvpolitikában. Az előadás kitér arra a 
terminológiai problémára is,  hogy a többnyelvűség mint terminus más definícióval jelenik 
meg  az  Európai  Unió  és  a  többi  nemzetközi  szervezet  terminológiájában,  ezzel  gyakran 
okozva értelmezési és fordítási nehézségeket.
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Fodorné  Balthazár  Enikő:  Szaknyelvi  tananyagfejlesztés  céges  tapasztalatszerzés 
alapján
Kulcsszavak:  bachelor  képzés,  projekt,  tananyagfejlesztés,  szaknyelvoktatás,  vállalati  
kommunikáció 

A Budapesti Gazdasági Főiskolán a 2006/2007-es tanévben beindult BA képzésben a 
korábbi  diplomás  képzésekhez  képest  a  szaknyelvoktatás  új  struktúrában  jelentkezik.  A 
hallgatók valamennyi szakon egységesen az “Üzleti nyelv 1” (60 óra), majd az “Üzleti Nyelv 
2”  (60  óra)  című  tárgyak  óráin  megalapozott  szaknyelvi  ismereteiket  az  ún.  szaknyelvi 
specializáció”  (60  óra)  című  tárgy  oktatása  során  mélyíthetik  el  a  szaknak  megfelelő 
specifikus irányban. A BGK Külkereskedelmi Főiskolai Karán a Nemzetközi Gazdálkodás BA 
Szakon a szakspecifikus nyelvi képzés a “Nemzetközi gazdálkodás szaknyelvi specializáció” 
című tárgy oktatása keretében fog megvalósulni. Az új struktúrából adódóan ennek a tárgynak 
az oktatására legkorábban a 2007/2008-a tanév őszi szemeszterében kerül sor. A fentiekben 
vázolt átalakulás felvetette annak a lehetőségét, hogy a szaknyelvoktatás az új struktúrában a 
meglévő tananyagok adaptálása helyett mind tartalmában, mind nyelvpedagógiai szempontból 
megújuljon. A német nyelvet oktatók a tartalmi-módszertani megújulás mellett döntöttek, így 
egyfelől megindultak az egységesen oktatott “Üzleti nyelv” tananyagfejlesztési munkálatai, 
másfelől megkezdődött a szakspecifikus “Nemzetközi gazdálkodás szaknyelvi specializáció” 
tananyagfejlesztésére való felkészülés. 

Az  előadás  ez  utóbbi  munkával  összefüggésben  a  “nemzetközi  gazdálkodás 
szaknyelv”  fogalmának  körülírása  után  bemutatja,  hogy  a  gyakorlat  követelményeiből 
kiindulva  milyen  szakmai  tartalmak,  jártasságok  közvetítése  és  mely  nyelvi  készségek 
fejlesztése  kaphat  helyt  ezen  a  szaknyelvi  órán.  A dolog  érdekessége,  hogy  a  tananyag 
fejlesztésére  vállalkozó oktatók a  gyakorlati  követelményeket  “saját  bőrükön” tapasztalták 
meg, amikor egy Leonardo oktatói mobilitási program keretében 2006 őszén egy-egy hetet 
töltöttek el német cégeknél, illetve egy partnerintézmény PR osztályán.

Forgácsné  Göttler  Viktória:  A  CMLF  vizsgákra  való  felkészítés  a  Zrínyi  Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetemen
Kulcsszavak: francia katonai szaknyelv, CMLF, nyelvvizsgarendszer, felkészítés

A  hazai  katonai  idegen-nyelvi  és  szaknyelvi  képzés  történetének  egyik  fontos 
állomásaként 1995-ben megalapították a Békepartnerségi Katonai Nyelvképzési Központot, 
amely  ma  a  Zrínyi  Miklós  Nemzetvédelmi  Egyetem  Nyelvi  Intézetének  NATO  és  EU 
Szaknyelvi  Tanfolyamok  Szakcsoportja  néven  működik.  A  BKNYK-ban  a  NATO  két 
hivatalos nyelvén – az angolon és francián – kívül német szaknyelvi képzés folyik. A magyar 
hallgatókon kívül  nagy számban érkeznek katonatisztek a  környező,  Partnerség a  Békéért 
Programban  és  a  Mediterrán  Dialógusban  részt  vevő  országokból,  hogy  továbbfejlesszék 
általános és katonai nyelvtudásukat.  A hallgatók 12 hetes intenzív szaknyelvi képzés után 
katonai  szaknyelvi  vizsgát  tehetnek.  Az angol  és  német  csoportokban a  NATO STANAG 
6001-es vizsgát,  a  francia  csoport  hallgatói  a  francia  rendszerű katonai  CMLF (Certificat 
Militaire de Langue Française) szaknyelvi vizsgát tehetik le. 

Jelen  előadásomban  bemutatom  a  szakmai  körökben  talán  kevésbé  ismert  CMLF 
vizsgarendszert, összehasonlítva a NATO STANAG 6001-es katonai nyelvvizsgarendszerrel. 
Kitérek  továbbá  a  felkészítés  folyamatára,  a  nyelvoktatás  színtereire,  személyi  és  tárgyi 
feltételeire,  a  szaknyelvoktatás  tartalmi,  eszközbeli,  és  módszertani  jegyeire.  Röviden 
áttekintem  a  francia  katonai  szaknyelvi  oktatás  tapasztalatait,  nehézségeit.  2007  januárja 
fontos  mérföldkő  a  francia  katonai  szaknyelv-oktatásban,  hiszen  ebben  az  évben  először 
nyílik lehetőség a CMLF 2. szintjének megszerzésére hazánkban.
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Fóris  Ágota  –  B.  Papp  Eszter –  Bérces  Emese  –  Czékmán Orsolya  –  Tamás  Dóra: 
Terminusok jelentésmegadása magyar szótárakban
Kulcsszavak: fogalom, terminus, jelentés, definíció

Több  éven  keresztül  végeztünk  lexikográfiai  és  terminológiai  vizsgálatokat  a 
terminus-jelentés  megadásának  vizsgálatára  különböző  szakterületeken.  A  vizsgálatok 
korpuszát  magyar  kiadású  köznyelvi  és  szakszótárak  képezték.  A  szótárak 
referenciaanyagként  szolgálnak,  a  bennük  összegyűjtött  információk  viszonyítási  alapot 
jelentenek  a  hozzájuk  fordulók  számára.  Tanulásra,  anyaggyűjtésre  alkalmazhatóak, 
megbízhatóságuk,  hitelességük  lényeges  elemük.  A  tudományos,  műszaki,  gazdasági  és 
társadalmi változások a nyelvben is tükröződnek, a szakszókincs pedig jelentős helyet foglal 
el a köznyelvi szótárak címszavai között. 

Előadásunkban  összefoglaljuk  a  kutatásaink  ok  főbb  eredményeit.  Célunk  annak 
bemutatása, hogy a különböző szakterületeken – fizika, matematika, zene, gazdaság stb. a 
terminusok  jelentésmegadása  milyen  közös  vonásokat  hordoz  a  magyar  szótárakban. 
Rámutatunk  arra  is,  hogy  az  onomasziológiai  szemlélet  háttérbe  szorulása  a  terminus-
meghatározás pontatlanságaihoz vezet, ez pedig megnehezíti a szövegek érthetőségét.

Fregan  Beatrix:  Az  Európai  Unió  képzési  programjába  illesztett  francia  nyelvű 
biztonságpolitikai szaknyelvi képzés rendszere
Kulcsszavak:  francia  biztonságpolitikai  szaknyelv,  új  oktatási  módszerek,  uniós  képzési  
program, multikulturális környezet, ismeretszint ellenőrzés.

A francia nyelvű biztonságpolitikai szaknyelvi képzés fejlesztését két fontos tényező 
predesztinálja. Egyrészt az Unió – felismerve a francia nyelv fontosságát – a tagországok és a 
partner országok képviselői, leendő munkatársai részére – a Magyar Köztársaság felajánlása 
alapján –,  saját  képzési  rendszerébe  illesztve  szaknyelvi  képzést  rendelt  meg,  melyet  a 
Nemzetvédelmi Egyetem szervez. Másrészt az európai biztonságpolitikai környezet változása, 
az  új  kihívások  és  kockázatok  –  mint  a  terrorizmus,  a  természeti-,  vegyi-,  biológiai  
katasztrófák, vagy a kábítószer-, ember- és fegyverkereskedelem – eszkalálódása megköveteli, 
hogy a nemzetközi téren felelős beosztást ellátó szakemberek, akik az említett szakterületeken 
nemzetközi együttműködésben dolgoznak, elsajátítsák a speciális szókincs pontos jelentését, 
alkalmazását.

Az előadás érinti a biztonságpolitikai szaknyelvi kurzus specifikumait, a többnemzeti 
csoportok  összetételéből  adódó  metódusok  módszerbeli  sajátosságait,  a  képzés  és  oktatás 
feltétel- és eszközrendszerét is. Bemutatja, hogy a felkészítésben a szerepjátékok, valamint a 
szituációs  gyakorlatok  kiemelt  szerepet  kapnak,  melyek  válság-,  vagy konfliktushelyzetek 
uniós  döntési  folyamatának  megfelelően  gyakoroltatják  a  szaknyelv  alkalmazását.  A 
többnemzeti hallgatói csoportok speciális módszereket, az oktatóktól sajátos felkészültséget 
követelnek.  Az  alkalmazott  eszközök  túlhaladnak  a  hagyományosnak  mondható  audio-
vizuális  eszközökön,  újabb  módszerek  alkalmazására  van  szükség.  Az  ismeretanyag 
elsajátításának  ellenőrzése  mellett  az  oktatók  hallgatók  általi  minősítése  rendkívüli 
fontosságú,  ezért  az  előadás  érinti  az  oktatói  kontroll  szerepét,  jelentőségét  a  védelmi 
szaknyelvi kommunikáció oktatási és képzési rendszerében.

Frigyesiné Allgeier Magdolna: Magyar-német nyelvi érintkezések
Kulcsszavak: nyelvi érintkezések, jelenkori nyelvi kapcsolatok, nyelvezet, kultúra

Előadásomban a magyar-német nyelvi érintkezések külső és belső történetét tekintem 
át. Lenne egy nyelvtörténeti áttekintése, egy – egy példával illusztrálva, a két nyelv közös 
elemeinek fejlődését illusztrálva. Ezek a kapcsolatok fontos elemei voltak a két nyelv, de a két 
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nép  közös  fejlődési  periódusainak,  hozzájárulva  a  magyar  nyelv  mai  formájának  a 
kialakulásához. Természetesen egy előadás nem alkalmas arra, hogy részleteiben elemezzük 
ezt a jelenséget, ezért három korszakból vett példákkal illusztrálom a tematikát.  

Ez  a  kontaktus  a  honfoglalás  óta  létezik,  Szt.  István  házassága  Gizella  bajor 
hercegnővel tovább erősíti, hiszen Gizella kíséretében egyházi és világi személyek érkeztek 
Magyarországra.  A XI-XIV.  századra esik  a  hazai  németség  első  tömeges  bevándorlása  a 
Felvidékre  és  Erdélybe  (szászok).  A  XVIII.  század  elején,  a  török  hódoltság  után  az 
elnéptelenedett országrészekre érkeznek német telepesek. Ez új korszakot jelent a magyar-
német nyelvi érintkezések történetében, melyre mindenképpen igaz az alábbi Goethe idézet: 
„Die  Gewalt  einer  Sprache  ist  nicht,  dass  sie  das  Fremde  abweist,  sondern  dass  sie  es 
verschlingt.”  Magyar  fordításban:  „Egy  nyelv  ereje  nem  abban  rejlik,  hogy  az  idegent 
elutasítja,  hanem hogy befogadja.”  (Goethe:  Maximien  und Reflexionen über  Literat  und 
Ethik.).  És  természetesen  mindez  igaz  a  jelenkori  nyelvi  kapcsolatokra,  a  magyarországi 
németek nyelvezetére, kultúrájára.

Gaál Zsuzsanna: Német melléknévi valencia
Kulcsszavak:  lexikális  valencia,  strukturális  valencia,  vonzatok,  szabad  határozók,  
valenciaszótár

A  szakirodalomban  két  markánsan  eltérő  valencia-meghatározást  találunk:  1.  a 
lexikális  valenciát,  2.  a  strukturális  valenciát.  Az  elméleti  alapvetések  tisztázása  ahhoz 
vezetett,  hogy  a  melléknévi  valencia  (is)  vizsgálható  mindkét  valencia-felfogás  alapján. 
Előadásomban  azt  kívánom  megmutatni,  miként  lehet  a  lexikális  valencia-elméletet 
alkalmazni szinkrón nyelvi anyagon. Vizsgálati szempontjaim a következők: 1. Vonzatok és 
szabad határozók megkülönböztetése. 2. A melléknévi valencia speciális problémái. Célom a 
szintaktikai funkcióhoz kötött  valencia  reprezentációja,  azaz a  melléknevek tipologizálása, 
bővítményeik vonzatstruktúrája alapján.

A melléknévi valencia lexikográfiai áttekintése lehetőséget ad arra, hogy bemutassam 
saját álláspontomat arról, mely szintaktikai-szemantikai információkkal kell rendelkezniük a 
szótári  tételeknek. Egy újabb koncepció a melléknévi valencia kezelésére azáltal  motivált, 
hogy a jelenlegi szakirodalomban maga a nyelvi jelenség alulreprezentált, ill. a vizsgálandó 
nyelvi anyag elavult, ezért mind elméleti, mind gyakorlati szempontok bevonásával újra kell 
gondolni azt.

Mivel a vonzatrelációk megadása mindig is a szótár feladata (volt),  a bővítmények 
szintaktikai  és/vagy  szemantikai  tulajdonságai  felsorolásával,  célom  –  a  fent  említett 
vizsgálatok alapján –  olyan új, német melléknévi valenciaszótár létrehozása, amely számot ad 
a melléknév mint valenciahordozó strukturális jegyeiről a szintaxis szintjén s ezzel mind a 
grammatika, mind a lexikográfia számára használható eredményeket közöl a további kutatás 
számára.  A melléknévi  valencia  vizsgálata  távolabbi  célja  lehet  egy  kétnyelvű  (német  – 
magyar) melléknévi valenciaszótár megalkotása, valamint további – egyéb nyelvek adatainak 
szisztematikus feldolgozásával – nyelvtipológiai vizsgálatok megtétele.

Gál Noémi: A nyelvi revitalizáció előzményei és kezdetei
Kulcsszavak:  nyelvi  revitalizácó, veszélyeztetett  nyelvek,  nyelvi  revitalizációs  törekvések,  
nyelvi revitalizációval szembeni attitűd, nyelvi revitalizáció Európában

A nyelvi revitalizáció kérdése az elmúlt években egyre inkább a nyelvészeti kutatás 
középpontjába került többek között azért is, hiszen nem beszélhetünk kétnyelvűségről, nyelvi 
interferenciáról vagy nyelvhalálról  anélkül,  hogy a nyelvi revitalizáció lehetőségként  vagy 
sikertörténetként szóba ne kerülne. Azért aktuális ez, hiszen a világ mintegy 6000 nyelvének 
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jelentős százaléka (az optimista becslések szerint fele, a pesszimistábbak szerint 90 százaléka) 
kihalófélben van. Egyre nagyobb az érdeklődés az ilyen veszélyeztetett nyelvekkel szemben, 
az olyan munkák, mint például az UNESCO által összeállított Piros könyv, a  Red Book of  
Endangered Languages az  ún.  „kis” nyelvek  veszélyeztetettségére  mutatnak  rá  akár  azok 
leírásának  igényével,  akár  azzal  a  szándékkal,  hogy  a  nyelvhalál  folyamatát  valamilyen 
módon fel lehessen tartóztatni.  

Előadásomban a nyelvi revitalizációnak mint nyelvi folyamatnak illetve törekvésnek 
az  előzményeit  és  kezdeteit  kívánom  megvizsgálni,  ugyanakkor  a  vele  kapcsolatos 
attitűdöket,  hozzáállásokat.  Előadásomban különös  tekintettel  leszek  az  európai  helyzetre, 
többek között az ír és a baszk történeti és nyelvi kontextusra.

G. Havril Ágnes: A felsőoktatási intézményekben szaknyelvet tanuló hallgatók körében 
végzett szükségletelemzés értékelése
Kulcsszavak:  szaknyelvi  oktatás,  szaknyelvi  vizsga,  szaknyelvi  kompetencia,  kérdőíves  
szükségletelemzési vizsgálat, felsőoktatási szaknyelvoktatás fejlesztése.

A  társadalmi  és  gazdasági  változások,  valamint  a  felsőoktatás  modernizációs 
folyamatának hatására igen fontos szerepe van a különböző szakmai igényeknek megfelelő 
szaknyelvi oktatásnak és szaknyelvi vizsgáztatásnak a magyar felsőoktatási intézményekben. 
Mivel  a  társadalomnak  megfelelő,  főleg  angol  szaknyelvi  kompetenciával  rendelkező 
diplomásokra  van  szüksége,  kutatási  projektünkben  megpróbáljuk  felmérni,  hogy  a 
szakmaorientált  angol  nyelvhasználók  (English  for  Occupational  Purposes)  és  angol 
tudományos szaknyelveket (English for Academic Purposes) tanulóknak milyen szükségletei 
és igényei vannak egy sikeres szaknyelvi vizsga letételéhez.

Az előadás annak a kérdőíves szükségletelemzési vizsgálatnak a részeredményeiről 
kíván beszámolni, melyet a magyar felsőoktatás 12 intézményében a társadalomtudományok 
területén folyó angol szaknyelveket (üzleti, gazdasági, jogi stb.) tanuló, majd a későbbiekben 
szaknyelvi vizsgát tevő hallgatók (kb. 1000) körében végeztünk.

A szakirodalom  áttekintő  értékelése,  majd  a  kérdőíves  felmérés  elemzése  alapján 
mutatok rá azokra a kérdésekre, melyek a bologna folyamat keretében kialakuló új képzési 
formákra és a felsőoktatási szaknyelvoktatás lehetséges fejlesztésére vonatkoznak.

Görcsné Muzsai Viktória: Szociális kompetencia fejlesztése: nyelvi és kommunikációs 
programok a tanórán
Kulcsszavak:  globalizáció, szociálisan kívánatos viselkedés, szociális kompetencia fejesztése,  
hátránykompenzáló  és  preventív  nyelvi  és  kommunikációs  tanórai   programok,,  sikeres  
interkulturális kommunikáció

„A szociálisan kívánatos viselkedés minden kétséget kizáróan a következő évtizedek 
korszelleme lesz.” -írta Stephen 1980-ban.. A felnövő nemzedékre a XXI. században komoly 
lehetőségek  és  kihívások  várnak:  információs  és  tanuló  társadalom,  interkulturális 
kommunikáció, másság, érzelmek kezelése stb. Az élethosszig tartó tanulás, a globalizáció 
együttélési és –működési szabályok sokaságának ismeretét, kezelését kívánja.

Az  intézményes  nevelés-oktatás  fentiekből  következő  fő  feladata:  a  testi,  az 
intellektuális, nyelvi-kommunikációs és a szociális-emocionális képességek lehető legkorábbi 
megalapozása, majd harmonikus fejlesztése. Bármelyik területen jelenlévő deficit hátrányos 
helyzethez  vezethet.  A tanulók  egy  jelentős  csoportjánál  az  alulteljesítések,  a  kudarcok 
hátterében  gyakran  nem  értelmi,  hanem  nyelvi,  kommunikációs,  magatartási,  érzelmi 
képességek  hiánya  húzódik  meg,  mely  megmutatkozik  a  beilleszkedés-képtelenségben,  a 
tanórákon való figyelmetlenségben, pontatlanságban, az önkifejezés sikertelenségében, abban, 
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hogy nem tudnak társaikkal együttműködni, képtelenek az eredményekért kitartóan küzdeni, 
nem tudnak az új környezethez alkalmazkodni, nem tudják a másságot elfogadni, nem tudják, 
vagy nem akarják a szabályokat betartani.

1993-tól  kivételes  lehetőség kínálkozott  magyar  szakemberek  számára a  hollandiai 
CED Rotterdam Oktatási Szolgáltató Központtal alakuló szakmai együttműködés keretében a 
téma mélyebb tanulmányozására. A holland intézet már ekkor kb. 15-20 éves tapasztalattal 
rendelkezett a hátrányok kezelésében.

Az előadás interdiszciplináris megközelítésben mutatja be a témát, kitér azon holland 
fejlesztésekre,  nyelvi,  kommunikációs  programokra,  modellekre,  és  ezekkel  kapcsolatos 
tapasztalatokra, illetve hazai adaptációs lehetőségekre, amelyek - minden bizonnyal – a mi 
intézményeink, pedagógusaink számára a felvetett problémára tanórán alkalmazható konkrét 
gyakorlati megoldásokat kínál (hat)nak. 

G. Papp Katalin:  Név és  stílusérték:  A naiv és groteszk látásmód stílushatása Lázár 
Ervin gyermekirodalmi alkotásaiban
Kulcsszavak: fiktív  nevek,  stilisztikum,  név és hangalak,  név és  jelentés,  név és szerkezet,  
beszédmód

Gyermekirodalmi művek névtani-stilisztikai vizsgálatával nem nagyon foglalkozott a 
nyelvtudomány.  Az  előadás  a  gyermekirodalom  mint  vizsgálható  szövegkorpusz  és  a 
tudományos  kutatás  összekapcsolását  példázza.  Választott  anyaga  Lázár  Ervin  meséi, 
meseregényei.

Lázár  Ervin  „névérzékenysége”  (a  nevek  és  névváltozatok  nagy száma műveiben) 
bizonyított  tény.  Írásmódja  mind  a  felnőtteknek  szánt,  mind  a  gyermekekhez  forduló 
alkotásaiban azonos szemléletű és stílusú. Legfeljebb ez utóbbiak esetében figyel a gyermekre 
mint  korlátozott  befogadóra.  Hasznos  adalékokkal  szolgálhat  tehát  az  író  meséiben, 
meseregényeiben szereplő nevek vizsgálata stilisztikai megközelítésben is.

A nevek  stílusértékének  feltárása  rávilágít  a  hagyományos  név  –  hangalak,  név  – 
jelentés,  név  –  szerkezet  összefüggéseire  és  a  sajátos,  egyéni  stílusjelenségekre. 
Megállapíthatók azok a jellemzők, amelyek műfajfüggők. A névfikció stilisztikai szerepe a 
jellemzésben és hangulatteremtésben valósul meg. Ennek Lázár Ervin-es megoldásai a leíró 
és asszociációs névalkotás sajátos látásmóddal, humorral és a grammatikai eszközök egyéni 
felhasználásával.  A vizsgálat  nagyszámú  adatok  alapján  történik.  A következtetések  tehát 
általánosan is érvényesek lehetnek az író névadási gyakorlatára.

Mindezeken túl az előadás hivatott igazolni azt a feltevést, miszerint az író egyéni, 
naiv és groteszk/abszurd látásmódja tükröződik meseregényeinek, meséinek névteremtésében.

A  vizsgálat  névtipológiai  kérdéseket  is  felvet:  nevezetesen  a  fikción  belüli 
névcsoportosítás kérdését.

Gróf Annamária: Kiliki a Földön – Magyarnyelv-oktató csomag 7–12 éves gyerekeknek
Oktatófilm, tankönyv, hanganyag, internetes feladatsorok, tanári kézikönyv
Kulcsszavak: oktatócsomag, gyermekek nyelvelsajátítási stratágiája, tankönyv

A  magyar  mint  idegen  nyelv  oktatásnak  nagyon  igényelt  területe  a  7–12  éves 
korosztály tanítása, ezért a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézetben olyan oktatócsomag 
megírására vállalkoztunk, amely a már írni, olvasni tudó gyerekeknek egy könnyen tanulható, 
jól szerkesztett, hozzájuk közel álló anyagot ad.

A tíz részesre tervezett filmsorozat már négy elkészült részéhez kapcsolódik a 2006 
októberében  az  Akadémiai  Kiadó  által  megjelentetett  tankönyv  hangzóanyaggal,  tanári 
kézikönyvvel,  mellékletekkel,  valamint  interaktív  elektronikus  feladatok  segítik  mind  a 
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szórványban élő magyar, mind az idegen ajkú gyerekek tanulását. A szerzők – Varga Csilla, 
Gróf Annamária, Szende Virág, Vidéki Erzsébet – a gyermekek nyelvelsajátítási stratégiáihoz 
igazították a felnőttoktatás során szerzett tapasztalataikat, így született meg a Kiliki a Földön 
című munkatankönyv első része. 

A tíz leckéből álló könyvben színes rajzokkal illusztrált olvasmányok mutatják be az 
új lexikát és grammatikát, a gyerekek az ábécétől a határozott ragozásig juthatnak el, játékos 
feladatok segítik a gyakorlást, végül minden lecke végén beszédtanító feladatok szolgálják a 
helyes kiejtés elsajátítását. A tanári kézikönyvben az oktató megtalálja a könyv feladatainak 
megoldását,  és  további  ötletekkel  gazdagíthatja  az  óra  menetét,  a  mellékletek  térképeit, 
kivágható játékait  használva,  így egy év anyagát öleli  fel  az elkészített  tíz lecke, heti  2-4 
tanóra esetén. 

A gyerekek nemcsak szervezett iskolai oktatásban, hanem családi környezetben, szülői 
segítséggel  is  elsajátíthatják  a  tananyagot,  a  tankönyv  nyelvtani  táblázatai,  meseszerű 
felépítése révén.

Hajdicsné Varga Katalin: Olvasás az Interneten. Mit, miért, hogyan olvasnak a leendő 
pedagógusok?
Kulcsszavak:  keresési  módszerek,  keresőrendszerek,  információszerző  olvasás,  a  
szakirodalomkeresés  gyakorisága,  magyar  és  idegen  nyelvű  szakirodalom  olvasása,  az 
információk megbízhatóságának ellenőrzése

Az előadás egy felmérés eredményeinek az ismertetése, amelyet egyetemünk hallgatói 
körében  végeztem,  azzal  a  céllal  is,  hogy  a  tapasztalatokat  a  pedagógusjelöltek  is 
hasznosíthassák majd tanítási gyakorlatukban.

Mivel az Internet óriási információtár, a világ hatalmas könyvtárának is tekinthető, 
amelyben igényeink szerint  szinte  korlátlanul,  gyorsan,  könnyen kereshetünk és  juthatunk 
ismeretekhez. A hallgatók internetes olvasásának egy része információszerző olvasást kíván 
meg  (tanulás,  információgyűjtés  stb.).  A  gyűjtő-,  kutatómunka  során  megtalálhatók 
kézikönyvek,  szótárak,  cikkek,  tanulmányok,  digitalizált  dokumentumok,  s  az  Internet  a 
nyomtatott  anyagok megkeresését  is  segítheti.  A fentiek  figyelembevételével  a  következő 
kérdésekre  kerestem a  választ,  és  vontam le  következtetéseket:  Milyen  keresőrendszerek, 
módszerek használatával jutnak hallgatóink a szükséges információhoz? Milyen mértékben 
dominál az Internet instrumentális használata? A tevékenységjellegű célok között mekkora az 
információszerző  olvasás  aránya?  Hogyan oszlik  meg az  olvasás  az  a)  információkeresés 
tanuláshoz,  b)  adatok,  szakirodalom  keresése  előadáshoz,  dolgozathoz,  c)  kultúrával, 
művészetekkel  kapcsolatos  oldalak  keresése  között?  Milyen  a  szakirodalomkeresés 
gyakorisága, a magyar és az idegen nyelvű szakirodalom olvasása, vannak-e nyelvi korlátai a 
számítógépes  irodalomkeresésnek?  Ellenőrzik-e  a  hallgatók  a  megtalált  információk 
megbízhatóságát?

Hajdú Zita - Troy B. Wiwczaroski: Improving the intercultural experience of Erasmus 
students
Kulcsszavak:  interkulturális  kommunikáció,  kommunikációtudomány,  oktatás,  kultúra,  
társadalomtudomány

Students heading abroad on ERASMUS exchange scholarships often go unprepared. 
Whether one assesses their linguistic abilities or their intercultural competencies, the majority 
of our students who get the opportunity to study abroad are unfortunately not leaving our 
campuses with the proper tools they need to gain the most from their time abroad. I explore 
the reasons why there are such deficiencies in pre-exchange preparedness, what may be done 
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to correct them and the benefits in making changes for our students, as well as incoming 
ERASMUS students from abroad. 

One way to ease the consequences of such problems is proper mentoring activities, 
enhanced by using informal discussions in groups and informally prepared, extracurricular 
group projects.  Another way to correct these deficiencies is  through teaching intercultural 
communication to students. Subject material of such courses may be tailored to counterweigh 
students' prejudices and attitudes, which often arise from a lack of information, to bring the 
students from ignorance to knowledge, as well as from ineptitude to competence, to prepare 
them to dialogue with strangers. Only through proper preparation may our students reap the 
maximum benefit from time spent in study abroad, and ensure that visiting students better 
integrate into the student population here.

Hajnal Brigitta: Hatékony személyközi kommunikáció egészségügyi környezetben
Kulcsszavak:  státusz,  szerep,  reláció,  kommunikációs  formák,  relációtorzulás 
megnyilvánulása

A személyközi  kommunikációt  vizsgálva  a  dialógus  tipikus  esetnek  tekinthető.  A 
személyközi kommunikáció (közvetlen emberi) eseteit, a dialógusokat speciális környezetben 
vizsgálom,  szakember-kliens  viszonylatban,  egészségügyi  környezetben.  A  szituációkban 
(személyközi  kommunikáció  egyik  szerkezeti  eleme)  vállalt  szerepek  diákokkal  történő 
gyakoroltatására  ad  lehetőséget  a  PTE  ÁOK  Egészségügyi-,  Nyelvi  és  Kommunikációs 
Intézete és a PTE ETK Szaknyelvi Tanszéke által működtetett e-PROFEX rendszer. 

A kommunikátor speciális szerepet vállal betegként, orvosként egyaránt. Fontos, hogy 
a verbális kommunikáció illeszkedjen a szituációhoz, legfontosabb alkotóelemei (meggyőzés, 
rábeszélés, lebeszélés, érvelés, stb.) megfelelő hangsúlyt kapjanak. A szakember-kliens között 
zajló  kommunikáció  során  a  státuszhoz  tartozó  szerepeket  és  a  szereplők  egymás  közötti 
relációit nem lehet figyelmen kívül hagyni.  A szereplők egyéni jellemzői, a tudati és érzelmi 
állapot, intelligencia, információ, kommunikációs készség meghatározó jellegűek. 

A személyközi kommunikációban a dialógus mellett más közvetlen kommunikációs 
eszköz  is  megjelenhet  (pl.  gesztus,  stb.)  mely  segíti,  vagy  hátráltatja  a  szakember-kliens 
kapcsolat hatékonyságát. 

A személyközi kommunikációban időnként megfigyelhetjük a szerepek elmozdulását 
(torzulását),  mely  mindig  nyomon követhető  a  kommunikáció  során.  Ha  a  reláció  torzul, 
szerepeltolás, szerepcsere vagy szereptévesztés lép fel. Ilyenkor megfelelő kommunikációval 
vissza lehet térni a státusz által meghatározott szerephez.

A szaknyelvi  órákon  a  szituációk  gyakorlása  során  főleg  a  szakember  szerep  kap 
hangsúlyt,  külön  figyelmet  fordítva  a  beteg  felé  kommunikálandó  információ  nyelvi 
eszközökkel történő kifejezésére, az információ ütemezésére, a kíméletesség kritériumaira, 
egyértelmű-világos megfogalmazásra. 

Heltai Pál: Kollokációk a szakfordításban
Kulcsszavak: fordított szöveg, kvázi-helyesség, kollokációk, szaknyelv, korpusz

A fordított  szövegek nyelvileg eltérnek a nem fordított-szövegektől.  Ezt  az eltérést 
gyakran a “kvázi-helyesség” terminussal jelöljük (Papp 1972, Klaudy 1987), ami arra utal, 
hogy a fordított szöegben nincs nyilvánvaló (nyelvtani) hiba, mégis idegenszerű, nehezebb 
megérteni.  A fordított  szövegeknek  ez  a  sajátossága  főleg  a  tematikus  szerkezet  eltérő 
disztribúciójából  adódik,  de  valószínű,  hogy  hozzájárul  a  kollokációs  mintázatok  eltérő 
disztribúciója is. 
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A szakszövegek nyelve sok előregyártott elemet (szanyelvi kollokációkat, szaknyelvi 
sztereotípiákat vagy formulaszerű szekvenciákat) tartalmaz. Ez a rutin jelleg megkönnyíti a 
feldolgozást. A fordítás során viszont a fordító anyanyelvi kollokációs kompetenciáját erősen 
befolyásolják  a  forrásnyelv  kollokációi,  és  könnyen  előfordul,  hogy  a  célnyelvben 
legkönnyebben feldolgozható, szokásos kollokáció helyett más, kevésbé szokásos kollokációt 
használ.  A szokásostól  eltérő  kollokációk  többnyire  jól  értelmezhetők,  és  nyelvhelyességi 
szempontból is elfogadhatók, de megnövelik a feldolgozáshoz szükséges erőfeszítést, anélkül, 
hogy ezzel arányos többletinformációt adnának. Az ilyen eltérések tehát hozzájárulhatnak a 
“kvázi-helyességhez.”

Ebben az előadásban arról a vizsgálatról számolok be, amelynek során a Szent István 
egyetemen  készülő  kétnyelvű  (fordítási)  korpuszban  szereplő  angolról  magyarra  fordított 
szakszövegekben, illetve más forrásokból származó eredeti magyar szövegekben előforduló 
egyes  kollokációtípusok  disztribúcióját  hasonlítom  össze.  A  vizsgálat  alapja  tehát  egy 
informális összehasonlítható korpusz. 

Hidasi Judit: Country branding – Magyarország. Célok és eszközök
Kulcsszavak:  országimázs,  kommunikáció,  sztereotípia,  informcáiós  technológia,  
interkulturális

A  country  branding mint  fogalom  az  országimázs  építésre  utal.  Sokakat  már  a 
kifejezés  country  branding is  irritál  a  maga  angolos  nagyképűségével–  de  a  country 
brandinghez tartozó tevékenység immár nem érzelmi kérdés – hanem egzisztenciális. Ezért 
akár tetszik, akár nem, foglalkozni kell vele – és ha már így van, akkor a leginkább hivatott 
szakmai közönséget, a kommunikációt és az interkulturális kommunikációt kutató és oktató 
szakembereket szólítja meg az előadás közös gondolkodás céljából. 

Magyarország mind a belső, mind a külső országimázs építésben jelentékeny deficitet 
halmozott föl. Ennek okait vizsgálva az önkép alakulásának különféle tényezőit és fázisait 
tekintjük át – kitérve a sztereotípiák szerepére. Alakítható és alakítandó-e egyáltalán a nemzeti 
identitás?  Kell-e  és  lehet-e  változtatni  egy  ország  imázsán?  Az  előadás  néhány  pozitív 
márkaépítési példára is utal az EU és más országok gyakorlatából.   
Az imázs-teremtés egyik legfontosabb eszközének tekintett kommunikáció korszerű formái 
szorosan kapcsolódnak az információs technológiához – amelynek erőteljes kibontakozását és 
felfutását éppen korunkban éljük meg. 

Kommunikációval – ami más tudományok mellett az alkalmazott nyelvészetnek is az 
egyik nagyreményű kutatási területe – lehet nem-interkulturális vetületben is foglalkozni. Az 
intrakulturális  kommunikáció,  az  interperszonális  kommunikáció  vagy  a  közéleti 
kommunikáció ugyanis nem feltétlenül hordoz interkulturális relevanciát. A country branding-
hez mozgósítandó kommunikáció azonban elkerülhetetlenül interkulturális indíttatású is kell, 
hogy legyen, hiszen arról szól, hogy Magyarországot hogyan tudjuk eladni a világban.      

Az előadás  kitér  arra  is,  hogy az információs  technológia méreg-e vagy orvosság; 
hogy e folyamatban miként alkalmazható sikerrel és hogy az általa kínált lehetőségek még 
milyen potenciálokat rejtenek.    

Hild  Gabriella:  A  Magyar  Egységes  Nyelvérzékmérő  Teszt  (MENYÉT)  elemzése 
hangosan gondolkodtatásos eljárással
Kulcsszavak: nyelvérzék, nyelvtanulás, MENYÉT, érvényesség, hangosan gondolkodtatás

A nyelvérzék  olyan  egymástól  független  kognitív  képességek  együttese,  melyek 
megmagyarázhatják a  nyelvtanulás  eredményességét  befolyásoló egyéni  különbségeket,  és 
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különböző tényezők (pl. motiváció, a tanulás körülményei) párhuzamos vizsgálatával együtt a 
tanulás ütemének a meghatározásában nyújtanak segítséget. 

A jelen  esettanulmány  célja,  hogy  megvizsgálja  az  Ottó  (1996)  által  kidolgozott 
Magyar  Egységes  Nyelvérzékmérő  Teszt  (MENYÉT)  Nyelvi  Elemzés elnevezésű 
komponensének  érvényességét  hangosan  gondolkodtatásos  eljárással  („think-aloud 
protocol”). Az egyik cél annak a megállapítása volt, hogy vajon a vizsgázók a Nyelvi elemzés 
feladatrész során, az elvárásoknak megfelelően, induktív módon, azaz következtetések útján 
jutnak el a megoldáshoz, és ily módon valós képet mutatnak a nyelvérzékükről, vagy más 
stratégiákat  alkalmaznak  (pl.  találgatás),  és  így  megkérdőjelezik  a  teszt  érvényességét.  A 
kutatás  másik  célja  az  volt,  hogy  megállapítsa  vajon  a  résztvevők  életkori  sajátosságai 
okoznak-e különbséget az eredményben és a feladat elvégzésében.

A kutatás két résztvevője Márk, 17 éves gimnazista, és József, 56 éves matematikus. 
Az eredmények azt mutatták, hogy a résztvevők következtetések útján jutottak el az általuk 
helyesnek  vélt  megoldáshoz,  és  íly  módon  igazolták  a  teszt  érvényességét.  Életkori 
sajátosságaik - József lassabb tempója és aprólékossága, valamint Márk magabiztossága és 
tapasztalata – befolyásolták a teszt során elért eredményeiket.

Hoppa Enikő: A csángó nyelvjárás és a magyar nyelv érintkezése Moldvában
Kulcsszavak: nyelvsziget, nyelvjárás, irodalmi nyelvváltozat, anyanyelv, többnyelvűség.

A moldvai  csángók a  magyar  nyelvterülettől  elszakadva szigethelyzetben  élnek 
román  nyelvű  környezetben  a  Bákó  és  Románvásár  környéki  falvakban.  Elődeik  első 
csoportjai  a  XII.  században,  az  utolsók  a  XVIII.  században  vándoroltak  el  a  magyar 
nyelvterületről.  A családon ill.  a  falun  belül  használt  nyelvjárás  mind a  szókincs  mind a 
nyelvtani rendszer szempontjából eltér az irodalmi magyar nyelvtől. Fonetikai, morfológiai, 
lexikai  és szintaxisbeli  sajátosságainak egy része megőrzött  archaizmus,  más része önálló 
alkotás,  harmadrésze  román  átvétel.  A nyelvjárás  nem  teljesen  egységes,  a  nyelvtani  és 
szókincsbeli jellegzetességek településenként eltérők lehetnek. A dialektust ismerők aránya 
falvanként változik, a negyedmilliós moldvai csángó lakosságnak kb. negyede beszéli.

 Az  utóbbi  években  hosszú  idő  után  először  megélénkültek  Moldva  kapcsolatai 
Magyarországgal és Erdéllyel: gyűjtők és turisták látogatják őket, az általános iskolában több 
faluban  választható  tárgy  lett  a  magyar,  a  gyerekeknek  magánházaknál  is  rendszeresen 
tartanak  magyar  nyelvi  és  kulturális  foglalkozásokat,  a  középiskolát  néhányan  Erdélyben 
végzik  el,  sokan  Magyarországon  dolgoznak.  Ennek  köszönhetően  a  helyiek  egyre 
gyakrabban  kerülnek  kapcsolatba  az  irodalmi  nyelvváltozattal.  A két  változat  rendszeres 
érintkezése  a  nyelvjárás  egészére,  a  beszélők  nyelvismeretére  és  a  magyar  nyelv 
mindennapokban betöltött szerepére is hatással van.

Hortobágyi Ildikó: Egy hagyományos Mikulás és modern krampuszai, új távlatok az 
európai nyelvpolitikában
Kulcsszavak: többnyelvűség, nyelvpolitika, interkulturális kompetencia

Mivel a többnyelvű kompetencia szerves része az európai intézményi törekvéseiknek, 
az Európai  Bizottság és  az Európa Tanács  megfogalmazta,  hogy a  közeljövő célja  a  már 
meglévő  plurilingvis  valóság  kihasználása  valamint  az  egyének  többnyelvűségének 
fejlesztése. Az új nyelvpolitikai elképzelésekben a figyelem már nem a nyelvekre irányul, 
hanem a beszélőre, így napjainkban, a célok megvalósításához, nem a nyelvek fizikai jelenléte 
egy területen (multilingvizmus), hanem az egyén által ténylegesen használt nyelvek azon a 
területen (plurilingvizmus)  jelenti  a  kihívást.  Ez  a  megközelítés  próbálja  meghatározni  az 
idegen nyelvek helyét Európa kulturális és politikai térképén.
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Előadásom célja a régi és az új irányvonalak bemutatása, európai példákon keresztül. 
Míg a régebbi irány egy többnyelvű kompetencia fejlesztését célozta meg, addig a jelenlegi 
megközelítés  inkább  az  interkulturális  kompetencia  tudatos  fejlesztésére  irányul.  Minden 
egyén többnyelvű repertoárja különböző nyelvekből tevődik össze (gyermekkora óta tanult 
nyelv, később, szervezett oktatási kereteken belül vagy autonóm módon elsajátított nyelv). 
Természetesen,  ezeken  a  nyelveken  a  különböző  készségek  eltérő  fejlettségi  szinteken 
nyilvánulnak meg.  Eszerint  a többnyelvűség nem azt  jelenti,  hogy az egyén a  nyelvtudás 
magaslatain  működik  egy  lenyűgözően  nagyszámú  idegen  nyelven,  hanem  azt,  hogy 
különböző szinteken képes eltérő nyelveken kommunikálni, ahogyan azt a környezeti valóság 
elvárja.

Horváth Judit: Az amerikai szerződések nyelvezetének jellegzetességei és fordításuk 
Kulcsszavak: esetjog, szerződés, lexika, szemantika, szintaxis

A  jogi  nyelv,  mint  jelenség  számtalan  formában  létezik  a  mindennapi 
nyelvhasználatban, ezért nagyon nehéz összességében megragadni. A szakfordítók dolgát az 
általános  szakfordítási  problémák  mellett  az  is  nehezíti,  hogy  eltérő  jogrendszerben 
alkalmazott nyelvekkel dolgoznak. Amíg a szerződések jogával Magyarországon a PTK egy 
része  valamint  a  gazdasági  társaságokról  szóló  törvény  (GT)  foglalkozik  addig  sem  az 
Egyesült  Államokban  sem Angliában  nincs  olyan  törvénykönyv  vagy  jogszabály,  mely  a 
szerződések jogát foglalná magába; ezt alapvetően az esetjog szabályozza. 

Az  általam  vizsgált  szerződéseket  lexikális,  szemantikai  és  szintaktikus  síkon 
elemeztem.  Lexikális  síkon  gyakran  találkozhatunk  történetileg  meggyökeresedett 
(historically ingrained) szóalakokkal, valamint jelentésváltozásokkal, ezen kívül a köznyelvi 
kifejezések  speciális  jelentést  hordozhatnak  (pl.  consideration).  Példákat  hozok  még  a 
szóképződmények  és  kollokációk  világából,  és  bemutatom,  milyen  speciális 
jelentéstartalommal bírhatnak az olyan szavak, mint a  such és a  said. A modális segédigék 
közül a shall-lel találkozhatunk leggyakrabban a különböző szerződésekben, ezt szemantikai 
síkon is lehet vizsgálni. Ehhez a síkhoz tartozik még a látszólagos redundancia és a körülírás. 
Az angol jogi nyelv jellegzetességei szintaktikus síkon, hasonlóan a magyarhoz, a bonyolult 
mondatszerkezetek  használata,  és  a  logikai-normatív  mondatszerkezet.  Az  előadáson 
mindenki kap egy amerikai bérleti szerződést és annak magyar fordítását.

Horváth Lilla: Communicative  Competence and Willingness in the Medical Context
Keywords: communicative competence, communicative competence information exchange,  
therapeutic effect, relational development

The primary  communication  task  in  the  medical  context  (although physicians  and 
patients may have other goals during an interview) is the effective exchange of information. 
Research  shows that  physicians’ messages  do  generate  positive  therapeutic  effects  which 
influence  patient  compliance  and  which,  additionally,  have  an  impact  on  levels  of  trust, 
respect, loyalty and on a patient’s satisfaction with health care.

iAlthough the expectations of a patient from a meeting with a physician are to obtain 
information on how to get better (expecting the physician to be the information provider), in 
Hungary patients’ concerns about why they are ill and what they need to do to improve seem 
to have a lower priority.

My  paper  sets  out  to  expand  upon  communicative  competence  in  relation  to 
physicians’ and  patients’ information  exchange  where  the  physicians  work  in  specialised 
fields of medicine ( Orthopaedics, Gynaecology, Intensive Care) with their patients suffering 
from various conditions. In an attempt to facilitate and highlight the importance of a deeper 
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understanding of the interactive nature of communication in the field of health care, the paper 
focuses on comparing and evaluating communicative competence and willingness in everyday 
non-medical   situations  (that  is  in  non-context-specific  competence),  with  communicative 
willingness, behaviour and communicative success int he medical context – both in terms of 
information exchange and relational developmemt.  

Illésné  Kovács  Mária: Az értékelést  kifejező  metainformációs  igék  szerepe  a  XVIII. 
századi jogi nyelvhasználatban
Kulcsszavak: jogi szaknyelv, metainformációs elemek, információt értékelő metainformációs 
igék, XVIII. századi jogi nyelvhasználat

A pontos,  jogilag  releváns  információnak kiemelkedő a  szerepe  a  mindenkori  jogi 
eljárásban, hisz ennek alapján születik meg az ítélet. Miután a metainformációs elemek, mint 
a nyelvi közlések átadási folyamatának szerevezői, tájékoztatnak az információ igaz voltáról, 
a  vevő  informáltságának  állapotáról  is,  a  ténymegállapítás  folyamatában  meghatározó 
jelentőségűek. Különösen igaz ez a XVIII. századi jogi eljárás néhány típusára, ahol reális 
bizonyítékok híján perdöntő jelentőségű volt az információ igaznak vagy hamisnak vélt volta. 
Ezért az információt értékelő metainformációs igék előfordulása, típusai, funkciói kiemelkedő 
jelentőségűek a korabeli jogi nyelvhasználat  néhány területén. Ezek feltérképezésére, főbb 
típusainak és a jogi eljárásban betöltött szerepük bemutatására vállalkozik az előadás.

Jármai Erzsébet Mária: Szaknyelv-tanulás azaz kompetenciafejlesztés... 
Kulcsszavak: szükségletelemzés, gazdasági szaknyelv-tanulás, érzelmi kompetenciák

Munkaerő-piaci  szükségletelemzések,  a  köz-  és  felsőoktatásról  –  ezen  belül  is  a 
nyelvoktatásról – készült tanulmányok megállapításai ellenére pusztán deklarált kívánalom a 
kompetencia-alapú  oktatás  és  képzés.  Részint  ennek  köszönhető,  hogy  még  mindig 
hiányosságokkal  és  ellentmondásokkal  terhes  a  szaknyelvi  képzés,  amelynek  gyökerei  a 
közoktatásban  zajló  nyelvoktatásig  nyúlnak  vissza.  Azoknak  a  kulcskompetenciáknak 
elhanyagolásáról van szó, amelyek fejlesztése korábban is a pedagógiai célok között szerepelt, 
de  szisztematikus  rendszerbe  foglalásukkal,  csoportosításukkal  az  érzelmi  intelligencia 
fogalmának megjelenése előtt nem találkozhattunk. A kommunikációs készség, az önbizalom, 
empátia, az együttműködő és kapcsolatteremtő képesség, a konfliktuskezelés és még számos 
tulajdonság  a  személyiség  meghatározói  közül  nem  teljesedik  ki,  ha  csak  a  kognitív 
fejlődéssel  foglalkozunk  és  elhanyagoljuk  az  érzelmi  fejlődést,  hiszen  ezek  együttesen 
alakítják a személyiséget és visszahatnak a kompetenciák használatára.

Az  előadás-központú,  az  ismeretátadással  és  a  passzív  befogadás  dominanciájával 
jellemezhető  nyelvórai  tevékenységeket  bemutató  kutatások  nemcsak  az  oktatáspolitikai 
irányelvek,  a  módszertani  eljárások  és  leginkább  a  tanári  szerep  megváltoztatásának 
szükségességére  hívják  fel  a  figyelmet,  hanem  alátámasztják  azokat  a  legfrissebb 
pszichológiai  eredményeket,  amelyek  a  személyiség  kognitív  és  affektív  szférája  közötti 
interaktív kapcsolatot hangsúlyozzák. Pedagógia szempontból mindez úgy értelmezhető, hogy 
a pozitív emocionális élmény elengedhetetlen feltétele a hatékony tanulási folyamatnak; az 
idegen nyelvi kommunikatív kompetenciafejlesztés mellett teret kap a személyes és szociális 
kompetenciák fejlesztése is.
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Jászter  Rózsa: Internet  a  szakmai  idegen  nyelv  oktatásában:  komplex  képességek 
tanulása a tanórán
Kulcsszavak:  ismeret-  és  tudásalapú  társadalom,  az  Európai  Referenciakeretben 
megfogalmazott  kompetenciák,  számítógéppel  segített  kooperatív  tanulás,  web-alapú 
kollaborációs formák, blended-learning 

A felsőoktatásban folyó szakmai idegen nyelvtanítással szemben jelentkező kihívás, 
miszerint  hatékonyabban,  idő-  és  költségtakarékosan,  egyre  kevesebb  kontaktórában  kell 
elérni  a  képzési  követelményben  megfogalmazott  idegen  nyelvi  tudásszintet,  a  tanórai 
szaknyelvtanítás  módszertanának  átgondolásához  vezet.  Kézenfekvőnek  tűnik  a  modern 
médiumok  bevonása,  hiszen  az  idegen  nyelv  számítógéppel  segített  tanulása  során 
erőteljesebben  juthatnak  érvényre  a  szakmai  követelményrendszer  tartalom-  és 
készségorientált  elvárásai,  valamint  jobban  kezelhetővé  válnak  a  tanulási  folyamat  során 
differenciálást igénylő egyéni képességek különbségei. A médiahasználat, az idegen nyelv és 
a szakmai ismeretek hármasának együttes, a későbbi alkalmazás kereteit szimuláló tanulási 
környezet  keretei  közötti  elsajátítása  a  munka  világában  való  későbbi  eredményességet 
segíthetik elő. 

Előadásomban  az  e-learning  témakörében  az  internet  tanórai  használatának 
forgatókönyveit tekintem át esettanulmányok alapján a katonai szakmai idegen nyelv tanulási 
folyamatában az egyéni munka keretében egyszerű információforrásként való alkalmazástól a 
kollaboratív tanulási formák alkalmazásáig. Mire és hogyan, milyen tanulásszervezési forma 
keretei között használjuk az internetet a tanórán? Használjuk-e egyáltalán, ha pl. a távoktatási 
formában egyébként is hangsúlyos szerepet kap az önálló tanulási fázisban? Mely szaknyelvi 
jelenségek  tárgyalásakor  lehet  hasznosabb  az  alkalmazása  a  hagyományos  módszerekkel 
szemben  ill.  hogyan  ötvözhető  hagyományos  módszerekkel?  Milyen  készségek  indirekt 
tanulása valósul meg a tanórán? E kérdések megválaszolása során a figyelmet a módszertani 
sokszínűségre szeretném irányítani, ill. arra, hogy a különböző munkaformákból adódó egyéb 
készségek  fejlesztése  hogyan  kapcsolódik  szervesen  a  nyelvtanulás  eredeti  céljához.  Az 
internet  alkalmazása  ui.  több,  az  Európai  Referenciakeretben  megfogalmazott 
kulcskompetencia együttes fejlesztését teszi lehetővé. 

Juhász Kálmán Attila: Az Internetes informatikai szaknyelvhasználat sajátosságai 
Kulcsszavak: Internet, informatikai szaknyelvhaszálat, konkordancia vizsgálat, morfológiai és  
szintaktikai jellegzetességek, anomáliák, a magyarítás szükségessége

A  cikkben  az  Interneten  található  informatikai  tárgyú  szövegek  morfológiai  és 
szintaktikai elemzésével foglalkozom, különös tekintettel a szakterminológia használatának 
jellegzetességeire.  Vizsgálom,  hogy  milyen  arányban  vannak  jelen  a  magyar(ítot) 
szakkifejezések,  s  milyen  mértékben  található  a  terminológia  idegen  nyelven  (angolul). 
Vannak-e párhuzamosságok, versengő magyar kifejezések?

Az Interneten elérhető különböző műfajú szövegek (pl. fórumok, beszélgetős oldalak, 
műszaki leírások stb.) közül véletlenszerűen választottam ki a nyelvi anyagot. Nem célom, 
hogy e  kis  dolgozat  az egész Internetes informatikai nyelvhasználatra  nézve reprezentatív 
legyen, a validitás és megbízhatóság tekintetében sem szánom “iránytűnek”. Célul csupán azt 
tűztem ki, hogy rávilágítsak bizonyos jelenségekre, nyelvhasználati anomáliákra.

A különféle  műfajú szövegeket  szétválogattam és  belehelyeztem egy konkordancia 
programba.  Az  elvégzett  statisztikai,  morfológiai,  szintaktikai  vizsgálatok  eredményeit 
összehasonlítva  rávilágíthattam  a  nyelvhasználati  hasonlóságokra  és  különbségekre,  a 
problémákra.

A nyelvhasználati problémák jelenléte megerősítette azon meggyőződésemet, hogy az 
informatikai szaknyelv magyarítására égető szükség van.

30



Juhász  Valéria:  Az  iwiw  szociolingvisztikai  vizsgálata:  a  rövidítések  tipologizálása, 
dzsenderrel, korral való összefüggéseinek bemutatása.
Kulcsszavak: internet, online, rövidítések, dzsender, kor

A hazai internetről  folytatott  tudományos kutatások a nyelvészet körében még igen 
hiányosak,  különös mértékben a  szociolingvisztika vonatkozásait  illetően.  Az internetezők 
nemét,  korát,  foglalkozását,  lakóhelyét  megtudni  nehezen lehetséges,  és  akkor  is  sokszor 
bizonytalan  adatokhoz  jutunk  az  álnevek  nemi  besorolhatósága  alapján,  a  performatív 
identitás fluid konstrukciói  miatt stb. Az interneten található egy úgynevezett iwiw (korábban 
wiw) ismeretségi  hálózatot  építő  honlap.  Az iwiw adatrendszeréből  –  ha  a  kutató tagja  a 
rendszernek – lehetőség van arra, hogy az adatközlők anonimitásának megtartásával olyan 
nyelvi  anyaghoz  jusson,  ami  az  iwiw  sajátos  rendszeréből  és  jellegéből  kifolyólag  nagy 
megbízhatósággal tartalmaz szociológiai adatokat is, így a nyelvi anyag és az adatközlő neme, 
kora,  esetleg  iskolázottsága,  illetve  lakóhelye  korrelációba  is  állítható  egy  megfigyelői 
paradoxontól  mentes,  spontán  nyelvhasználatban.  Az  iwiw  adatrendszerében  lévő 
felhasználók adatlapján kvótás mintavételi eljárással a szegedi lakosok körében 1000-nél (488 
férfi  és  512  nő,  16-tól  40  éves  korosztályig)  figyeltük  meg,  hogy  e  kommunikációs 
technológia nyelvi újításaiban a rövidítéseknek milyen új formáit találhatjuk az eddigi leíró 
nyelvtanokban  találtakhoz  képest.  Arra  kerestük  még  a  választ,  hogy  a  nők  és  a  férfiak 
konzervatív  vagy innovatív  nyelvhasználatát  tudjuk-e  lemérni  az  új  elemek használatának 
gyakorisága  alapján,  és  azt  is  megnéztünk,  hogy  vannak-e  generációs  különbségek  a 
rövidítések használatában: inkább a fiatalokra jellemző a sok új rövidítés, vagy az internetező 
társadalom sajátos nyelvváltozatát nemtől és kortól függetlenül használják-e az iwiwezők. 

Karácsonyi László Tamás: Mit árulnak el a német „munkabizonyítványok”?
Kulcsszavak: munkabizonyítvány, dekódolás, törvényszerűség

1900-ban  fogadták  el  Németországban  azt  a  törvényt,  amelynek  értelmében  a 
munkaadóknak szöveges értékelésben ún. „munkabizonyítványt” kell kiállítaniuk bármilyen 
indokból távozó munkavállalóiknak. A törvény a német munkakultúra szerves részévé vált, 
hiszen sem a náci diktatúra, sem az NDK idején nem szüntették meg.

A törvény értelmében azonban a „munkabizonyítványban” kizárólag pozitív dolgokat 
szabad a munkavállalókról írni. Egy különleges nyelv alakult ki, amelyet csupán az abban 
járatos  személyügyisek  tudtak  értelmezni,  és  amely  csak  az  elmúlt  években  (!)  került  a 
kutatások középpontjába. 

Csupán  a  nyelvtanilag  már  szinte  hibásnak  minősülő  eltúlzott  dicséretek  –  pl. 
„Schmidt  úr  hozzáállásával  a  legeslegeslegteljesebb  mértékben  meg  voltunk  elégedve”  – 
számítanak valóban pozitívnak. Míg a túlzás nélküli pl. a „Schmidt úr rendkívül bensőséges 
kapcsolatot  tudott  kialakítani  a  kollégáival”  pozitívan  hangzó  mondat,  egy  éppenséggel 
rendkívül lesújtó kritika és dekódolva annyit jelent: „Schmidt úr homoszexuális és állandóan 
zaklatta a kollégáit”. 

Előadásom központi részében éppen az ilyen típusú, dekódolásra váró mondatokkal 
foglalkozom.  Beszélek  arról,  milyen  törvényszerűségeket  állapíthatunk  meg  a 
„munkabizonyítványok” nyelvezetében, stílusában.
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Károly  Krisztina:  A  műfaj-transzfer  stratégiák  és  a  műfaj-transzfer  kompetencia 
szerepe a fordításban
Kulcsszavak:  műfajelemzés,  műfaji  identitás,  műfaj-transzfer  stratégiák,  műfaj-transzfer  
kompetencia, fordítás

A fordításkutatásban  a  szövegtipológiai  és  műfaji  tanulmányok  fő  célja  annak  a 
kérdésnek  a  megválaszolása,  hogy  miként  őrizhető  meg  (ha  egyáltalán  megőrizhető)  a 
célnyelvben a forrásnyelvi szöveg műfaji identitása. Nehézséget okozhat a fordításban, ha a 
forrásnyelvi  szöveg műfajának nincs  célnyelvi  megfelelője,  vagy ha  az  esetlegesen  eltérő 
szövegalkotási  normák  és  konvenciók  következtében  a  célnyelvben  az  adott  műfajt  a 
forrásnyelvitől eltérő strukturális és/vagy retorikai sajátosságok jellemzik. Az előadás ezzel a 
problematikával foglalkozik és két fő célja van: (1) meghatározza a műfaj-transzfer stratégia 
fogalmát és javaslatot tesz egy ún. műfaj-transzfer stratégiai taxonómia felállítására és (2) 
azonosítja azokat a speciális fordítói kompetenciákat, amelyek szükségesek a kommunikatív 
és „funkcionális fordításnak” (Nord, 1991, 1995; Reiss és Vermeer, 1984) megfelelő fordítási 
módszer  kiválasztásához  és  a  műfaji  szempontból  ekvivalens  célnyelvi  szöveg 
létrehozásához.  Ez  utóbbiakat  összefoglaló  néven  „műfaj-transzfer  kompetenciának” 
nevezzük,  amely  fogalom  magába  foglalja  mindazokat  a  (nyelvi  és  nem  nyelvi) 
kompetenciákat,  amelyek  a  fordítót  képessé  teszik  a  műfaji  sajátságok  azonosítására, 
produkciójára  és  célnyelvi  reprodukciójára.  Az előadás  empirikus  kutatások eredményeire 
támaszkodva végül amellett érvel, hogy a fordítók számos, a nyelvek és a kultúrák műfaji 
konvenciói és hagyományai közötti eltérések által okozott fordítási  problémát könnyebben 
kerülnek el  vagy oldanak meg, ha a műfaj-kompetencia és a műfaj-transzfer kompetencia 
tudatos fejlesztése a képzésük részét képezi.

Kegyesné Szekeres Erika: Genderbilder in der deutschen Werbesprache
Kulcsszavak:  Geschlechterbilder,  Sprache  dabei  als  Werkzeug  anders,  Bewußtmachung 
stereotypisierender Genderbilder, Sprachmechanismen der Werbung

Werbung wirkt auch bei Konstruierung der aktuellen Genderbilder mit, transportiert 
Botschaften über die Geschlechter, denn die Werbung setzt all die Mittel der Sprache intensiv 
ein.  Die  Geschlechterbilder  werden  in  der  Werbung  oft  auf  bestimmte  Rollenklischees 
reduziert.  In  einer  Dimension werden die  Frauen als  Verführerinnen oder  zu Verführende 
dargestellt, während in einer anderen auf die Selbständigkeit und Karrierechance der Frauen 
appelliert wird. Beide Dimensionen rufen aber ein schematisches Frauenbild hervor, obwohl 
die Sprache dabei  als  Werkzeug anders eingesetzt  wird.  Werbe-  und Sprachbilder  sind in 
diesem  Sinne  voneinander  nicht  zu  trennen.  Schon  deshalb  ist  eine  kritische 
Auseinandersetzung mit der Werbesprache auch aus dem Genderaspekt relevant, aber auch 
die Bewußtmachung stereotypisierender Genderbilder ist  nötig. Dabei werden auch solche 
Sprachmechanismen der Werbung aufgedeckt, die diese Bilder reproduzieren: Frauen werden 
im  sprachlichen  Endeffekt  mit  Waren  gleichgesetzt  /  Werbetexte  fixieren  Männer  in 
überholten Rollen und Positionen. 

In  meinem  Beitrag  wird  einerseits  die  deutsche  Werbesprache  anhand  von 
Zeitungsartikeln, die die heutige Werbung thematisieren, beschrieben, andererseits wird die 
werbesprachliche Darstellung der Geschlechter in Zeitungsanzeigen analysiert.   
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Kis Ádám: Tipográfia és kommunikáció
Kulcsszavak: tipográfia, szövegmegértés, metakommunikációs funkció

Az  előadás  Gósy  Mária   Az  olvasásértés  függősége  a  vizuális  információ  
sajátosságaitól című tanulmányának hatására készül, és annak gondolatmenetét kíséreli meg 
kibővíteni.  Gósy ebben a tanulmányában egy kísérletet  ír  le,  amely különböző tipográfiai 
megoldású szövegek megértésének különbségeit próbálta számszerűsíteni. A vizsgálat során 
négyféle tipográfiai formát állítottak szembe, amelyek a betűk típusában és méretében tértek 
el egymástól. A célközeget 7…14 éves iskolások képezték.

A gondolatmenet  két  irányban  folytatható:  bővíthető  a  tipográfiai  formák  köre,  és 
általánosítható a célcsoport.

A tipográfiai formákat azért célszerű szélesíteni, mert ezek körének minden szélesítése 
során értékelési szempont az olvashatóság, és ennek megfelelően a tipográfiai szakirodalom 
foglalkozik is ezekkel a kérdésekkel. A tematikus bővítés elsősorban a betűrajzok, a betűszín, 
valamint ennek a papír színével való összefüggése irányában célszerű, de fontos szempont a 
papírsík betöltésének módja is. 

A célközönség tágítása a tipográfiai formák alkalmazásának szerepe (funkcionalitása) 
tekintetében  célszerű.  A  Gósy-vizsgálat  az  iskolai  tanulók  munkájára  koncentrál,  és  a 
szövegmegértést  veszi  alapszempontul.  A kör  kiszélesítése  lehetővé  teszi,  hogy  ezeket  a 
szempontokat metakommunikációs funkcióként vizsgáljuk, így a megértésen túl (ami triviális 
szándék) figyelmet fordítsunk a szövegforma egyéb manipulációs lehetőségeire.

Kiscelli  Piroska:  Elektronikus  tartalmak  fejlesztése  a  nyelvtanulás  és  nyelvoktatás 
támogatására
Kulcsszavak:  élethosszig  tartó  tanulás,  tartalomalapú  nyelvoktatás  és  idegen  nyelvi  
programok, személyre szabott nyelvoktatás, blended learning

Korunk igénye és kihívása az egyén és a  társadalom számára: az élethosszig tartó 
tanulás, amely új készségek és kompetenciák azonosítását is feltételezi. Az élethosszig tartó 
tanulás  egyik  kiemelten  hangsúlyos  területe  magyar  anyanyelvi  környezetben  az  idegen 
nyelvek megfelelő szintű elsajátítása.

A  nyelvtanulás  hatékony  és  eredményes  támogatásához  lehetséges  utat  kínál  a 
tartalomalapú  nyelvoktatás  és  idegen  nyelvi  programok  fejlesztése.  Ugyanakkor  az 
elektronikus  tananyagok  és  segédanyagok  által  megvalósítható  a  személyre  szabott 
nyelvoktatás bármely életkorban.

Az  elektronikus  tartalmak  fejlődése  a  CD-ROM-októl  a  számítógéppel  segített 
tanuláson  keresztül  a  web-alapú  tanulásig  ível.  Szükséges  lépcsőfok  a  hagyományos 
nyelvoktatás  és  az  e-learning  alapú  módszerek  között  a  kettő  komplementer  kapcsolatán 
alapuló  blended  learning.  Az  ehhez  szükséges  elektronikus  tartalmak  jól  strukturált  és 
holisztikus  kínálata  elérhető mind a  nyelvtanulók,  mind pedig a  nyelvtanárok számára az 
Akadémiai Kiadó Nyelvi Szolgáltató Portálján:

-Idegen nyelvek elsajátítását támogató elektronikus tananyagok és segédanyagok on-line 
elérési lehetősége
-Kétnyelvű, elektronikus szótárakhoz való hozzáférés
-Próbanyelvvizsgák és szintfelmérő tesztek
-Különféle, akkreditált nyelvvizsgákat kínáló vizsgaközpontok vizsgaanyagait és hasznos 
tudnivalóit összegyűjtő internetes központ
-Partnerségi  kapcsolat  nyelvoktatással  foglalkozó  felsőfokú  oktatási  intézményekkel, 
felnőttképzési intézetekkel
-Tanintézmények,  nyelvtanárok  és  nyelvtanulók  igényeit  kielégítő,  szakmailag 
megalapozott tananyagok együttműködésen alapuló kifejlesztési lehetősége
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Kiss  Kálmán:  A  német  nyelv  helye  a  XIX.  századi  magyarországi  katonai  célú 
nyelvoktatásban
Kulcsszavak:  idegen  nyelvek  oktatása,  nyelvoktatás-történet,  német  nyelv,  katonai  célú 
nyelvoktatás, nyelvkönyvek

Bár a magyar katonai felsőfokú képzés kezdete a XIX. század elejére nyúlik vissza, 
annak  igazi  megvalósulása  csak  a  kiegyezést  követő  időszakra  datálható.  Ettől  az  időtől 
kezdve a  budapesti  Magyar  Királyi  Honvéd Ludovika Akadémia hallgatói magyar  nyelvű 
oktatásban részesültek, hiszen a cél a magyar hadsereg szakemberekkel történő ellátása volt. 
A közös  hadsereggel  való együttműködés  megkönnyítése céljából  azonban a  német  nyelv 
kiemelt  fontosságú  volt:  ezt  az  is  bizonyítja,  hogy  a  csekélyebb  óraszámban  oktatott 
franciához képest a németet több tantárgy keretében is tanították. 

Mivel  a  történelmi  Magyarországon  németül  sokan  beszéltek,  az  intézmény 
tanrendjében a német nyelv alapjai és a német helyesírás oktatása mellett a hangsúlyt inkább 
egyes  szakmai  tárgyak  német  nyelven  történő  előadására  fektették.  A  német  irodalom 
jelentősebb alkotásainak megismertetésével pedig az általános műveltség emelését kívánták 
elősegíteni. Az idők folyamán az intézmény vezetése módosította a nyelvoktatást: a katonai 
tantárgyakat már csak magyar nyelven adták elő, és megelégedtek a legfontosabb szakszavak 
német  változatának  megismertetésével.  Csökkentették  a  német  irodalmi  szemelvények 
mennyiségét  is,  de  továbbra  is  fontos  szerepet  játszott  a  katonai  jellegű  fogalmazványok 
készítésének gyakoroltatása. A német nyelv oktatását szolgáló nyelvkönyvek szerzői között 
Harrach Józsefet, Heinrich Gusztávot, Hoffman Mórt és Heinrich Károlyt említhetjük.

Klaudy Kinga: Hogyan változik a mondatok információs szerkezete a fordításban?
Kulcsszavak:  grammatikai  struktúra,  információs  struktúra,  a  fordító  álma,  kommunikatív  
ekvivalencia, törvényszerű műveletek

A mondatok információs szerkezete durván két részből áll: egy tematikus szakaszból, 
amely a szituációból vagy az előzményekből ismert dolgokat tartalmazza és egy rematikus 
szakaszból, amely az új információt tartalmazza vagy legalábbis előrelendíti valamilyen új 
elemmel  a  kommunikáció  kibontakozását.  A  grammatikai  szerkezet  és  az  információs 
szerkezet,  amely  az  eredeti  művek  írásakor  általában  harmóniában  van  egymással,  a 
fordításban összeütközésbe kerülhet a nyelvek szintaktikai lehetőségeinek különbségei miatt. 

Mostanában  a  fordítástudományi  szakirodalomban  több  szerző  is  foglalkozott  a 
grammatikai struktúra és az információs struktúra összefüggéseivel a német-angol és angol-
német  fordításban  (Doherty  2003,  Rogers  2006).  Rogers  szerint  a  fordítónak  négyféle 
lehetősége van: 
(1) megőrzi az ISZ-t, és megváltoztatja a GSZ-t
(2) mindkettőt megőrzi
(3) megváltoztatja az ISZ-t, és megőrzi a GSZ-t
(4) mindkettőt megváltoztatja

Előadásomban  angol-magyar  vonatkozásban  vizsgálom  meg  a  témát.  Az  én 
megközelítésem némiképp eltér Rogersétől, mivel én nem abból indulok, ki, hogy a GSZ és 
az ISZ megőrzése az ideális  megoldás,  azaz a  „fordító  álma” (translator’s  dream, Rogers 
2006: 53), hanem abból, hogy milyen műveleteket hajtanak végre a fordítók a kommunikatív 
ekvivalencia  megőrzése  érdekében.  A vizsgált  átrendezéseket  nem kényszerűségnek  vagy 
megalkuvásnak  fogom  fel  hanem,  ha  nem  is  törvényszerű,  de  legalábbis  magyarázható 
átváltási műveletnek. 
Irodalom
Doherty, M. 2003. Parametricized Sentence Beginnings of Sentences in English and German. 
Across Languages and Cultures Vol. 4. No.1. 19-51.
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Rogers, M. 2006. Structuring Information in English: A Specialist Translation Perspective on 
Sentence Beginnings. The Translator Vol. 12. No. 1. 29-65.

Koltay Tibor: Az akadémiai írástudás „látható” és „láthatatlan” műfajai
Kulcsszavak:  akadémai  írástudás,  műfaji  elemzés,  tudományos  cikk,  olvasói  levél,  lektori  
vélemény

Az akadémiai írástudás a tudományos írás és olvasás készségeinek együttese, amely 
nem korlátozódik az olvasásra és írásra, inkább olyan kulturális tudásnak tekintetjük, és amely 
nélkülözhetetlen  ahhoz,  hogy  az  egyetemi-főiskolai  és  kutatói  közösségekben  sikeresek 
legyünk. Fontos részét képezi a különböző írásbeli műfajok ismerete 

„Láthatatlan műfajok” alatt nyilvánosságra nem kerülő, (el)zárt műfajokat értünk. A 
látható, tehát nyomtatásban is olvasható műfajok formális vagy informális jellegüknél fogva 
különböznek egymástól.

Az  akadémiai  írástudás  egyre  inkább  elmozdul  abból  a  pozícióból,  hogy  csak  a 
szövegekre  koncentrál,  hanem  figyel  a  szövegeket  körülvevő  gyakorlatra,  az 
intertextualitásra, egyre kifinomultabbak a műfajokra, vonatkozó ismereteink.

Az  akadémiai  írástudás  az  információs  műveltség  kontextusába  illeszkedik,  tehát 
egyaránt  fontosak  benne  az  információ-visszakeresési,  a  kutatás-módszertani  és  a 
kommunikációs kompetenciák.

A műfaj  fogalmát  formálisan  úgy  is  meghatározhatjuk,  mint  szövegtípusok  olyan 
taxonómiás  összességét,  amely  rendszerszerűen  alkalmaz  a  formához  vagy  a  tartalomhoz 
kapcsolódó  műfaji  elemeket,  de  tekinthetjük  egy  közösségen  belül  végrehajtott,  a 
társadalmilag elfogadott viselkedésmintának is. 

A látható  műfajokat  feloszthatjuk  formális  és  informális  műfajokra.  A látható  és 
formális  műfajok  kapcsán  a  cikk  a  tudományos  cikkek  bevezető  részeivel,  a  látható  és 
informális  műfajok kapcsán az olvasói  levelekkel,  a  láthatatlan műfajok köréből  a  lektori 
véleményekkel foglalkozik.

Koppán Ágnes: A pszichoszomatikus beszélgetés a szülészet-nőgyógyászatban
Kulcsszavak:  orvos-beteg  kommunikáció,  beteg-központú  kommunikáció,  sikeres 
kommunikáció, kommunikációs zavar, kommunikáció a szülészet-nőgyógyászatban 

A  konfliktusokkal  teli,  átalakulóban  lévő  egészségügy  hatékonyságának 
optimalizációja megköveteli, hogy a páciensek megfelelő információk birtokában vehessenek 
részt  saját  ellátásuk  megvalósításában.  Ennek  alapja  a  beteg-központú  orvos-beteg 
kommunikáció,  melynek  professzionalizálása  költségmegtakarítást  eredményezhet  a 
gyógyulás rövidülésével.

Az  egészségügyi  szolgáltatások  lényegileg   a  kommunikációs  folyamatokon 
nyugszanak  (pl.  leletfelvétel,  véleményezések),  vagy  teljes  mértékben  azokból  állnak  (pl. 
anamnézis,  diagnózis  közlés,  rizikó  felvilágosítás,  psychoterapeutikus  intervenció).  Ezen 
kívül  egy  bizalmon  alapuló  beteg-orvos  kommunikáció  előfeltétel  a  beteg  terápiakövető 
magatartásának  kialakulásában, végsősoron a gyógyítás sikerességében.  

A szülészet-nőgyógyászatban a kommunikativ és szociális kompetenciák különösen 
fontos  szerepet  játszanak,  mivel  itt  az  orvosi  intervenció  a  nő  intim  tapasztalatait,  női 
identitását is érinti.

A betegségről való beszéd mindkét fél számára a diagnózis és a kezelés alapja. Mind 
orvostanhallgatóknál, mind praktizáló orvosok körében azonban nem ritkán találkozhatunk 
olyan véleménnyel, hogy a kommunikáció képességét mindenki birtokolja és tudja, ezért nem 
érdemel különösebb figyelmet. 
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De  vajon  hogyan  értékelhető  szakembereink  kommunikációs  kompetenciája  a 
mindennapi orvosi ellátásban? Munkám során keresem a választ  arra, melyek a hatékony 
orvos-beteg  kommunikáció  azon  jelenségei  és  tanulható  technikái,  amelyek  tanításával 
hozzájárulhatunk a gyógyító munka sikerességéhez és emberibbé tételéhez. 

Kósáné Oláh Julianna: Német szakos hallgatók az idegennyelv-oktatás és az irodalom 
kapcsolatáról- Szakdolgozatok elemzése 
Kulcsszavak:  irodalom  és  idegennyelv-oktatás  (INYO);  német  szakos  hallgatók  és  német  
nyelvű irodalom; szakdolgozatok irodalmi irányú témaválasztása; egyensúly a szakdolgozatok  
irodalmi  és  módszertani  pillére  között;  hagyományos  kutatási  modellek  és  formabontó  
módszertani törekvések; irodalom és INYO a diplomaosztás után.

Az  elmúlt  két  évtized  kutatói  munkám  fókuszába  az  INYO  és  az  irodalom 
kapcsolatának a vizsgálatát állította.

Alapkérdésem most: hogyan van jelen a szemléletmód-váltás a német szakos tanárok 
képzésében?
A kérdés felvetése a kutatás több szintjét igényli:
1. A hallgatók olvasási szokásainak a vizsgálatát: esetünkben a német nyelvű
irodalom jelenlétét illetve jelen nem létét a hallgatók életében.
2. Annak  vizsgálatát,  hogy  az  irodalom  hogyan  van  jelen  a  mindennapok
nyelvtanításában.
3. A  szakdolgozati téma kiválasztása, a motiváció kérdése.
4. Annak a vizsgálata, hogy a „kétpilléres” szakdolgozatok, melyek az irodalmi elemzés
mellett  a  gyakorlati  nyelvpedagógiát  is  számon  kérik,  hogyan  tudnak  megfelelni  a 
„kihívásnak”  azokban  az  esetekben,  amikor  a  téma  és  a  nyelvi  célcsoport  nem adekvát, 
(klasszikus  művek,  szemelvények  a  régi  német  irodalomból,  hosszabb  lélegzetű  irodalmi 
alkotások, írói portrék, modern médiák…).
A kiútkeresés sokszor igen jó megoldásokat eredményez (formabontó irodalmi órákat, tanórán 
kívüli rendezvényeket). 
Célunk a problémák felvonultatása mellett ezeknek a pozitívumoknak a feltérképezése.
5. A téma folytatása a  szakdolgozat-védés „után”

A kérdés  mely egyben nyitány és  nyitás:  Hogyan valósulnak meg a szakdolgozati
álmok a realitásban? 

Pozitív  példák  sorát  valamennyien  tudunk:  versenyek  (mesemondó,  vers-és 
prózamondó,  szövegértő  versenyek);  fesztiválok;  irodalmi  művek  színre  vitele;  irodalmi 
ünnepségek; népszokások felelevenítése…)

A nyelvoktatás ezen ünnepnapjai mondják ki egyrészt az IGEN- t az irodalom és az 
INYO kapcsolódására, de ott van az IGEN a jobb nyelvtudási minőségben és a nyelvtanulási 
kedvben.

Kovács Emőke: Kódváltás és nyelvcsere a New-Jersey-i magyarok körében
Kulcsszavak: kódváltás, nyelvcsere, szicokulturális háttér, mátrix nyelv

Előadásomban bemutatom a kódváltás és a nyelvcsere összefüggésének egy elméleti 
aspektusát. A vizsgálat alapját Bakó Elemér felvételei képezik, amelyeket az 1960-as években 
New Jersey-ben élő magyarok között készített. 

Az  előadás  első  részében  általánosságban  beszélek  az  Észak-Amerikában  élő 
magyarok  szociokulturális  hátteréről,  majd  jellemzem  a  Bakó  Elemér  által  rögzített 
felvételeket.
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Előadásom második részében a kódváltás és a nyelvcsere összefüggését két modell 
segítségével kísérlem meg feltárni. Myers-Scotton & Jake (2001) modellje szerint a kódváltás 
intenzivitása  korrelációt  mutat  a  nyelvkontaktus  által  indukált  nyelvcserével.  Ezt  az 
összefüggést tárja fel a mátrix nyelv felcserélődésének elmélete. Másrészt a kódváltás és a 
nyelvcsere összefüggésének bemutatására Kovács (2001) kidolgozott egy kontínum modellt a 
kódváltás nyelvtana és a mátrix nyelv nyelvtana közötti távolság mérésére és leírására.

Előadásom befejező részében a kódváltás és a nyelvcsere közötti összefüggést néhány 
példával  illusztrálom.  A  nyelvvesztéses  jelenségek  mennyiségéből  kiindulva  a  második 
generáció tagjai a nyelvcsere előrehaladottabb fázisában vannak. Ez az állapot magával hozza 
a  különböző  alakok  másik  nyelvből  történő  helyettesítését,  és  ezáltal  a  mátrix  nyelv 
felcserélődésének elmélete működni kezd. Ennek a folyamatnak a középső szakasza a mátrix 
nyelv kódváltás útján történő felcserélődése.  A kódváltás típusait  a  távolság alapú modell 
kritériumai szerint csoportosítom, majd egy folyamatábrába helyezem, aminek az eredménye 
a mátrix nyelv felcserélődése (Kovács, 2001). 
Hivatkozások
Kovács, Magdolna. 2001. Code-switching and Language Shift in Australian Finnish in
Comparison with Australian Hungarian. Åbo: Åbo Akademi University Press.
Myers-Scotton, Carol and Jake, Janice L. 2001. Explaining Aspects of Code-Switching and
Their Implications. In: Nicol, Janet L. (ed.), One Mind, Two Languages. Bilingual
Language Processing Explaining Linguistics 2. Malden, Massachusetts: Blackwell.
84-116.

Kovács Éva: Kontrasztív elemzés a metaforák használatáról a magyar, angol és német 
üzleti nyelvben.
Kulcsszavak:  kognitív  metaforaelmélet,  fogalmi  metafora,  céltartomány,  forrástartomány,  
diskurzus funkció, univerzalitás, kultúraspecifikusság, üzleti nyelv

A  kognitív  nyelvészet  egyik  fontos  felismerése,  hogy  a  metafora  nem  csupán 
díszítőeszköz, hanem az emberi gondolkodás és megértés elengedhetetlen kelléke. A Lakoff 
(1987),  Lakoff-Johnson (1980)  és  Kövecses  (1998,  2005a,  b)  nevével  fémjelzett  kognitív 
metaforaelmélet  értelmében  nyelvünk  nem  is  lehet  más,  mint  metaforikus,  hiszen  egész 
fogalmi  rendszerünk  és  ennél  fogva  cselekvésünk  is  az.  A  fent  említett  kognitivisták 
feltételezései szerint a struktúrával nem bíró absztrakt fogalmakat (pl.  szerelem, boldogság, 
düh, félelem, idő, gazdagság, vágy, stb.) konkrét, tapasztalati forrástartományok alapján (pl. 
az emberi test, épületek, gépek és eszközök, állatok, növények, stb.) strukturáljuk. Dolgozatom 
alapvető  célja  annak  bemutatása,  milyen  fogalmi  metaforák  játszanak  szerepet  az  angol, 
magyar  és  német  üzleti  nyelv  jellegzetes  szakszókincsének  megértésében.  Továbbá  arra 
próbálok rávilágítani, milyen funkciót töltenek be a metaforák az üzleti diskurzuson belül, 
valamint azt, hogy mennyire univerzálisak ezek a metaforák, és milyen kulturális különbségek 
fedezhetők fel használatukban.

Kovács Ilona Julianna: A terminuskutatás tárgya a szakirodalom tükrében
Kulcsszavak: terminológia, nyelvészet, jelentés, jelentésváltozat

Nem egységes  a  „terminuskutatás”  fogalom megítélése  a  legrégebbitől  a  legújabb 
kutatási adatokig. A „terminológia” a leginkább egységesen tárgyalt terminus, miszerint ez a 
fogalom  a  terminusok  gyűjtőneve.  A  terminuskutatás  tárgya  a  terminus.  A  „terminus” 
meghatározására  számtalan  definíció  létezik.  A  nyelvi  szótárakban  főleg  a  nyelvészeti 
megközelítés  kap  hangsúlyt.  A magyar  nyelvű  nyelvészeti  szakirodalom a  „szakszó”-t,  a 
„műszó”-t  és  a  „nomenklatúra”  megnevezéseket  használja.  Ezek  a  megnevezések  sem 
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alkalmazhatók egyértelműen a terminusok megkülönböztetésére. A terminusok osztályozása 
sokféleképpen  lehetséges.  Az  egyszerű  szavak,  mint  terminusok  magukban  hordozzák  a 
poliszémia tulajdonságot. A terminusok többsége idegen eredetű a nemzeti nyelvekben. Fel 
kell  mérni  pl.  szűkebb  kutatási  területemen  –  a  gazdasági  nyelv  terminusai  alapján-,  az 
általam  vizsgált  nyelvekben  (magyar,  német,  orosz)  milyen  mértékben  fordulnak  elő 
internacionalizmusok,  van-e  az  anyanyelven  is  megfelelő 
jelentésváltozatuk/jelentésváltozataik.  Meg  kell  vizsgálni,  fedi-e  az  adott  terminus  eredeti 
jelentését minden jelentésváltozat. A terminusok „terminus technicusai” és jelentésváltozatai 
nem mindig találhatók meg egy – egy rendelkezésre álló szakmai és nem szakmai) szótárban. 
A vizsgált terminusok jelentésváltozatait nyelvészeti rangsorolásaik szerint kell tárgyalni. A 
sokjelentésűség okán érdemes lenne minden terminus jelentéseit a szótárakban felülvizsgálni, 
mert sok esetben félrevezetnek a megadott jelentésváltozatok. A terminusok többségének az 
általános kommunikáció szókincsében is sajátságos jelentése van.

Kovács Judit: A kéttanítós magyar-angol kéttannyelvű általános iskolai program két éve
Kulcsszavak:  kéttannyelvű  oktatás,  angol,  kooperatív  tanítás,  általános  iskola,  alternatív  
tantervű oktatás

Hazánkban  2004  szeptemberében  indult  az  első  és  jelenleg  is  egyetlen  kéttanítós 
(kooperatív) magyar-angol kéttannyelvű általános iskolai program Budapest III. kerületében. 
A  programot  egy  alapítvány  működteti,  amely  2001-ben  egy  hasonló  típusú  óvoda 
alapításával  kezdte  meg tevékenységét,  amely  a  szülők kérésére  intézménybővítést  hajtott 
végre  és  iskolai  osztályokat  is  indított.  A kéttanítós  vagy  párban  tanítós  módszer  (team-
teaching) lényege, hogy a magyar és az angol pedagógus egyidejűleg van jelen az órán, és ily 
módon mindkét nyelv tannyelvként funkcionál. A program sajátossága, hogy a magyar nyelv 
és  irodalom,  valamint  az  angol,  mint  idegen  nyelv  kivételével  az  összes  iskolai  tárgyat 
mindkét nyelven, magyarul és angolul egyaránt oktatják.

Előadásomban  megkísérlem  az  elmúlt  két  tanév  munkájának  többszempontú 
értékelését. Ennek sorában áttekintem a program főbb sajátosságait, a tanulókra és a tanárokra 
vonatkozó legfontosabb adatokat, mint például a tanárok esetében a nyelvi háttér, illetve a 
kvalifikáció,  a  tanulók  esetében  az  anyanyelv,  a  szülők  nyelvi  háttere,  illetve  egyéb,  a 
programban való részvételt befolyásoló tényezők (például a lakóhely). Szó lesz a program 
számára készült és abban használt tankönyvekről, valamint a program minőségbiztosításának 
feltételeiről.

Végezetül egy rövid videó-bejátszás erejéig a hallgatóság betekintést nyerhet az órák 
hangulatába, a program sajátosságaiba, valamint a tanulók nyelvi és tantárgyi tudásába.

Kovács  Tímea:  „Amikor  elmentem  fölszedni  a  vízumot,  ott  is  persze  magyarul 
beszéltem.” Lexikai kölcsönzések angol-magyar kétnyelvű beszédprodukcióban
Kulcsszavak: lexikai kalkok, kódváltás, mátrix nyelv

Egyéni és közösségi szociolingvisztikai tényezők hatására az angol többségi nyelvi 
környezetben élő angol-magyar kétnyelvűek nyelvhasználatában tetten érhető a strukturális és 
funkcionális  gyöngülés.  Jelen előadás célja  az angol  többségi  környezetben élő kétnyelvű 
beszélőkre jellemző ún. lexikai kalkok változásainak kvantitatív elemzése egyéves időtengely 
mentén. 

Adatközlőim (n=10) a Balassi Bálint Intézet magyar nyelvtanfolyamán részt vevő 18 – 
23 éves nyugati szórványmagyarságból, többségükben cserkészközösségekből érkezett angol-
magyar kétnyelvű beszélők. 
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Noha  jelen  előadásomnak  nem  a  kódváltás  a  fő  témája,  az  általam  vizsgált 
nyelvhasználati  sajátosságok  vizsgálatának  elméleti  keretét  Myers-Scottons  mátrix  (1993, 
1997) és absztrakt  két-  vagy többnyelvűek beszédprodukciójára  jellemző modelljei  (2000) 
alkotják.  

A lexikai  tükörfordítások  vagy  kalkok  nem illeszkednek  a  magyar,  mint  összetett 
mátrix  nyelv  morfoszintaktikai  keretébe,  így  negatív  transzferként  jelennek  meg.  Mivel 
magukon viselik a beékelt, jelen esetben az angol lexémák morfoszintaktikai és szemantikai 
sajátosságait, így jól példázzák az interlingvális lexikai keveredést és interakciót. 

Jelen  előadásomban  a  vizsgált  közösség  beszédprodukciójában  előforduló  lexikai 
kölcsönzésekre  jellemző  tendenciákat  szeretném  összefoglalni  és  megvizsgálni,  hogy  az 
angol-magyar  beszédprodukciós  modellek alapján milyen törvényszerűségek jelennek meg 
ezek használatában.

Kovácsné Dudás Andrea: Hiperszöveg és fordítás
Kulcsszavak: hiperszöveg, szövegszerkezet, linearitás, szövegértés, kép-szöveg értelmezése

Az  előadás  napjaink  egyik  leggyakrabban  olvasott  szövegtípusával,  az  interneten 
megjelenő hiperszöveggel  és  ezek fordítási  problémáival  foglalkozik.   Felmerül  a  kérdés, 
hogy mennyiben változtatja  meg az  internet,  mint  közvetítő  csatorna a  szövegek jellegét, 
illetve,  hogy  másképpen  kell-e  fordítani  a  hagyományos  szövegeket  és  az  interneten 
megjelenő  ún.  hiperszövegeket?  Az  internet,  mint  közvetítő  csatorna,  hatással  van  a 
szövegalkotásra, az olvasás módjára és a szövegértésre. Az előadásban felvázolom a hipertext 
jellemzőit, és kiemelem a különbségeket a lineáris szövegekhez képest. Majd néhány példa 
bemutatásával rámutatok azokra a fordítási nehézségekre, melyek az elektronikus közvetítő 
közegben létrejött hipertext fordítása során felmerülhetnek. 

Végül  röviden  kitérek  egy  másik  problémára  is,  amellyel  gyakran  találkozunk  az 
internetes  szövegek fordításánál.  Az  elektronikus  formában  megjelenő  oldalakon  a  nyelvi 
kommunikációt általában képek is kiegészítik, melyek a jelentést módosítják és bővítik. A 
különböző  médiumok  összekapcsolódása  révén  létrejött  szöveg  megfelelő  célnyelvi 
átültetéséhez nem elegendő csupán a szöveg lefordítása, hanem figyelembe kell venni a kép-
szöveg  együttes  hatásának  tulajdonságait  a  forrásnyelvben,  és  ennek  az  „együtthatásnak” 
megfelelő fordítási megoldást kell találni a célnyelvben. 

Kurtán  Zsuzsa  -  Silye  Magdolna:  Szaknyelvi  kompetenciák:  EU  elvárások  és  hazai 
helyzetkép
Kulcsszavak:  szükségletek,  nyelvhasználati  kompetenciák,  nyitott  európai  képzés,  
ellentmondások, oktatás-stratégia

A  munkaerő-piaci  elvárások,  az  oktatási  rendszerek  összehangolása,  az  intenzív 
nemzetközi mobilitás (idegen nyelvű képzés) és az oktatás európai elemeinek erősítése során 
szükségesnek  ítélt  képességek  és  készségek  nyelvhasználat  által  valósulnak  meg,  és  a 
végzettek  eredményeiben,  tudásában,  tevékenységeiben  mutatkoznak  meg.  A  diákok  és 
oktatók  (szak)nyelvhasználati  kompetenciái  azonban  nincsenek  automatikusan  jelen.  A 
szakmai  beszélőközösségek  (pedagógusok)  szakmai  kultúrákat  képviselnek,  a  diákok  a 
nyelvhasználat  által  szocializálódnak  a  tudományterületüknek  megfelelő  szakmai 
diskurzusközösségekbe.  Kiemeljük,  hogy  a  szakemberképzés  különböző  szintjein  a 
kompetencia-alapú  követelmények  szervesen  összefüggenek  a  nyelvhasználati 
kompetenciákkal.  Rámutatunk arra  az  egyensúlytalanságra,  ami  a  dokumentumok szintjén 
deklarált  európai uniós elvárások és  a hazai  gyakorlatban megjelenő felsőfokú szaknyelvi 
felkészítés között feszül.  
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Kusztor  Mónika:  Közbeékelés  és  közbevetés  a  forrásnyelvi  szövegben  –  kihívás  a 
szinkrontolmács számára?
Kulcsszavak: közbeékelés,  közbevetés,  empirikus  korpuszalapú  tolmácsoláskutatás,  
tolmácsstratégia

A közbeékelés és közbevetés, mivel a mondategység folyamatosságának megszakítását 
eredményezi, elszakítva egymástól grammatikailag összetartozó elemeket, különösen érdekes 
(és  korántsem  kimerítően  vizsgált)  nyelvi  szerkezet  a  szinkrontolmácsolt  szövegek 
kutatásában.  Akár  a  mondat  szintjén  (közbeékelés),  akár  más  nyelvi  szinten  történik 
(közbevetés), megszakad a megnyilatkozás, s a tolmácsnak nem csak a hallgatás, befogadás, 
megértés és célnyelvi  produkció egyidejűleg teljesítendő feladatait  kell  elvégeznie,  hanem 
fejben  kell  tartania  azt  is,  hol  szakadt  meg a  megnyilatkozás,  hogy  a  közbeszúrt  egység 
befejezte után folytatni tudja azt. Előadásom célja, hogy forrásnyelvi és célnyelvi szövegek 
összevetésével  vizsgálja,  milyen  hatással  van  a  közbeékelés  ill.  közbevetés  szerkezete  a 
szinkrontolmácsolásra. Tanulmányomban a következő kérdésekre keresek választ: Jellemző 
módon  megtartja-e  a  tolmács  a  forrásnyelvi  közbeékelést  ill.  közbevetést  a  célnyelvben, 
vagyis megfigyelhető-e szerkezeti analógia? Amennyiben igen, a célnyelvi közbeszúrt egység 
tartalmában és funkciójában megfelel-e a  forrásnyelvinek? Ha nem, mennyiben változik s 
ezen változások a tolmácsolandó szöveg mely tulajdonságainak következményei lehetnek? 
Vizsgálatom eredményei azt mutatják, hogy a szinkrontolmács jellemző módon megszűnteti 
(vagy lerövidíti)  nemcsak a  mondatszintű közbeékelést,  hanem a szó-  ill.  szintagmaszintű 
közbeszúrást  is,  különösen,  ha  az  terjedelmes.  A  közbeszúrt  jellánc  tartalmát  gyakran 
utólagosan  közli,  esetleg  (részben)  kihagyja,  aminek  következtében  a  célnyelvi  szöveg 
kommunikatív  egységeinek  felépítése,  logikai,  szemantikai,  pragmatikai  kapcsolathálója 
gyakran  megváltozik  a  forrásnyelvi  szöveghez  képest.  Az a  megfigyelés,  hogy a  tolmács 
igyekszik helyreállítja a nyelvtanilag összetartozó elemek egymásutániságát, megerősíti azt a 
feltevést,  hogy  a  közbeékelés  és  közbevetés  különös  mentális  kihívást  jelent  és  növeli  a 
tolmácsolandó szöveg nehézségi fokát. 

Laczik Mária: A kezdet és a vég nyelvi kifejezése a magyar és az orosz nyelvben
Kulcsszavak: lexikai függvény, kezdet és vég, főnévi szófajú kulcsszó, a kulcsszó általános  
jellemzői, a szavak lexikai kapcsolódóképessége 

A  kezdet  és  a  vég nyelvi  kifejezésének  leírása  egyike  a  Zsolkovszkij-  Melcsuk 
szerzőpáros  szemantikai  elméletében  felsorolt  lexikai  függvényeknek.  Ezen  lexikai 
függvények összefüggésbe hozhatók a szemantikai alapon szerveződő szókapcsolatokkal. A 
kezdet és vég kifejezésére „szerveződött” szemantikai egységben, a szemantikai függvényben, 
a kulcsszó szerepét főnevek vállalják fel. Esetünkben olyan főnevek, amelyek szemantikailag 
a természeti jelenségekhez, évszakokhoz, napszakokhoz köthetők, nyelvtani sajátosságaikat 
tekintve  pedig  képzetlen,  nem  összetett  lexémák.  A  természeti,  időjárási  változások 
kifejezésére  használatos  lexémák  –  összevetve  más  szemantikai  egységekkel  –  sajátos 
vonásokkal is rendelkeznek. 

Előadásomban azt kívánom elemezni s összevetni, hogyan fejezhető ki a magyar és az 
orosz nyelvben az a szemantika, amely a kulcsszavakkal megnevezett dolog „kezdetét” vagy 
„befejeződését”  hivatott  jelölni.  A  kulcsszavak  lexikai  kapcsolódóképessége  nyelvre, 
nyelvhasználatra jellemző következtetéseket tesz lehetővé. Ebben az összevetésben egyaránt 
megfigyelhetők lesznek mind az ekvivalenciára, mind az interferenciára jellemző vonások. 
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Lanteri Edina: A kódkeverés/kódváltás különböző funkcióinak vizsgálata két kétnyelvű 
családban
Kulcsszavak: kódkeverés, nyelvtudás hiányosságai, titkos kód

A dolgozat célja, hogy összehasonlítsa a kódkeverés lehetséges funkcióit egy szerb-
magyar és egy olasz-magyar családban. A szerb-magyar család egy Dél-Magyarországon élő 
őshonos szerb kisebbség tagja. Az olasz-magyar család, egy a magyar feleségétől elvált olasz 
apa és az öt éves kislánya, akivel az apa rendszeres időközönként találkozik.

A kutatás elsősorban a családokban készült hangfelvételen alapul, amelyet a szülőkkel 
készített interjúk és a személyes megfigyelés egészítenek ki. 

Az előzetes hipotézisek a kódkeverés funkcióit illetően csak részben igazolódtak be. A 
felvételek alapján a kódkeverésnek számos oka és funkciója fedezhető fel: stilisztikai, a nyelv 
nem tökéletes ismerete, a kölcsönzés, kulturális áthidalás stb. A kutatás érdekessége, hogy bár 
nyilvánvalóan  vannak  átfedések  a  két  családban  a  kódkeverés  okainak  tekintetében,  a 
funkcióra vonatkozólag releváns különbség fedezhető fel. Míg a szerb-magyar családban a 
kódkeverés legjelentősebb okának hátterében a szerb nyelvtudás hiányosságai ismerhetők fel, 
addig az olasz-magyar családban a kódkeverés különleges értelmet nyer azáltal, hogy az apa 
és a lánya közötti „titkos” kódként funkcionál. A különleges nyelvi játéknak leglényegesebb 
funkciója valószínűleg az apa és lánya közötti kapcsolat elmélyítése.

Lehmann Magdolna: Angol szakos hallgatók produktív szókincse
Kulcsszavak: idegennyelv-oktatás, nyelvi mérés, idegennyelvi szókincs, íráskészség

Az utóbbi évtizedben lendületesen fejlődő kutatási ággá vált az idegennyelvi szókincs 
vizsgálata. Számos tanulmány világít rá arra, hogy a nyelv inkább lexikai, mint grammatikai, 
valamint  hogy  a  nyelvtanuló  és  az  anyanyelvű  nyelvhasználó  nyelvtudása  közötti 
legszembetűnőbb különbség szókincsbeli tudásukban keresendő. Ellentmondó adatok vannak 
arra vonatkozóan, hogy minimálisan mekkora és milyen angol szókincs szükséges egyetemi 
tanulmányok folytatásához, ám bizonyított, hogy a szókincs és a tanulmányi sikerek között 
szoros kapcsolat  áll  fenn.  Kérdéses még, mit  értünk azon, hogy ismerünk egy adott  szót: 
felismerjük,  vagy  használni  is  tudjuk;  és  hogy  e  kétfajta  tudás  milyen  kapcsolatban  áll 
egymással, illetve az egyes készségekkel.

A vizsgálat fő célja a receptív és a produktív szókincs összefüggéseinek feltárása. A 
Pécsi Tudományegyetem angol szakos hallgatói számára az első év végén kötelező nyelvi 
alapvizsga  alapján  azt  tanulmányozta,  milyen  összefüggés  áll  fenn  a  hallgatók  produktív 
szókincsét  mérő  írásfeladat,  valamint  az  angol  nyelvhasználati  tesztbe  ágyazott,  receptív 
szókincset  mérő  feladat  eredményei,  valamint  az  alapvizsga  négy  komponensén 
(nyelvhasználat, olvasott szövegértés, írás, hallott szövegértés) elért eredmények között. Az 
írásfeladatokban  megjelenő  szókincset  továbbá  összeveti  néhány  olyan,  széles  körben 
elfogadott  és  alkalmazott  szólista  szókincsével,  melyek ismerete  fontos  lehet  az egyetemi 
tanulmányok során.

Lendvainé Décsy Kornélia: A mentális lexikon sajátosságai harmadik osztályban
Kulcsszavak::  anyanyelv-elsajátítás,  beszédpercepció,  beszédprodukció,  aktív  szókincs,  
passzív szókincs, aktivált szókincs, hozzáférési folyamatok

A  verbális  nyelvhasználat,  akár  a  beszédpercepcióra,  akár  a  beszédprodukcióra 
gondolunk, szükségessé teszi az egyén mentális lexikonának aktiválását. A mentális lexikon 
jelentése egyfajta agyi szótár, amely az egyén beszéd- és nyelvi jeleket tároló rendszerével 
azonos. A mentális lexikon három részből áll: az aktív részből, amelynek elemei a beszélő 
részéről gyakran kerülnek használatra, a passzív részből, melynek elemeit a beszélő ritkán 
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használja,  és  az  aktivált  részből,  melynek elemei  akár  az  aktív,  akár  a  passzív  részbe  is 
tartozhatnak, de az adott beszédhelyzet megkívánja a használatukat. 

A beszéd folyamán nemcsak annak van jelentősége, hogy hány elemből áll az egyén 
mentális lexikona, hanem annak is,  milyen mértékben tudja az adott helyzetben ezeket az 
elemeket felhasználni, aktiválni. 

A  hozzáférési  folyamatok  megfelelő  működése  beszélési  és  beszédhallgatási 
tapasztalattal fejleszthető. 

Harmadik osztályban a gyermekek már birtokában vannak anyanyelvüknek. Képesek 
az önálló beszédprodukcióra, de arra is, hogy a beszélgetésben megfelelő partnerek legyenek. 
Hogyan  alakulnak  ezek  a  folyamatok  egy  megkésett  beszédfejlődésű  gyermek  esetében? 
Sikerült-e harmadik osztályra ledolgoznia a nyelvi hátrányt?

Lesznyák Márta: A fordítói kompetencia fogalma
Kulcsszavak: fordítás, fordítás tanítása, fordítói kompetencia, kompetencia-modellek

A  fordítói  kompetencia  a  pedagógiai  és  pszicholingvisztikai  irányultságú 
fordítástudományi  írások  egyik  leggyakrabban  használt  fogalma,  sőt  az  utóbbi  évtizedek 
kutatásai  nyomán  ma  már  egymással  versengő  fordítói  kompetencia-modellekről  is 
beszélhetünk.  Ugyanakkor  egyfajta  bizonytalanság  jellemzi  a  fogalom  mibenlétét.  Igen 
gyakori,  hogy  a  szerzők  pontosan  nem  határozzák  meg,  mit  értenek  e  terminus  alatt. 
Előadásunk célja, hogy rendszerezzük, mit tudunk a kompetenciáról általában, milyen típusú 
fordítói  kompetencia-modelleket  ismerünk,  és  hogy  megpróbáljuk  beilleszteni  a  létező 
fordítói kompetencia modelleket a pedagógiai-pszichológiai kompetencia felfogások sorába. 
Ennek  érdekében  először  áttekintjük  a  pedagógiában  és  a  pszichológiában  használt 
kompetencia  fogalmakat:  Weinert  (2001)  alapján  kilenc  kompetencia-felfogást 
különböztetünk meg. Ezt követően megvizsgáljuk, hogy a kilenc kompetencia-fogalom közül 
melyek  alkalmazhatók  a  fordítói  kompetencia  értelmezésekor.  Előadásunkat  azzal  a 
következtetéssel zárjuk, hogy a fordítói  kompetencia-modellek közül egyik sem tekinthető 
„jobbnak” a  másiknál.  Sokkal  inkább arról  van  szó,  hogy a  mindenkori  pedagógiai  vagy 
kutatási  céloknak  megfelelő  modellt  kell  választanunk.  Ehhez  azonban  a  kompetencia 
fogalma terén lényegesen nagyobb tudatosságra lenne szükség, mint amivel napjainkban néha 
találkozhatunk.
Irodalom
Weinert, F.E. 2001. Concept of Competence: A conceptual clarification. In: Rychen, D.S. & 
Salganik,  L.H.  (eds)  Defining  and  Selecting  Key  Competencies.  Hogrefe  and  Huber 
Publishers, Seattle, pp. 45-65.

Lukács András: A vallásos tartalom kifejezése a rendszerváltás előtti gyermekirodalmi 
fordításokban.  Harriet  Beecher  Stowe: Tamás  bátya kunyhója  című  regényének 
vizsgálata
Kulcsszavak: gyermekirodalom, ideológia, vallás, fordítás, ferdítés, kihagyás

A rendszerváltás előtti hivatalos materialista ideológia a szépirodalmi fordításokban is 
megjelent.  A gyermekeknek,  illetve  az  ifjúságnak  szánt  művek  fordításában  leginkább  a 
vallásos tartalom mellőzése feltűnő.

Az  1945–1990  közötti  időszak  gyermekirodalmi  fordításai  közül  ideológiai 
szempontból, legalábbis a vallásosság vonatkozásában a legkényesebb mű Harriet Beecher 
Stowe  Tamás bátya kunyhója  című regénye,  amelyen éppen ezért  jól  lehet  szemléltetni  a 
különböző fordítói megoldásokat. Annál is inkább, mert a regény többféle fordításban (1925, 
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1951, 1957), illetve átdolgozásban (1904, 1912, 1932) került a magyar olvasóközönség elé, 
így jól összehasonlíthatók a szocialista rezsim alatt és az után készült magyar változatok.

Mit kezdhet egy vallási utalásokban bővelkedő regény fordításával egy olyan korszak 
„hű” fordítója, amelyben a vallás(osság) nemkívánatos jelenség? Milyen hatással van ez a 
dilemma a lexikára? A mű szerkezetére? Netán az egész regény mondanivalójára? Mennyire 
egyéniek a  fordítói  megoldások,  hol  találhatók közös jegyek a  kortárs/sorstárs(?)  fordítók 
munkáiban? Ezekre a kérdésekre igyekszik választ adni az előadás, az egyes fordításokból 
kiválogatott jellemző példák bemutatásával.   

Az  előadás  fő  célja  az,  hogy  ha  kis  mértékben  is,  de  hozzájáruljon  a  fordítás  és 
ideológia viszonyáról szerzett ismereteink bővítéséhez, valamint szerény adalékot nyújtson a 
rendszerváltás előtti fordítástörténet kutatásához. 

Lukácsné Budai Judit: A magyar, mint idegen nyelv oktatása a "Szituációk" című könyv 
tükrében
Kulcsszavak: egynyelvűség, anyanyelv, mint közvetítő szerep, a grammatika központi szerepe,  
az angol, mint egyetlen közvetítő nyelv, kommunikációs szituációk segítségével.

Hazánk  NATO-hoz,  illetve  EU-hoz  történő  csatlakozása  után  elvárásaink  szerint  a 
magyar nyelv, kultúra iránt iránti érdeklődés a tagországok részéről nőni fog. Azonkívül az 
EU-bővítésnek köszönhetően a határon túl élő magyaroknak is egyre nagyobb lehetőségük 
lesz anyanyelvük, kultúrájuk ápolására. Megítélésem szerint a magyar, mint idegen nyelvet 
oktatóknak a jövőben nagy szerepet kell vállalniuk ebben a folyamatban.

Előadásomban az oktatás néhány problémájáról szeretnék szólni. Általában az idegen 
nyelv  tanítása  során  is  felmerül  az  egynyelvűség  problémája,  azaz  az  idegen  nyelvet  az 
anyanyelv  kiiktatásával  kell  elsajátítani.  A magyar  nyelv  sajátosságait  figyelembe  véve  a 
nyelvtannak  központi  szerep  jut,  amely  magyarázatához  nagy  segítséget  nyújt  az 
anyanyelvben történő megerősítés. Felmerül a kérdés, hogy a közvetítő nyelv az angol legyen, 
mert feltételezések szerint a külföldiek ezt a nyelvet beszélik. A kérdés azonban, hogy milyen 
szinten? Tehát a megoldás az lenne, ha "kétnyelvű" tankönyvek készülnének. Ezek közül a 
"kétnyelvű" könyvek közül a német anyanyelvűek részére készült  tankönyveket szeretném 
elemezni.

A tankönyvek  közül  hármat  választanék  ki.  A középpontban  a  legújabb  könyv  a 
"Szituációk" állna.

Magocsa László:  Interaction in the classroom
Kulcsszavak: listening skills, breakdown in communication, redirection, framing, prompting

In the language classroom practice there are factors which can affect the interaction 
initiated by the teacher  and its  effectiveness as well.  The students’  listening skills play a 
significant role in developing real communication skills. The adage „in one ear and out the 
other” describes quite accurately what happens in some lessons. Some students simply do not 
listen and, consequently it results in a communication breakdown. How the language teacher 
can organize the lesson to be really facilitating in this respect is one issue the author of the 
paper would like to discuss. 

The technique of asking questions plays a significant role while initiating interaction 
in a language classroom. There are  ’closed questions’,  low-level, and  high-level ones. The 
order in which we ask questions is also of importance. Redirection is another useful technique 
to use in question and answer session.  Framing a single question for which there are many 
possible responses allows participation from several students.  Prompting can be used when 
students fail to answer because they do not understand part of the question.
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A careful consideration of all these while planning the language lesson can ensure that 
students  are  challenged appropriately  with  relevant learning  activities.  The  outcome  is 
successful interaction in the classroom and the development of language skills.

Magyar  Viktor,  Váry  Ágnes:  A  szövegértés-  és  feldolgozás  fejlesztése  nagyothalló 
gyermekeknél az informatika segítségével
Kulcsszavak:  nagyothalló  gyermek,  szövegértés,  szövegfeldolgozás,  képességfejlesztés,  
számítógépes program

A szövegértés  és  a  szövegfeldolgozás  bonyolult  interaktív  folyamat,  amely  során 
meglévő ismereteinket használjuk fel az új, eddig ismeretlen szöveg tartalmi feldolgozásához. 
A hazánkban alkalmazott  vizsgálatok eredményei   arra  utalnak,  hogy az általános iskolás 
gyermekek strukturális szinten történő szövegértése elsősorban a dokumentumszövegek terén 
elmarad a várt teljesítménytől.

Nagyothalló gyermekek nyelvi fejlettsége az olvasási- szövegértési képességek terén a 
nemzetközi és hazai kutatások alapján 6-7 éves elmaradást mutat.

Ennek egyik magyarázata az, hogy a gyermek beszédének, beszédértésének fejlődése 
csak a hallókészülékkel való ellátás utáni időkben indul meg és akkor sem automatikusan, 
hanem az észlelés, az észlelési impulzusok és a megértési folyamatok játékos gyakorlatok 
során való összekapcsolása után. 

A sajátos  nevelési  igényű  nagyothalló  gyermekek  szövegértési  kompetenciájának 
fejlesztése  kiemelt  feladat,  hiszen  ez  a  képesség  meghatározó  az  információszerzés,  az 
ismeretelsajátítás, a kapcsolatteremtés során, megteremti a tanulási, társadalmi integráció,az 
esélyegyenlőség lehetőségét.

Bemutatunk  egy  olyan  számítógépes  programot,  amely  a  nagyothalló  gyermekek 
szövegértési és szövegfeldolgozási képességét fejlesztik színes, hangulatos, sokszor humoros 
képsorok és történetek felhasználásával. A csatlakozó feladatok többféle megközelítéssel és 
funkcióval szolgálják a feldolgozás sokszínűségét, a szókincs bővítésének, az összefüggések 
felfedezésének, a szeriális emlékezet fejlesztésének lehetőségét. A képességfejlesztő szoftver 
az általános iskolás hallássérült gyermekek minden korcsoportjának kínál feladatsorokat, de 
hasznos segédeszköz lehet ép hallású gyermekek olvasástanítása során is.

Medve Anna: Új típusú információk és információ-átadás az anyanyelvi nevelésben
Kulcsszavak: taneszközök, digitalizáció, interaktivitás, társadalmi szerepek

A magyar  anyanyelvoktatást  a  szakirodalomban,  a  médiában  és  a  közbeszédben 
számos jogos kritika éri: szerepe a nyitott és információ-alapú társadalomban alapvető, átfogó 
és  integratív;  eredményei  azonban  messze  a  kívánalmak  alatt  maradnak.  E  helyzet 
felszámolása több tényezős folyamat, minthogy az okok is számosak: a szakterület belső – 
tartalmi és módszertani – tisztázatlanságai, valamint külső tényezők (például a felgyorsuló és 
nehezen prognosztizálható társadalmi - gazdasági változások) is közrejátszik benne. 

Előadásomban szeretnék konkrét taneszköz-részek bemutatásával egyrészt példákkal 
rámutatni az eredménytelenség okaira, másrészt a több tényezős rendszer egy fontos belső 
elemének,  a  taneszköz-rendszernek  a  szempontjából  megmutatni  az  előrelépés  egyik 
lehetséges  formáját.  A  taneszköz-részek  a  következő  célokat  szolgálják:  az  anyanyelv 
integratív  (anyanyelv  –  idegen  nyelv  –  irodalom)  oktatása;  alkalmazkodás  a  társadalmi 
változásokhoz  (a  szerepek  gyors  és  nagy  mértékű  bővülése),  az  új,  digitális 
információhordozókhoz és azok jellegzetes szövegeihez (például a hipertextus), saját nyelvi 
jelrendszereihez  és  sajátos  műfajaihoz,  a  tömegkommunikáció  új  jellemzőihez  (interaktív 
formák), az új szövegtípusok megjelenéséhez, a verbális és képi szövegek gyakori együttes 
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szerepléséhez,  –  ezen  túl  pedig  gazdaságos  és  képességfejlesztő  tanulási  stratégiák 
(kooperatív  tanulás)  alkalmazása.  Eközben  szeretném  a  taneszközökről  kialakult 
hagyományos képet és értékelésük szempontjait is árnyalni.

Mezei Gabriella: Teachers’ and students’ perceptions of and beliefs about motivational 
strategies in the EFL classroom
Kulcsszavak: motivation, motivational strategies, motivational teaching practice, EFL, beliefs

It is argued that motivation is one of the key factors that most directly contribute to 
successful  language  learning.  It  is  also  held  that  teachers  are  key  elements  as  to  how 
motivated and thus how successful a learner in learning a L2 will be. Motivation has been 
studied from various aspects during the past decades, and these studies are mostly quantitative 
in nature as their main aim has been to map the key components of motivation and their 
relation to proficiency. In this talk, however, a rather qualitative aspect of motivation will be 
addressed, that is, what teachers think about motivating students to learn, complemented with 
the students’ aspect as teaching (and researching it) is incomplete without considering both 
sides. Interviews were conducted with three teachers (from different types of school) and with 
three students (the same secondary school, different teachers). Data were also gained from a 
teacher  training  session  on  motivating  students  in  a  language  school.  This  empirical 
investigation has  resulted in  an inventory of  the most  desired qualities  of  the motivating 
teacher, and also shows the areas to which teachers think they should pay more attention. This 
study will heighten awareness as to our (motivational) teaching practice and can lead to more 
conscious teaching.

Molnárné László Andrea: Fordítható-e az illokúciós erő?
Kulcsszavak: Pragmatika, direktív beszédaktusok, performatív igék, illokúciós erő, reáliák

A direktív beszédaktusok többféle nyelvi eszközzel juttathatók kifejezésre. A beszélő 
akár  direkt,  akár  indirekt  módon  kívánja  kifejezésre  juttatni  akaratát  különböző  nyelvi 
eszközök közül  választhat.  A direkt  módon kifejezésre  juttatott  akarat  egyik  lehetősége  a 
performatív  igék  használata.  A  performatív  igék  (parancsol,  kér,  ajánl,  stb)  ugyanúgy 
különbséget mutatnak illokúciós erejükben, mint a többi nyelvi eszköz. A fordításkor ezt az 
illokúciót  is  érzékeltetni  kell,  feltéve  ha  a  fordító  ismeretében van  a  forrásnyelvben lévő 
performatív ige illokúciós erejének. Ha a távolság és az idő túl nagy a forrás és a fordítás 
között, akkor olyan részletek, mint egy igéhez tartozó illokúciós erő elveszhetnek. Az előadás 
a  görög  Ujszövetségben  található  performatív  igéket  vette  számba,  és  vetette  össze  azok 
magyar, angol és orosz megfelelőivel. Az eredmény meglepő; egy görög performatív igéhez a 
különböző fordítások különböző illokúciós erejű célnyelvi igét rendelnek. Része ezek szerint 
a jelentésnek az illokúciós erő, sőt mi több létezik illokúciós reália?

Az illokúciós reália létét mi sem bizonyítja jobban mint az „ámen” szó, - amely ugyan 
nem tekinthető  igének  még  kevésbé  performatív  igének  —  amelyet  egyetlen  nyelvre  se 
fordítottak le, beleértve a görögöt is. Az eredetileg héber ige reáliaként funkcionál, úgy hogy 
annak illokúciós erejével senki sincs már tisztában.

Az előadás az illokúciós erő, mint pragmatikai fogalom fordítástudományi vetületeit 
kívánja felsorakozatni.
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Mónos Katalin: The effect of subject knowledge on reading comprehension in an L2
Kulcsszavak: reading comprehension, factors affecting reading comprehension

I my presentation I will examine how the reading efficiency of university students 
varies according to stated interest, reading habits and subject knowledge (topic) of the text 
read. University English majors in the first year of their studies have participated in the study, 
which aimed at finding out what factors affect their reading efficiency in a foreign language 
that they are supposed to master at an advanced level. They were given two different reading 
comprehension tests of similar word length and difficulty level (both targeted at the level 
described as C1 in the Common European Framework of Reference), on two different topics, 
which still can be regarded as general English themes. The aim of the investigation was to 
find out how the participating students’ general interest, reading habits in the mother tongue 
as  well  as  the  foreign  language,  and  the  subject  knowledge  of  the  text  affect  reading 
comprehension efficiency. 

The  presentation  aims  to  further  contribute  to  the  understanding  of  reading 
comprehension in a foreign language,  with a view to drawing conclusions concerning the 
teaching of reading skills in a wider academic context. 

Muráth Judit: Terminus és kontextus
Kulcsszavak: terminus, szakfordítás, definíció, rendszer, kontextus

A klasszikus terminológiai  iskolák felfogásában a terminus sajátos ismérvei és egy 
szakterület rendszerében elfoglalt helye révén pontosan meghatározható. A megnevezésben 
jelölt  fogalom  tartalmát,  de  legalábbis  lényegi  jegyeit  a  definíció  tartalmazza,  és  mint 
rendszerelem, a  hierarchiában kijelölt  helyével szabatossága,  egyértelműsége biztosított.  A 
köznyelvi  szókinccsel  szemben  a  terminus  prezentálása  nem  igényli  az  esetleges 
mikrokontextusok  bemutatását,  hiszen  a  terminus  az  adott  mikrokörnyezetben  nem mutat 
eltérést a rendszerben elfoglalt helyétől. Ezt a felfogást átvette a szaknyelvkutatás is. Noha e 
tézis sok szempontból igaznak tekinthető és a terminusalkotás és -rendszerezés folyamatában 
elérendő célként  deklarálandó, a  szakfordítások és különösen a  társadalomtudományi  és a 
gazdasági  szövegek  fordítása  során  utóbbi  gyakorta  nem,  pontosabban  ennek  éppen  az 
ellenkezője igazolható. Az előadás célja e probléma felvázolása és a terminus megközelítése a 
szakfordítás, tehát a fordítandó szöveg felől,  valamint a feltártak esettanulmánnyal történő 
illusztrálása.

Müller  Márta:  Fachwortaustausch  in  den  mundartlichen  Handwerker-
Fachwortschätzen (Werischwar/Pilisvörösvár)
Kulcsszavak:  lexikalisch-semantische  Eigenschaften  von  Fachmundarten,  deutsch-
ungarischer Lehnwortaustausch, Gründe der Entlehnungen, Katalysatoren der Entlehnungen,  
Fremdwörter

Die  Ein-  und  Zuwanderung  deutschsprachiger  Handwerker  aus  dem  bairisch-
österreichischen  Raum  bewirkten  ab  dem  18.  Jahrhundert  des  Öfteren  eine  lexikalische 
Eindeutschung mancher Berufssprachen. Diesem Eindeutschungsprozess ist es zu verdanken, 
dass einerseits allgemeine Bezeichnungen wie suszter 'Schuster' oder majszter 'Meister' in die 
ungarische Sprache gelangten,  andererseits  ein  erheblicher  Teil  der  Terminologie mancher 
Berufe  durch  deutsche  Lehnwörter,  Lehnübersetzungen  oder  Lehnprägungen  umgestaltet 
wurde.

Der  Beitrag setzt  sich zum Ziel,  aufgrund des durch direkte  Befragung erhobenen 
Materials  Einblick  in  die  lexikalisch-semantischen  Eigenschaften  der  mundartlichen 
Fachwortschätze der zwölf untersuchten Handwerk-Bereiche (Bäcker, Drechsler, Fassbinder, 
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Fleischhauer, Maurer, Möbeltischler, Schlosser, Schmied, Schneider, Steinmetz, Tapezierer, 
Zimmermann) zu gewähren. Von dem 2.608 Einheiten beinhaltenden Korpus ausgehend soll 
mit mundartlichen Belegen veranschaulicht werden, welche Lehnstrategien am häufigsten zur 
Schaffung  neuer  Termini  benutzt  worden  sind.  Es  soll  darauf  eingegangen  werden,  aus 
welchen Gebersprachen – mit deutscher Vermittlung – Fachausdrücke in die mundartlichen 
Fachwortschätze gelangten bzw. welche Fachausdrücke ihren weiteren Weg in die ungarische 
Sprache  fanden.  Neben  dem  aufgrund  ihrer  Produktivität  relevanten  Fachwortschatz-
Erweiterungsprozess  der  Entlehnung  sollen  auch  die  in  dem  Korpus  vorhandenen 
Fremdwörter  bzw.  die  Bezeichnungen,  die  von den  Gewährspersonen zwangsläufig –  um 
Nominationslücken in der Kommunikation zu überbrücken – auf Ungarisch genannt worden 
sind,  tangiert  werden.  Abschließend werden die möglichen Gründe und Katalysatoren der 
Entlehnungsprozesse erläutert.

Nagy László: Adalék a nyelvi attitűd mechanizmusához 
Kulcsszavak: nyelvi értékítélet, nem-nyelvész beszélő, grammatika, SFL, kognitív tudomány

A  különböző  nyelvváltozatokról  a  szakemberek  mellett  a  nem-nyelvészeknek  is 
vannak ismereteik, és ezek az ismeretek nem mindig fedik egymást. A laikusok nyelvről való 
ismeretei, tudása a tudományos tudáson alapul.

A  fenti  kérdésekkel  foglalkozó,  a  nyelvi  értékítéletek  kognitív  beágyazottságát 
vizsgáló kutatásom újabb eredményeiről számolok.

A nyelvről és a nyelvhasználatról kialakult emberi tudás egyik része tudatos, a másik 
pedig az attitűdökben mutatkozik meg. A tudatos szinten vannak többek közt a nyílt nyelvi 
értékítéletek; a tudat alatt működnek a rejtett attitűdök és nyelvi viselkedésminták is, melyeket 
többségében a kommunikatív kompetencia szabályoz. Vajon ezek hogyan jelentkeznek, illetve 
hogyan befolyásolják a toborzás-kiválasztás folyamatát.

Az  előadásom  második  részében  arra  keresem  a  választ,  milyen  tényező(k) 
befolyásoljá(k) a nyelvi értékítélet kialakulását és a későbbi működését. Vajon a nyelvi attitűd 
kialakulását  és  működését  pusztán  a  nyelven  kívüli  tényezők  alakítják,  vagy  maga  a 
grammatika is szerepet játszik? Ha mindkettőnek van szerepe a kérdésben, vajon hol van az a 
pont, ahol ez a két tényező érintkezik? Végül pedig a jelentés melyik metafunkciója lehet 
releváns ezekben a kérdésekben. A kérdések tisztázásához a népi nyelvészet (Preston, D.) és a 
systemic functional grammar (Halliday) által képviselt nézeteket hívom segítségül.

Nagyházi  Bernadette:  Barangolások  a  szórend  útvesztőiben.  Kísérletek  a  magyar 
szórend megfejtésére a XIX. században
Kulcsszavak: magyar mint idegen nyelv, szórend, hangsúly, nyomaték, szórendtanítási modell

A magyar nyelv szórendi sokszínűsége, a mondatépítkezés törvényszerűségei sokáig 
rejtve  maradtak  a  magyar  nyelvtudomány előtt.  A magyar  mondatszerkezet  különleges,  a 
környező  nyelvekétől  eltérő  sajátosságai  azonban  már  a  XIX.  században  felkeltették  a 
nyelvészek és a nyelv működése iránt érdeklődők figyelmét. A Magyar Nyelvőr hasábjain már 
a  megjelenés  első  éveitől  kezdődően  találunk  szórendelméleti  fejtegetéseket.  Az  előadás 
Arany János, Joannovics György és Klicska Emil Nyelvőrben megjelent írásaival foglalkozik. 
Arany János figyelemreméltó elemzéssel mutatta be az igekötő szórendi viselkedését az állító 
és a tagadó mondatokban. Joannovich György hosszabb gondolatfolyamot jelentetett meg – 
gyakran vitázva más nyelvészek,  így Simonyi  Zsigmond megállapításaival  –  a szórend, a 
nyomaték és a hangsúly kérdéseivel.  Klicska Emil pedig a szórend kérdését a hangsúly – 
szórend – jelentés hármas egységében vizsgálta.
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Régi nyelvtudósaink eszmefuttatásait olvasva mai nyelvelméleti nézeteink gyökereit 
találjuk meg. Ahhoz, hogy a magyar nyelvet tanulók számára elsajátíthatóvá, megtanulhatóvá 
tegyünk egy olyan nyelvbéli  jelenséget,  mint a  szórend, szükséges visszatérnünk a  „tiszta 
forráshoz”. E – száznál is több éve íródott – cikkek gondolatmenete, logikája, vitathatatlan 
eredményei  segíthetnek  a  mai  magyarnyelv-tanárnak  szórendtanítási  modellje 
kidolgozásában. Az előadás ezeknek az előremutató eredményeknek az összegzését célozza.

Nyecsajeva Natalja: Specific problems of teaching for the STANAG 3333 examination
Kulcsszavak: STANAG 3333, examination, content knowledge, subject domain

Most language for specific purposes exams, such as those designed for students of and 
specialists in medicine, business, law, etc., assess candidates’ ability to communicate in their 
professional environment and discuss topics related to their job. It is therefore presumed that 
exam-takers already have enough specific purpose content knowledge, which they can easily 
communicate  in  their  native  language.  As  for  STANAG 3333,  with  its  content  focus  on 
security  issues  and  international  politics,  it  doesn’t  only  test  the  ability  of  candidates  to 
communicate and effectively carry out tasks in a military environment, but also measures 
language proficiency in the sphere in which they can hardly possess sufficient background 
knowledge. In other words, STANAG 3333 candidates are expected to be proficient in the 
language belonging to such a separate subject domain which is often not directly related to 
their job.

The speaker focuses on the problems generated by such a situation and offers certain 
solutions.

Orosz  Andrea:  Az  idegennyelvi  szókincs  növekedése  és  a  tanári  órai  szóhasználat 
kölcsönhatása
Kulcsszavak: szókincs, szóhasználat, gyakoriság, emlékezés, megfigyelés

A 2005/2006-os tanév végén az  X_lex Swansea teszt  segítségével  mértem fel  egy 
szegedi általános és középiskola tanulóinak szókincsét.  Az eredmények arról tanúskodnak, 
hogy a szókincs évről évre nő ugyan, de ez a növekedés nem egyenletes. A legnagyobb eltérés 
a 8. és a 9. évfolyam eredményei között mutatkozott. Míg a 8. osztályos diákok szókincse 
jelentős  mértékben  növekedett,  a  9.  osztályba  járók  tudása  alig  változott.  Az  okok 
kiderítéséhez további vizsgálatokra volt szükség. Osztálytermi megfigyelések során az angol 
nyelvi órai szóhasználatról (tanár és diákok) magnófelvételeket készítettem és elemeztem az 
egyes  szavak  előfordulásának  gyakoriságát  és  a  feldolgozott  új  tananyagot  is 
szókincshasználat szempontjából. A megfigyelési időszak végén, majd egy hónap múlva ismét 
felmértem a diákok adott  témakörhöz kapcsolódó tudását.  A vizsgálatokból  kiderült,  hogy 
mind  a  tananyag,  mind  az  órai  szóhasználat  a  szavak  előfordulásának  gyakorisága 
nagymértékben  hozzájárul  a  diákok  szókincsének  növekedéséhez.  Azokra  a  szavakra, 
amelyek gyakran, szisztematikusan fordultak elő az órákon, a diákok jobban emlékeztek, míg 
azok  a  szavak,  melyeket  csak  futólag  említettek,  kis  idő  elteltével  törlődtek  a  diákok 
emlékezetéből  annak  ellenére,  hogy  a  diákok  magyar  jelentéssel  együtt  kiírták  a 
szótárfüzetükbe és ezt állítólag meg is tanulták. 

Oszetzky Éva: Fejezetek a frankofon lexikográfia történetéből
Kulcsszavak: nyelvészet, lexikográfia, lexikológia, szemantika, nyelvelsajátítás

A frankofon  világban  reneszánszát  éli  a  szótárkultúra.  A franciák  az  Enciklopédia 
megjelenése  óta  nagy  figyelmet  szentelnek  nyelvüknek,  különös  tekintettel  a  norma 
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kérdésére.  A frankofon világ nagy gondot fordít a francia szókincs leírására, a szociális (a 
norma, a nyelvi regiszterek, a szakszókincs), az időbeli (diakrónia és szinkrónia), a földrajzi 
(frankofon  területek,  dialektusok)  és  a  stilisztikai  variánsok  szótárban  történő 
megjelentetésére.

Két ország vezető helyet foglal  el a lexikográfiai  munkálatokban, Franciaország és 
Québec  (Kanada),  de  jelentős  a  Belgiumi  Francia  Közösség  kiadványainak  száma  és  az 
Afrikával foglalkozó két- és egynyelvű szótárak száma is.

A jelenleg készülő francia nyelvű szótárak szerkesztői gyakorlatilag mind frankofon 
szerkesztőbizottságban  dolgoznak,  így  a  francia  nyelv  változatai,  különböző  arányokban 
ugyan, de jelen van a megjelenő egynyelvű szótárak szócikk készletében.

Két ambiciózus szótár készült az utóbbi időben, a Trésor de la langue francaise (TLF) 
Franciaországban  és  a  Base  de  Données  Lexicographiques  Panfrancophone (BDLP) 
Québecben. Ezzel egy időben pedig kézi szótárak sora látott napvilágot mindkét országban. 
Előadásomban a francia  és  a  québeci  francia  szótárak fejlődéstörténetéről  fogok szólni,  a 
lexikográfia elméleti és gyakorlati kérdései tükrében.

Osváth Gábor: A szociolingvisztikai nyelvi kompetencia és a nyelvoktatás összefüggései 
a koreai nyelv vonatkozásában
Kulcsszavak: szociolingvisztika, szociolingvisztikai változó, nyelvoktatás, koreai nyelv, nyelvi  
udvariasság

Hymes  legismertebb  fogalma,  a  kommunikatív  kompetencia  Chomsky  nyelvi 
kompetencia fogalmának ellentétpárjaként vált ismertté. A kommunikatív kompetencia első és 
máig  legismertebb  modellje  Canale  és  Swain  nevéhez  fűződik,  akik  a  kommunikatív 
kompetenciát  négy  fő  komponensben  határozták  meg:  1.  grammatikai  kompetencia,  2. 
szociolingvisztikai  kompetencia,  3.  szövegszerkesztési  vagy  diszkurzív  kompetencia,  4. 
stratégiai  kompetencia.  Gomes  de  Matos  ezzel  összefüggésben  megemlíti  a  nyelvtanulók 
szociolingvisztikai nyelvi jogait: a nyelvtanulónak joga van megismernie a nyelvi változatok 
és  regiszterek  használatának  szabályait,  a  legfontosabb  szociolingvisztikai  változókat. 
Ismertetem  a  koreai  nyelv  legfontosabb  fonológiai  változóit  életkor,  nem  és  foglalkozás 
összefüggéseiben,  a  koreai  nyelv északi  és  déli  változatának eltéréseit,  s  az  ebből  fakadó 
didaktikai feladatokat. Melyik változatot tanítsuk? Az északi ortográfia, amely a szóelemző 
elvet  követi  inkább,  a  külföldi  nyelvtanulók  számára  több  segítséget  jelent.  A  nyelvi 
udvariasság kulcskategóriájának számító beszédszintek tanításakor a tankönyvírók véleménye 
eltér  abban,  hogy  hány  beszédszintet  tanítsanak  a  létező  hat  közül  (melyik  minősül 
archaizmusnak, melyik nem), és a két udvarias szint (formális és informális) közül melyik 
szerepeljen elsőként; ismertetem az eltérő véleményeket, s a magam tankönyvírói gyakorlatát. 
Ebben  az  összefüggésben  eltér  a  férfi  és  a  női  nyelvhasználat  is.  A  kölcsönszók 
problematikája;  az  eredeti  koreai  szavak, valamint  a  kínai,  japán és európai  (főleg angol) 
kölcsönzések  eltérő  funkciója,  vetélkedésük  a  mai  északi  és  déli  nyelvváltozatban.  A 
névadással  kapcsolatos  szokások.  A  névtabu,  névadás  és  politika,  férfi-  és  női  nevek: 
pragmatikai és didaktikai tanulságok.

Őrsi Tibor: „Scoops dans la presse people”: anglicizmusok a mai francia sajtónyelvben
Kulcsszavak: anglicizmus, francia, nyelvpolitika, sajtónyelv, szókölcsönzés

A francia nyelv XX. századi fejlődése folyamán az angol, illetve az amerikai nyelvből 
átvett szavak szolgáltak a szókölcsönzés legfontosabb forrásául. A tudományok fejlődése, a 
politikai, gazdasági és kulturális viszonyok alakulása az angol nyelv nemzetközi térnyerése 
mellett a más nyelvek szókincsére gyakorolt hatást is felerősítette. Franciaországban heves 
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hivatalos  reakciót  váltott  ki  az  anglicizmusok  elburjánzása.  Szigorú  nyelvpolitikai 
intézkedésekkel próbálják azok használatát visszaszorítani. Az anglicizmusokat módszeresen 
újonnan alkotott francia megfelelőkkel helyettesítik. Ezek alkalmazása kötelező érvényű nem 
csak  a  hivatalos  nyelvhasználatban,  hanem  a  sajtóban  és  minden  tudományterületen. 
Előadásomban  a  L’Express  International nevű  francia  hetilapból  vett  példák  alapján  azt 
vizsgálom, hogy az anglicizmusok tényleges használata megfelel-e a hivatalos elvárásoknak.

Pajzs Júlia: A jövő szótára és a mai magyar lexikográfia
Kulcsszavak: számítógépes lexikográfia, szótári adatbázis, többnyelvű szótár, ontológia

A  modern  lexikográfia  egyik  legjelentősebb  egyénisége,  Sue  Atkins  néhány 
tanulmánya  alapján  ismertetem,  hogyan  képzelhető  el  a  jövő  szótára.  Ennek  fényében 
áttekintést  nyújtok  a  mai  magyar  lexikográfiáról,  a  reális  és  kívánatos  megvalósítható 
feladatokról.

A jövő  szótára  elsődlegesen  számítógépes  adatbázisként  képzelhető  el.  A szótári 
adatbázis  nem csupán egy nyomtatott  szótár  korszerű,  jól  lekérdezhető  formában,  hanem 
ennél jóval több, minőségileg eltérő. Az adatbázisban a felhasználó maga dönthetné el, hogy 
milyen stílusú, tartalmú egynyelvű értelmezést kíván látni, és ha még az egyszerűbb stílusban 
írt értelmezés alapján sem biztos a szó jelentésében, esetenként megkérdezhetné a szó idegen 
nyelvi megfelelőjét. Szintén ízlés szerint válogathatna hozzá példamondatokat, vagy egyéb 
tetszőleges  elemeket  (etimológia,  használati  vagy  szakmai  minősítés  stb.).  Az  igazán 
„futurista”  tervezet  szerint  még  akár  a  tartalomszerinti  keresésre  is  lehetőség  nyílhatna, 
valamelyik ontológia elmélet gyakorlatba való átültetésével.

Az elképzelés ismertetését követően röviden összefoglalom a mai magyar lexikográfia 
legfőbb erényeit és hiányosságait, bemutatok néhány számítógépes szótárt, és ezek alapján 
érintem, hogyan csatlakozhat a magyar lexikográfia a nemzetközi kutatások fő irányához.

Papp  Andrea:  Minden,  amit  tudni  akarsz  az  újrafordításról  …  (De  sosem  merted 
megkérdezni). L.M. Alcott "Little Women" című művének négy magyar fordítása
Kulcsszavak: gyermekirodalmi művek, fordítás, újrafordítás

Előadásomban az angolszász gyerekirodalmi művek többszöri magyar fordításának a 
kérdéskörét  elemzem. Kell-e  újrafordítani,  mikor lehet,  illetve kell  a  „szent  szövegekhez” 
nyúlni? Ki az, aki újból lefordít  egy angol nyelvű szöveget magyarra? Milyen társadalmi, 
irodalmi környezet tesz lehetővé/szükségessé az újrafordítást?

Tényleg  újra  kell-e,  időről-időre,  fordítani  a  műveket,  akkor  is,  ha  nem  színpadi 
darabokról van szó? Vagy csak akkor kell ezt megtenni, ha a nyelvezet elavult, a régi szöveg 
az érthetőség rovására megy?

Számos  nagy  magyar  író,  fordító  vállalt  kiemelkedő  műfordítói  szerepet,  amikor 
különböző angolszász gyerekirodalmi műveket fordított magyarra (Karinthy Frigyes, Mikes 
Lajos, Devecseri Gábor, Benedek Marcell, Bartos Tibor, Kopácsy Margit stb.)

Az  előadás  egy  igen  híres  amerikai  ifjúsági  regény  a  „Little  Women”  (1868)  öt 
különböző, magyar fordításáról szól.   Bemutatja a művet,  az írónőt, a társadalmi hátteret, 
valamint ismerteti a fordítók életét és azt a kort, melyekben a fordítások születtek.
Az öt „Little Women” fordítás:
Négy leány (1923) ford. Altay Margit, Singer és Wolfner kiadó 
Leányévek (1926) ford. Prém Margit, Londoni Traktátus kiadó
Jóska lányom (1948) ford. Halmi János, Sylvester kiadó
Kisasszonyok (2004) ford. Sóvágó Katalin, Lazi kiadó
Kisasszonyok (2006) ford. Barta Judit, Ulpius-Ház kiadó
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Peckham  Donald  W.  -  Molnár  Éva: Self-regulation  of  vocabulary  learning  at  the 
university level
Kulcsszavak: selfregulated learning, success and failure, learners’ strategies, vocabulary

This  paper  will  present  data  based  on a  recently  designed instrument  to  test  self-
regulated learning in vocabulary acquisition (Tseng, Dörnyei & Schmitt, 2006).  The concept 
of self-regulation in learning is an alternative approach to explaining and predicting learner 
success and failure than the traditional  approach based on the documentation of learners’ 
strategies.  Data was collected from 55 English majors at the University of Szeged concerning 
their self –regulation of vocabulary learning and also on their level of vocabulary knowledge. 
Initial results show low or no correlations between self-regulation and vocabulary knowledge, 
but when learners are divided into groups representing high- and low-levels of vocabulary 
knowledge,  rather  high  correlations  can  be  found  between  low  levels  of  vocabulary 
knowledge  and self-regulation,  while  again  for  learners  with  higher  levels  of  vocabulary 
knowledge, there are only low or no correlations found.  Our interpretation of these results 
suggests that self-regulation is an important variable vocabulary learning only when there is 
still a relatively high learning burden for vocabulary at the university level.  Interviews were 
also conducted with selected subjects in order to provide supporting and detailed qualitative 
data concerning the concepts of self-regulation.  These results are in line with other research 
done on self-regulated learning done by one of the authors in the quite different context of 
primary and secondary school pupils' general learning (Molnár, 2004).

Poletto, Giampaolo: Unintended humor in a language class: samples and observations.
Kulcsszavak: humor – communication strategies – language teaching – language assessment  
– language class

In a language class, viewed as a conversational setting, learners are invited to express 
themselves in their L2. Their oral outputs may not be flawless as they wish they would. Theirs 
are attempts, which, regardless of their success, show that they enacted some communication 
strategies (CS), on the one side, and how they performed, on the other hand. CSs lay the 
emphasis on the learners’ communicative competence, in a situation of impairment due to 
lack of knowledge in their L2. Their performances are part of a serious discourse, but may 
unintentionally  arise  laughter,  or  else  turn out  to  be humorous,  on the  other  side.  In  the 
framework of the routine language teaching practice, they offer an opportunity for a limited 
and item-oriented language assessment. Samples are presented and discussed, with reference 
to my teaching experience to Hungarian high school foreign learners of Italian.

Porkoláb  Judit  —  Boda  István  Károly:  A természet,  mint  a  költői  tudattartalmak 
kivetítése
Kulcsszavak: természet, fa, szimbólum, Radnóti Miklós, hipertext

A természet „temploma”, a tudati minták kimeríthetetlen, egységes és mélyen belénk 
rögzült  forrása,  születésünktől  fogva rendelkezésünkre áll.  A természetben ismert  és máig 
ismeretlen ok-okozati kapcsolatok munkálnak és minden mozgásban, állandó változásban van 
— hasonlóan az emberi élethez. A kettő között korreszpondenciák vannak. A művészetben, és 
ezen belül is különösen a szimbolizmusban, tudatos művészi törekvésként fel is tárulnak ezek 
a kapcsolatok. A tájképek a bennük megjelenő emberekkel éppúgy ezt tükrözik, mint a portrék 
háttér-kompozíciói;  de a  természet és ember közötti  kapcsolat  olyan erős,  hogy az ember 
jelenlétét a puszta tájba, csendéletbe vagy éppen egy absztrakt képzőművészeti (vagy zenei) 
alkotásba  is  beleérezzük.  Előttünk  áll  a  művészettörténet  számtalan  alkotása,  amely  a 
természet és az emberi élet kapcsolatának sokszínűségét festi elénk vagy jeleníti meg a maga 
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eszközeivel,  különböző korstílusokban, stílusirányzatokban. Az irodalomban a szó erejével 
még teljesebb ennek a kapcsolatnak a megmutatkozása.

Előadásunkban  Radnóti  Miklós  művészetében,  a  költőtől  származó  idézetekből 
kiindulva  szeretnénk  a  természet  és  az  ember  közötti  korreszpondancia  megjelenését 
ábrázolni — és kísérletet tenni arra, hogy hipertextuálisan megjelenítsük, ha csak részben is, 
melyek  azok  az  alapvető  mintázatok,  a  természet  és  ember  elválaszthatatlan  egységének 
forrását jelentő „ősképek”, amelyek újra és újra előbukkannak Radnóti Miklós, és az emberi 
gondolkodás asszociatív jellegéből következően más költők, írók, alkotók műveiben.

Rébék-Nagy Gábor: Orvostudományi közlemények ethnometodológiai elemzése
Kulcsszavak:  diskurzusközösség,  ethnometoodológia,  műfajelemzés,  orvostudományi  
közlemények, kultúrális interferencia 

A  műfajelemezés  két  egymást  kiegészítő,  de  ugyanakkor  egymással  élesen 
szembenálló  filozófiája  az  etnográfiai  és  az  etnometodológiai  megközelítés.   Bár  az 
etnográfiai  módszer  kidolgozottsága  rendkívül  magas  fokú,  az  ún.  "emikus"  vonások 
feltárására ez a módszer kevéssé alkalmas. Az alkalmazott nyelvészeti munkák leggyakrabban 
erre a módszertanra épülnek, vagyis az elemzésnek a nyelvész-elemző által saját szakmájának 
szabályai szerint meghatározott szempontrendszer ad keretet, az elemzendő műfajt használó 
diskurzusközösség számára lényeges megfontolásokra inkább az ethnometodológiai kutatás 
deríthet fényt.  

Ez utóbbi szempont súlya leginkább akkor mutatkozik meg, amikor a publikációra 
benyújtott tudományos közlemények kéziratai anoním szakmai bírálaton mennek át, ahol a 
szakmai bírálók a szakterület jeles képviselőiből kerülenk ki.  E bírálók a tapasztalatok szerint 
a  szakmai  vonatkozásokon  túl  gyakran  fogalmaznak  meg  a  nyelvhasználattal,  illetve  a 
kommunikáció módjával kapcsolatos véleményeket, kritikákat és követelményeket.  Ha az 
alakalmazott nyelvészeti kutatás célja a nyelvhasználók segítése, akkor nyilvánvaló, hogy e 
megnyilvánulások összegyűjtése, tanulmányozása és rendszerbe foglalása lényeges adatokkal 
gazdagíthatja a műfajelemzést.

Az  előadás  arra  keres  választ,  melyek  azok  a  szempontok,  amelyeket  magyar 
anyanyelvű,  a  szakmai  bírálatot  nem  csupán  elszenvedő,  hanem  arra  gyakran  felkért 
orvostudományi  kutatók  angol  nyelvű  tudományos  közlemények  értékelésekor  fontosnak 
tartanak, milyen módszertani elveket követnek saját kutatásaik megírása során és egyáltalán, 
hogyan küzdik le az elkerülhetelen angolnyelvűség okozta nyelvi-kulturális interferenciát.

Répási Györgyné: Az idegen nyelvi záróvizsgáktól a szaknyelvi kommunikációig
(Egy Idegen Nyelvi Intézet másfél évtizede)
Kulcsszavak:  nyelvvizsgára  felkészítő  kurzusok;  képzési  és  kimenetei  követelmények;  
nyelvvizsgáztatás; felsőfokú szakképzés; szaknyelvi kurzusok

Az idegennyelv-oktatás az egyetemeken és főiskolákon az utóbbi másfél évtizedben 
egy sor  probléma megoldását  kívánta  a  szakma művelőitől.  Az oklevél  kiadásának egyik 
feltétele a képzési és kimeneti követelményekben (KKK) meghatározott szintű nyelvvizsga 
bizonyítvány megszerzése a nem nyelvszakos hallgatók körében. A felsőoktatási intézmények 
természetesen  lehetőséget  biztosítanak  a  többi  feltétel  teljesítéséhez,  de  a  nyelvtudás 
megszerzését  és  szinten  tartását  egyfajta  szükséges  rosszként  kezelik,  és  többnyire  a 
nyelvoktatáson  akarnak  spórolni.  Jelen  előadás  a  Nyíregyházi  Főiskola  Idegen  Nyelvi 
Intézetének  „túlélési  stratégiáit”  kívánja  bemutatni.  Közéjük  sorolható:  az  idegen  nyelvi 
kínálat szélesítése; új tankönyvcsalád megírása; a nyelvvizsgáztatás jogának megszerzése (a 
Nyíregyházi Főiskola 32 fős vizsgáztatói karral rendelkező ITK „Origó” és ECL akkreditált 
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nyelvvizsgahely); a gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzés akkreditáltatása és 
működtetése; mintegy 30 szaknyelvi kurzus kidolgozása és meghirdetése. A KKK-ban előírt 
szintű nyelvvizsgára felkészítő kurzusok helyzete országos szinten megoldatlan. Javaslataim: 
kreditet rendelni az általános nyelvi tárgyakhoz; egységessé tenni a BA/BSc szakok KKK-ban 
az idegen nyelvi követelmények „terminológiáját”; az idegen nyelvi szakmai kommunikációs 
tantárgyak tartalmát  a  különféle  szakmák részéről  felmerülő igényekhez igazítani.  Vannak 
ilyen igények a felsőoktatásban?     

Richter  Borbála  Mária:  Going  back  to  basics  –  re-examining  the  question  of  why 
translation theory should be taught in translation courses.
Kulcsszavak:  translation  theory,  translator,  tertiary  education,  academic  discipline,  
professional qualification

If we take a precursory look at the curricula of courses teaching translation at tertiary 
level, whether undergraduate or post-graduate, it soon becomes clear that most institutions 
consider  it  necessary  to  include  a  component  focussing  on  translation  theory  and/or 
linguistics. A superficial survey conducted with the help of the ubiquitous Internet suggests 
that the translation theory component is usually compulsory. This paper is a reflection on why 
this is so, and on why this should be so. The maturing of Translation Studies as an academic 
discipline and the concurrent explosion in the need for practising translators that characterised 
the last few decades of the twentieth century points to the underlying tension experienced in 
colleges  and  universities  between  providing  academic  education  and  professional 
qualification. The needs of both approaches need to be integrated into a Translation Theory 
component. What are the great questions that occupy translation theorists and researchers; 
what  are  their  implications  for  practising  translators  working  in  the  global  market-place? 
Finally, what is the result expected, in other words, in what way is it intended to transform the 
students’ thinking?

Rihmer Zoltán: A Katolikus Egyház hivatalos nyelvhasználata: térkép egy kiaknázatlan 
kutatási területről
Kulcsszavak: szaknyelv, egyházi nyelvhasználat, nyelvészet, tipológia

A  koraújkortól  kezdve  egyre  fontosabbá  váló  világi  professzionális 
intézményrendszerek  (államok,  nemzeti  és  nemzetközi  politikai,  gazdasági  és  katonai 
szervezetek)  működését  kezdettől  fogva nyelvészeti  érdeklődés  kísérte,  nyelvhasználatukat 
azonban  a  kutatók  főként  a  (jogi,  közigazgatási,  politikai,  gazdasági,  katonai)  szaknyelv 
szempontjából  vizsgálták.  A XX.  század  második  felében  a  szociolingvisztikai  szemlélet 
megjelenésével e területek a hivatalos nyelvhasználat egyes típusaiként váltak leírhatóvá, ám 
továbbra  sem  indult  meg  a  legrégibb  nemzetközi  intézmény,  a  Katolikus  Egyház 
nyelvhasználatának  vizsgálata.  Századunk  első  éveire  ez  a  helyzet  megváltozott:  immár 
magyar nyelven is születnek nyelvészeti  dolgozatok az egyházi nyelvhasználat elméleti  és 
gyakorlati kérdéseiről (Pelles 2001; Menyhárt 2004). Mivel e kutatási területnek még nincs 
nemzetközileg  kidolgozott  paradigmája,  a  hazai  részvizsgálatok  nélkülözik  a  speciális 
elméleti hátteret, amelyhez kapcsolódhatnának, ugyanakkor viszont a kutatás tudományközi 
jellege miatt nem tudnak a kellő mértékben támaszkodni az egyházi tudományok által nyújtott 
szinkrón és diakrón háttérismeretekre.

Az előadás  célja  éppen ezért  az,  hogy a  hivatalos  egyházi  nyelvhasználat  egyházi 
szempontú  tipológiájából  (Rihmer  2005)  kiindulva  ismertesse  a  nyelvészeti  szempontú 
kutatás  tárgyát,  feladatait  és  módszereit,  bemutassa  az  ehhez  szükséges  tárgyi  ismeretek 

53



rendszerét  és  forrásait,  valamint  vázolja  a  megvalósítás  konkrét  lehetőségeit  a  magyar 
hivatalos egyházi nyelvhasználat körében.
Irodalom
Menyhárt 2004 MENYHÁRT JÓZSEF:  A  Katolikus  Egyház  nyelvpolitikája  Szlovákiában, 
Tanulmányok a kétnyelvűségről II (Gramma könyvek), szerk. Lanstyák István — Menyhárt 
József, Pozsony 2004, 28—51
Pelles 2001 PELLES TAMÁS:  A Katolikus Egyház nyelvhasználata a II. vatikáni zsinat után, 
Modern nyelvoktatás 7 (2001) 1, 10—25
Rihmer 2005 RIHMER ZOLTÁN:  Megjegyzések a „Codex canonum Ecclesiarum orientalium” 
latin nyelvéről, Athanasiana 20, 2005, 89—119

Sárosdyné Szabó Judit: Nyelvi interferencia hatása a sajtóban
Kulcsszavak: grammatikai, szemantikai, lexikai, kulturális különbség

Számos  esetben  újságolvasás  vagy  rádióhallgatás  közben  nehezen  értelmezhető, 
különös mondatokra vagy szófordulatokra bukkanunk. Elemezve ezeket, rádöbbenünk, hogy a 
magyartalanság  oka  a  nyelvi  interferencia  jelenségben  rejlik,  hiszen  a  cikkeket  angolról 
fordították magyarra,  és nem vették tudatosan figyelembe a két  nyelv közötti  mondattani, 
lexikai,  szemantikai  és  kulturális  különbségeket.   Így  fordulhat  elő  egy  közkedvelt,  nagy 
példányszámban megjelenő újság  hasábjain  „a ló  szájából  hallottam”  kifejezés  a  „hiteles 
forrásból tudom” nyelvi fordulat helyett. A Brit Követség egyik ünnepélyén a tolmács „tanév” 
helyett  az  „akadémiai  év” kifejezést  használta.  Nem ritka,  hogy „belügyminiszter” helyett 
„házi titkár”-t,  London „belvárosa” a „City” helyett pedig „város”-t fordítanak. A fordítás 
tanításának háttérbe szorításával ezek a tévedések egyre gyakrabban fordulnak elő. Az előadás 
célja  az,  hogy a  sajtóban megjelent  fordított  cikkek hibáinak  elemzésén  keresztül  jobban 
ráirányítsuk a kollégák figyelmét a nyelvi interferenciára, és arra, hogy érdemes időt szánni 
ezen jelenségek elemzésére., a szóban forgó szerkezetek gyakoroltatására.

Sárvári Judit: Interkulturalizáció többnyelvű tanulócsoportokban
Kulcsszavak:  interkulturalizáció,  attitűd,  motiváció,  személyiségjegyek,  tanulási  stílus,  
stratégia

Az  előadás  alapja  az  a  tanulmány,  amelynek  fő  célkitűzése  egy  olyan  oktatási
kontextus  feltárása  volt,  amely  nem  elterjedt  még,  de  a  globalizációs  tendenciák,  a 
munkaerőpiac nemzetközivé válása következtében egyre inkább létjogosultságot nyer.

A kutatás célja azoknak a tényezőknek a feltérképezése volt, melyek alakítják azt a 
tanulási  közösséget,  amelyikben  különböző  kultúrájú  és  anyanyelvű  tanulók  egy  közös 
nemzetközi  nyelven  folytatják  tanulmányaikat.  Ez  a  közös  nyelv  nem csak  tanulmányaik 
nyelve, de a szociális érintkezésé is az iskola falain belül és kívül.

A kutatás  azt  vizsgálta,  hogyan  formálódik  ez  a  speciális  csoport,  és  a  csoport 
létezésének  ténye  milyen  hatással  van  a  tanulmányi  előmenetelre.  Mivel  a  cél 
csoportformálódás és tanulmányi előmenetel összefüggésének vizsgálata volt, longitudinális 
kutatással lehetett a kutatási kérdésekre választ találni a folyamatok figyelemmel kisérése, és 
a változások mérése után.

Számos  belső  és  külső  tényezőt  kellett  figyelembe  venni:  személyiségjegyek, 
attitűdök,  motivációk  különbözőségét,  és  azokat  a  szituációs  tényezők,  amelyek  hatással 
voltak a folyamatokra.

A kutatási  eszközök gondos kiválasztás és kipróbálás után kerültek bevezetésre,  az 
adatgyűjtés  és  elemzés  folyamata  előre  megtervezett  volt.  A próbatanulmány  eredményei 
beépültek a kutatásba.

54



A  hipotéziseket  bizonyították  az  eredmények,  további  kutatási  területek 
körvonalazódtak a kutatási folyamatban felmerült, megválaszolatlan kérdések nyomán.

Sárvári Tünde: Az önértékelés fejlesztésének lehetőségei a nyelvórán
Kulcsszavak:  kommunikatív  kompetencia,  önértékelés,  nyelvi  portfólió,  nyelvkönyvek,  
referenciaszintek

A  Közös  Európai  Referenciakeret  (KER)  önértékelés  alatt  „a  tanuló  saját 
készségszintjéről  alkotott  véleményét” érti.  A kutatások azt  mutatják,  hogy az önértékelés 
hasznos kiegészítője lehet a teszteknek és a tanári értékelésnek. Az önértékelés legfontosabb 
haszna abban rejlik, hogy motivációs és tudatosságnövelő eszközként alkalmazható. Lehetővé 
teszi  a  tanulóknak,  hogy  felismerjék  erős  és  gyenge  pontjaikat,  és  ennek  eredményeként 
hatékonyabban tanuljanak.  Milyen készségszintekre  kell  kiterjednie  az önértékelésnek egy 
nyelvtanuló esetében?

A modern nyelvoktatás célja a kommunikatív készségek fejlesztése. Az önértékelés 
során is azt kell megvizsgálni, milyen szinten sikerült a tanulónak ezeket a kompetenciákat 
fejleszteni.  A KER  tartalmaz  egy  önértékelési  táblázatot,  amely  az  Európa  Tanács  által 
meghatározott referenciaszintekre lebontva adja meg az egyes készségeket. Bár a bevezető 
szerint  ezt  a  dokumentumot nyelvtanuló is használhatja,  véleményem szerint  elsősorban a 
nyelvtanítás és nyelvi értékelés valamilyen területén dolgozó szakemberek számára íródott.
Magyarországon  „Az  európai  nyelvtanulási  napló”  volt  az  első  olyan  tanulóknak  szóló 
dokumentum, amelynek egyik fő célja megtanítani a nyelvtanulókat arra, hogyan értékeljék 
saját  tanulási  folyamatukat.  Mivel  nem  minden  nyelvtanuló  alkalmazza  a  nyelvtanulási 
naplót,  előadásomban az  elméleti  háttér  bemutatása  után  azt  vizsgálom,  hogy kapnak-e  a 
nyelvtanulók a modern nyelvkönyvekben segítséget az önértékelés fejlesztéséhez.

Sass Bálint: "Jóízű mazsolázás a korpuszból"
Kulcsszavak: vonzatkeret, valencia, bővítményszerkezet, korpusz, szótárírás

A COBUILD  szótár  óta  bizonyos,  hogy  a  korpuszok  használata  nagy  segítséget 
jelenthet a lexikográfiai munkában. A konkordanciák elemzésével a szótáríró szembenézhet a 
valós  nyelvhasználattal,  és  egyes  szavaknak  korábban  fel  nem  dolgozott  jelentésére, 
használatára bukkanhat. A mai nagyméretű korpuszok használatakor szükség van egy olyan 
eszközre,  mely  egy  bizonyos  nyelvi  jelenségről  valamiképpen  összegzi  a  korpuszból 
leszűrhető tényeket. 2002-ben jelent meg az első szótár - a Macmillan English Dictionary -, 
amiben ilyen  módszert,  az  ún.  'Word Sketch'-eket  alkalmazták.  Az előadásban egy ehhez 
hasonló eszközt mutatok be, mely a Magyar Nemzeti Szövegtárra épül. Segítségével a magyar 
igék bővítményszerkezetét lehet kvantitatívan tanulmányozni. Adott igetőhöz megadhatunk 
két  esetraggal  (vagy  névutóval)  meghatározott  bővítményt,  az  ezekhez  tartozó  konkrét 
szótövet is megköthetjük. Arról kapunk képet, hogy az ige milyen lényeges bővítményekkel, 
milyen  valódi  vonzatokkal  együtt,  illetve  milyen  idiomatikus  kifejezésekben  szokott 
előfordulni. Kiderül például, hogy a 'hány -ra/re' szerkezet legtöbbször 'szemére hány vkinek 
vmit' vonzatkeretként jelenik meg, vagy hogy a 'kiszűrődik' alanya szinte kizárólag fény vagy 
hang  jellegű  dolog  lehet.  Megkapjuk  az  adott  szerkezetet  képviselő  összes  korpuszpélda 
listáját is. Az előadás célja az, hogy felhívja a figyelmet erre a szótárírásban alkalmazható új 
lehetőségre.  Az  eszköz  hozzáférhető  a  http://corpus.nytud.hu/mazsola internetes  címen,  a 
bírálók és a MANYE kongresszus részére a felhasználói név: manye, jelszó: xvii.
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Schirm Anita: A lánclevelek nyelvi stratégiái
Kulcsszavak:  lánclevél,  meggyőzés,  nyelvi  stratégia,  együttműködési  alapelv,  udvariassági  
alapelv

Az  internetes  levelezés  általánossá  válásával  nagymértékben  megnőtt  az  e-mailen 
érkező kéretlen levelek (levélszemetek és lánclevelek) száma. A lánclevelek elindítóinak célja 
az adatgyűjtés, a levelező rendszerek túlterhelése és az emberi hiszékenység illusztrálása és 
ezt  a  célt  többnyire  el  is  érik  annak  ellenére,  hogy  a  levélben  közölteknek  semmilyen 
valóságalapjuk  nincs.  A láncleveleket  hihetetlen  tartalmuk  ellenére  is  sokan továbbküldik 
ismerőseiknek,  valamint  a  felhasználók  révén  ezek  a  modern  legendák  bekerülnek  a 
különböző internetes fórumokra és a csevegőszobákba is. Ennek oka, hogy a lánclevelek egy 
jól megszerkesztett meggyőzési sémát követnek.

Előadásomban a diskurzuselemzés elméleti keretét felhasználva azt mutatom be, hogy 
milyen  nyelvhasználati  stratégiák  játszanak  szerepet  a  lánclevelek  olvasóinak  a 
megtévesztésében s ezek milyen nyelvi formákhoz kötődnek. A kutatás kiindulópontjául a 
grice-i  együttműködési  alapelvet  és  annak  maximáit,  valamint  a  Leech-féle  udvariassági 
elméletet használom fel. Továbbá magyar nyelvű gyűjtött e-mailkorpusz alapján bemutatom a 
lánclevelek  típusait  és  szövegmintáit,  különös  hangsúlyt  fektetve  a  szóhasználatra,  a 
helyesírásra, a központozásra, a mondatszerkesztésre és a szövegépítkezésre. A lánclevelek 
nyelvi  jellegzetességeinek  a  pontosabb  megadásával  és  típusainak  a  leírásával  ugyanis 
lehetőség nyílhat a levélszemét ezen fajtájának a hatékonyabb szűrésére is.

Schmidt Ildikó: Az anyanyelvi nevelés módszereinek alkalmazása a kisiskoláskori MINY 
oktatásban
Kulcsszavak:  magyar  mint  idegen  nyelv  módszertana,  anyanyelvi  nevelés  módszertana,  
migráns csoport, kisiskolás kor, kommunikációs képesség

Magyarországon egyre nagyobb számban élnek migráns csoportok. Az innen kikerülő 
gyerekek különböző életkorban érkeznek Magyarországra, így eltérő nyelvi tudással bírnak 
anyanyelvükön,  amikor  egy  számukra  idegen  nyelvű  ország  közoktatásába  kell 
bekapcsolódniuk. Előadásomban elsősorban a kisiskoláskori beiskolázásról beszélek. Ebben 
az életkorban a szóbeli nyelvelsajátítás gyorsan végbemegy, a funkcionális szintű elsajátítás 
révén.  Így  látszólag  kialakul  olyan  szintű  nyelvtudás,  ami  lehetővé  teszi  a  gyerekek 
bekapcsolódását  az  oktatásba.  Megtörténik  a  beiskolázás,  és  szembesülniük  kell  mind  a 
tanulóknak  és  szülőknek,  mind  a  pedagógusoknak  azzal,  hogy  a  gyerekek  tanulmányi 
teljesítménye  az  elvártak  alatt  marad,  nem  képesek  végrehajtani  elemi  műveleteket 
szövegekkel sem írásban sem szóban. 

Ennek az állapotnak a megoldásához szükség van az általános iskolában fejlesztendő 
három alapkészségcsoport  közül  elsősorban  a  kommunikációs  képességek  kimunkálására, 
aminek  Lénárd  Ferenc  szerint  a  legfőbb  színtere  az  anyanyelvi  nevelés.  A Lénárd  által 
felállított rendszerben idetartozik a beszéd és a beszédmegértés, az olvasás és az írás.  A négy 
terület egybeesik az idegen nyelv oktatás során fejlesztendő négy alapkészséggel. Így érdemes 
kombinálni  a  magyar  mint  idegen nyelv  (MINY) tanításának módszertanát  az  anyanyelvi 
nevelés módszereivel. 

Sélleyné Gyuró Monika: A szorongás kommunikációja szaknyelvi keretekben
Kulcsszavak: megbirkózás, kommunikáció, szorongás, krónikus betegek, fájdalom

A  fájdalom  értékelésének  érzelmi  élménye  gyakran  stresszel,  szorongással, 
depresszióval kapcsolódik. A stressz ikerfogalma a megbirkózás (coping) mivel az, hogy egy 
nehéz,  fájdalommal  teli  élethelyzet  milyen  reakciókat  vált  ki  alapvetően  az  egyén 
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megbirkózási  készségeitől  függ.   A humán  fájdalomnak  tehát  nem  csak  szomatikus,  de 
pszichés és szociális vetülete is létezik, ezért megoldásuk kommunikációs problémaként is 
felmerülhet  szakember-beteg,  hozzátartozó-beteg,  és  ismerős-beteg  kapcsolatokban.  Az 
emberi kapcsolatok minőségének elemzése során megállapítható, hogy a tudatos probléma 
orientált coping mechanizmusok pozitívan befolyásolják a fájdalom élmény megítélését, mely 
elsősorban a társas támogatásban jelenik meg. A környezet felőli alacsony támogatás magas 
fájdalmat, negatív elkerülő megküzdést eredményez, de a fájdalom kommunikálása, a beteg 
verbális és non-verbális jelei alapján környezetének viselkedését is meghatározza. Az emberi 
kapcsolatokat vizsgálva a tanulmány arra hívja fel a figyelmet, hogy a résztvevők többsége 
megosztja egy társsal problémáját, s csak kevesebb, mint egy harmaduk nem panaszkodik. Az 
utóbbi tényező szorongást és negatív coping-ot idézhet elő, mely a fájdalmat szomatizálhatja.
A  tanulmány  hangsúlyozza,  hogy  az  egészségügyi  kommunikáció  fontos  tényező  a 
betegségekkel  való  megküzdésben,  ezért  idegen  nyelvi  oktatásuk  is  jelentős  tényezőnek 
bizonyul.  Az  előadás  azokat  a  kommunikációs  technikákat  veszi  számba,  melyek  fontos 
segítséget nyújtanak a betegek számára szorongásuk legyőzésében. Idegen nyelvi tanításuk a 
hatékony szakember-beteg kommunikációt segíti elő.

Sermann Eszter: Honosítás és idegenítés az informatikai terminológiában
Kulcsszavak: informatika, korpusz, honosítás, terminológia

A honosítás (domestication) olyan fordítói stratégia, amely a forrásnyelvi szöveget a 
célnyelvi  ország  kulturális  értékeihez  igazítja,  míg  az  idegenítés  (foreignization)  során  a 
fordító arra törekszik, hogy a célnyelvi szöveg megőrizze idegenszerűségét (Venuti 1998). A 
magyar  nyelv  az  új  fogalmak  meghonosításakor  a  szóalkotás  minden  lehetséges  módját 
alkalmazza, és csak ritkán tartja meg az idegen kifejezést (É Kiss 2004). A mai spanyol nyelv 
kevéssé befogadó az idegen kifejezésekkel szemben (García Yebra 1997); véleményem szerint 
az  informatikai  terminológiában  ez  a  tendencia  jól  megfigyelhető.  Az  informatika  olasz 
terminológiája nyitott az idegen szavak befogadása felé. A gyors fejlődés következtében a 
nemzeti terminológiák még nem tudtak meghonosodni, ezért a szakemberek inkább az angol 
kifejezéseket használják a félreértések és pontatlanságok elkerülése érdekében (Fóris 2004).

Dolgozatomban azt kívánom megvizsgálni, hogy milyen tendenciák figyelhetők meg a 
honosítás-idegenítés tekintetében az olasz, a spanyol és a magyar nyelvben az informatikai 
terminológia területén. A Microsoft cég rendelkezésemre bocsátotta a Windows XP operációs 
rendszerhez  kidolgozott  honosítási  terminológiáját  angol-magyar,  angol-spanyol  és  angol-
olasz nyelvpárban. Konkordancia-program segítségével felkutattam a forrásnyelvi korpuszban 
előforduló  összes  főnevet,  gyakorisági  vizsgálat  útján  szólistát  készítettem,  majd 
megkerestem  a  célnyelvi  ekvivalens  formákat.  A  vizsgálat  eredményeképpen  skálán 
ábrázolom a vizsgált nyelvek közötti eltérés fokozatait.

Simigné Fenyő Sarolta: Fordítás a feminizmus korában
Kulcsszavak:  asszertív fordítás, beavatkozó jellegű fordítás, gender-tudatosság, patriarchális  
nyelvhasználat, szexista nyelvhasználat

Az ókortól kezdve egészen a 20. század utolsó harmadáig a fordítók arra törekedtek, 
hogy fordításuk az eredetivel  valamilyen kritériumrendszer  alapján egyenértékű legyen.  A 
posztkolonializmus  és  a  feminizmus  korában  azonban  a  fordítással  szemben  támasztott 
elvárások radikálisan megváltoztak. A fordítás mint manipulatív tevékenység a hatalomhoz 
való  hozzáférés,  illetve  a  kultúrából,  a  társadalomból,  a  hatalom  gyakorlásából  való 
kirekesztés elleni tiltakozás  kifejezésének eszköze lett. Az előadás célja, hogy a fordítást, 
mint  újraalkotást  mutassa  be,  különös  tekintettel  a  beavatkozó  jellegű  és  az  asszertív 
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fordításra.  Az  említett  stratégiákat  a  feminista  írónők  egyrészt  arra  használták,  hogy  a 
férfiuralmat  alátámasztó  patriarchális  nyelv  nőellenességet  kifejező  elemeit  leleplezzék. 
Másrészt pedig azért, hogy saját magukat is láttassák, saját tevékenységükre is felhívják a 
figyelmet és megerősítsék: a fordítónak jogában áll saját  elképzeléseit  érvényesíteni és az 
eredeti mű szerzőjének szándékát megváltoztatni, ha azzal nem ért egyet. Ilyen esetekben a 
fordító már nem „láthatatlan” háttérszereplő, hanem a tényleges, igazi szerző szerepét töltheti 
be. 

Somos Edit  Csilla:  „Mémek vagy gének?” Nyelv,  megismerés,  interakció és  kultúra: 
Pöchhacker tolmácsolási memetikája  
Kulcsszavak: kommunikáció, tolmácsolástudomány, gének

Az  előadó,  a  tolmácsolandó  szöveg,  a  tolmács  és  mindkettőjük  hallgatója  egy 
láthatatlan  forgatókönyv részesei,  akik  különböző okból  és  céllal  vannak együtt  látszólag 
ugyanabban a helyzetben. Ez a közvetített kommunikáció (mediated communication) sokféle 
vizsgálódás,  tudományos  paradigma  tárgya.  A  bécsi  egyetem  tanára  és  angol 
konferenciatolmács,  Franz  Pöchacker,  Introducing  Interpreting  Studies  c.  könyvében 
kísérletet tesz arra, hogy összefoglalja, milyen változások zajlottak le az elmúlt húsz évben a 
tolmácsolástudományban- amelyek nagyon is tükrözik a környező világ változásait. 

Miért  fontos nekünk, gyakorló és leendő tolmácsoknak, mindez? Hawkins a gének 
leírásában, Pöchhacker pedig a közvetítés, a mediáció keretében próbálnak választ keresni 
kérdéseikre,  a  szerző  pedig  ebben  az  eszmefuttatásban  arra,  hogy  a  jó  tolmácsnak  csak 
születnie  kell-e  vagy   „haladunk-e  elébb”  a  makroszerkezet,  az  információeloszlás  és  a 
mikrostrulturális elemek tanulmányozása által?  

Stephanides Éva: Jelzős szerkezetek kontrasztív vizsgálata
Kulcsszavak: típusok, szórend, vonatkozó mellékmondatok, fordítási és oktatási nehézségek

Az  előadás  a  jelzős  szerkezeteket  vizsgálja  az  angolban  és  a  magyarban  rövid 
kitekintéssel  más  nyelvekre  is  (mint  például  latin,  francia,  lengyel,  stb).  A prezentáció 
ismerteti, hogy milyen szófajok, szókapcsolatok és alárendelt mondatok funkciónálhatnak az 
összetett főnévi  szerkezetben az angolban és a magyarban, különös tekintettel a két nyelvben 
eltérő szórendre, első sorban az igeneves szerkezetek esetében. 

Az elemzés központjában a vonatkozó mellékmondatok állnak, hangsúlyt fektetve a 
szűkítő illetve bővítő értelmű mellékmondatokban előforduló vonatkozó névmásokra illetve 
kihagyhatóságukra. Külön figyelmet kell fordítanunk a különböző névmások anaforikus és 
kataforikus használatára is.

Az első rész elméleti hátteret ad, ahol az ismertetett meghatározásokat számos példa 
illusztrálja.  A  második  részben  az  elsajátítás  és  az  alkalmazás  folyamán  előfordulható 
nehézségekre  vonatkozóan  hipotéziseket  állítok  fel,  amelyeket  különböző  színtű  nyelvi 
csoportokban végzett felmérő tesztek eredményeivel kívánom alátámasztani és igazolni.

Az  elemzés  és  a  vizsgálat  fő  célja,  hogy  felhívja  a  figyelmet  azokra  a  szenzitív 
pontokra,  amelyek  gondot  okozhatnak  a  fordításban  és  a  nyelvoktatásban.  Nem  szabad 
figyelmen kívül hagyni azokat a változásokat sem, amelyek a nyelvfejlődés folyamán, főleg a 
média széles körű elterjedésének következtében a szigorú szabályokat fellazították.
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Sturcz Zoltán: Anyanyelvi oktatási és nevelési feladatok a felsőoktatásban
Kulcsszavak: anyanyelv, szaknyelvhasználat, szakmai nyelvművelés, nyelvpolitika,
versenyképesség

A  felsőoktatásban  résztvevők  többsége  számára  a  középiskolai  tanulmányok 
végeztével  befejeződik  az  anyanyelvi  oktatás  és  nevelés.  Ez  szakmai  anyanyelvük 
szempontjából nézve súlyos hiba, hiszen ők lesznek a szaknyelv használói és későbbi alakítói. 
Ennek a  hiánynak a  pótlására  elvileg  három erőforrás  is  rendelkezésre  áll  a  felsőoktatási 
intézményekben: a szakoktatók,  az idegennyelv-tanárok,  a magyar nyelvszakos tanárok.  A 
maga területén mindháromnak megtervezhető a feladata és az eszköztára a szakmai anyanyelv 
oktatásában.  Hozzá kell  tenni,  hogy az anyanyelvvel  kapcsolatosan egyértelműen nevelési 
feladatoknak is  meg kell  jelennie,  hiszen például  az érzelmi  vagy az esztétikai  nevelés  a 
legelemibb velejárója ennek a munkának. A kérdés az,  hogy egy adott  intézmény hogyan 
helyezi bele a helyi szakmapolitikai és nyelvpolitikai döntések alapján a szakmai anyanyelvet, 
mint valamilyen szintű stúdiumot vagy tanulmányi anyagot a tantervekbe. Ha ez eldőlt egy 
rendszeren és egy időkereten belül, akkor a stúdiumok oktatási, nevelési tartalmát és alapvető 
céljait kell meghatározni. Nyilvánvaló, hogy ezek között a szempontok között kiemelt helyet 
foglal el a nyelvművelés, a szakmai kommunikáció és az információs technológia. Szakmai 
anyanyelvünk  nyelvművelői  teendői,  de  egyáltalán  anyanyelvünk  tudatos  fejlesztése  ás 
további  versenyképessége  szempontjából  megkerülhetetlen  feladat,  hogy  az  anyanyelvi 
oktatás rendszerszerűen megjelenjen a felsőoktatásban.

Szatzker Szilvia: A jövő jelentés és az episztemikus modalitás összefüggései a magyar és 
a német nyelvben, különös tekintettel a werden és a lesz igére
Kulcsszavak: grammatikalizáció, modális jelentés, jelentészváltozás

A 80-es  évektől  kognitív  alapon  végzett  grammatikalizációs  kutatások  a  nyelvtani 
kiefejezőeszközök kialakulását is gondolkodási, megismerési folyamatokra vezetik vissza és 
tipikus grammatikalizációs csatornákat állapítanak meg. Aspektuális, temporális és modális 
tartalmak  összefonódásait  is  érdemes  a  köztük  esetlegesen  fennálló  grammatikalizációs 
láncolat szempontjából vizsgálnunk.

A német werden + infinitívuszos szerkezet mind a jövő idő, mind az ún. episztemikus 
modalitás kifejezésére szolgál, vagyis jelen idejű kontextusban azt jelöli, hogy a beszélő csak 
feltételezi, valószínűsíti a tényállást. Bizonyos párhuzam figyelhető meg a magyar nyelvben 
is.  A magyar  analitikus  jövő  idő  (fog +  főnévi  igenév)  nem rendelkezik  ugyan  modális 
jelentéssel, de a van ige jövő idejű alakja, a lesz ugyanazt az episztemikus modalitást fejezheti 
ki,  mint a  werden + főnévi igeneves szerkezet.  Ráadásul mind a  werden,  mind a  lesz ige 
eredendően ’válik valamivé’ jelentésben használatos. 

A modális  (és  temporális)  werden +  főnévi  igenév  grammatikalizációjáról  nincs 
konszenzus a kutatók körében, az egyes elméleteket nem sikerült kielégítően, empirikusan is 
alátámasztani.  A magyar  lesz igével  való  összevetés  ugyanakkor  –  éppen  a  fent  említett 
párhuzamok  alapján  -  új  aspektusból  világíthatná  meg  a  folyamatot,  de  a  lesz ige 
modalizációjáról nem állnak rendelkezésünkre kutatási eredmények.

Előadásomban korpuszvizsgálatok eredményei alapján vonok le következtetéseket a 
werden és  a  lesz ige  temporális  és  modális  jelentéseinek  összefüggéseiről.  A  werden ige 
jelentésváltozásait  a  XVII.  századtól  napjainkig,  a  lesz igét  mai  magyar  szövegekben 
vizsgáltam. 
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Székely Gábor: A kezdet  és a vég kifejezése a magyar és a német nyelvben
Kulcsszavak:  szemantikai  függvény,  kezdet  és  vég,  szótárírás,  szókincsfejlesztés,  
kontrasztivitás

A Zsolkovszkij-Melcsuk szerzőpáros szemantikai elméletében a kezdet és a vég nyelvi 
kifejezésének  eszközrendszere  éppen  úgy  a  lexikai  függvények  körébe  tartozik,  mint  a 
fokozás  kifejezésének  (lexikális)  eszközei.  Előadásomban  négy  természeti  jelenség,  négy 
évszak, illetve négy napszak nevéhez, mint kulcsszóhoz kapcsolódóan azt kívánom bemutatni, 
milyen lexémák illeszkednek ezekhez a kulcsszókhoz a magyar, illetve a német nyelvben, ha 
azt  akarjuk kifejezni,  hogy ’a  kulcsszóval  jelölt  dolog elkezdődött’,  illetve  ’befejeződött’. 
Következtetéseket  kívánok  levonni:  1.  A  jellemző  ekvivalencia-,  illetve  interferencia-
jelenségekkel  kapcsolatban.  2.  A  magyar,  illetve  német  nyelvre  esetlegesen  jellemző 
metafóra-alkotás  egybeeső  és  eltérő  vonásairól.  3.  A  szótárírás  továbbfejlesztésének 
lehetőségeiről. 4. A szókincsfejlesztés lehetőségeiről az idegen nyelv tanításakor. 

Szemere Pál: Nemlétező szavak fordítása 
Kulcsszavak:  kreatív nyelvhasználat, fordítói stratégiák, nemlétező szavak

Előadásom  azt  a  kérdést  próbálja  megválaszolni,  milyen  fordítói  stratégiák  közül 
választ a fordító szépirodalmi művekben szereplő nemlétező szavak fordítása során.

A példák John Irving Garp szerint a világ című regényéből származnak. A gyűjtés a 
teljesség  igényével  történt,  azaz  a  regényben  minden  olyan  angol  szót  megvizsgáltam, 
amelyek  a  legújabb  kétnyelvű  nagyszótárban  (vagy  más  hasonló  méretű  szótárban)  nem 
szerepelnek.

Az így kigyűjtött nemlétező (azaz többnyire a szerző által kitalált) szavak retorikai 
funkcióját nem vizsgáltam, mivel feltételezésem szerint a használt fordítói stratégia független 
attól, hogy humoros, hangulatfestő vagy egyéb hatást igyekezett az író kiváltani.

A kisszámú példán végzett elemzés azt mutatja, hogy a fordító a nemlétező szavakra 
számos  esetben  létező  szavakat  ad  ekvivalensnek.  A feltételezett  ok:  a  fordítót  kevésbé 
hatalmazza  fel  a  költői  szabadság  új  szavak  megalkotására,  mint  a  szerzőt.  A 
fordítástudomány nagy hipotéziseihez hasonlóan ezt a jelenséget nevezhetjük a korlátozott 
költői  szabadság  hipotézisének,  amelynek  igazolása  –  vagy  cáfolata  –  további,  nagyobb 
példaanyagon végzett vizsgálatot igényel.

Szende  Virág:  Egy  gyerekeknek  szóló  oktatócsomag:  Kiliki  filmen,  könyvben  és 
számítógépen
Kulcsszavak: nyelvpedagógia, fejlesztő oktatócsomag, nyelvpedagógia

A modern nyelvpedagógia korszerű követelményeinek megfelelő magyarnyelv-oktató 
tananyag  még  felnőttek  számára  is  ritkaságszámba  megy,  gyermekeknek  azonban  most 
készült  először egy minden érzékszervet arányosan és célszerűen igénybevevő és fejlesztő 
oktatócsomag.  A joggal  csomagnak nevezett  tananyag három fő részből áll:  egy filmből: 
Kiliki a Földön I-IV. rész; Duna TV;  forgatókönyv: Szende V., Varga Cs.; rendező: Erdőss 
Pál; egy munkatankönyvet és mellékleteket tartalmazó tankönyvcsomagból: Varga Cs., Gróf 
A., Szende V., Vidéki E.: Kiliki a Földön. Magyar nyelvkönyv gyerekeknek; Tanári kézikönyv  
és mellékletek. Budapest, 2006, Akadémiai Kiadó; és egy internetes gyakorlóanyagból: Gróf 
A., Szende V., Vidéki E.: Kilikinternet.

Kiliki,  az űrlény a Földre érkezik űrhajójával,  hogy elveszett  húgát  visszavigye az 
Almak bolygóra.  Egy testvérpár veszi őt  gondjaiba,  és ismerteti  meg a földi szokásokkal. 
Bőven  van  részük  veszélyes  kalandokban,  amelyekből  sokszor  Kiliki  csodálatos  medálja 
segíti ki őket.
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Az előadásban nem csupán ezeknek az  anyagoknak az  ismertetésére  szorítkozunk, 
hanem  konkrét  példákon  keresztül  bemutatjuk  azt  is,  hogyan  lehet  és  célszerű  a 
rendelkezésünkre álló, játékra és vidám időtöltésre csábító „menü”-ből ésszerűen, a célnak és 
a célcsoportnak leginkább megfelelő módon válogatni. Ezzel válik lehetővé, hogy ne csak a 
módszertani kívánalmaknak feleljünk meg, hanem a nyelvpedagógia egészének szellemében 
is cselekedjünk.

Szénich  Alexandra:  Német  nyelvi  érvényességvizsgálat  a  felsőfokú  továbbtanuláshoz 
szükséges nyelvtudás szempontjából - A németnyelv-használat közös jellemzői a korábbi 
vizsgarendszerben  a  közös  érettségi–felvételi  írásbeli  vizsgát  használó  felsőoktatási 
intézményekben
Kulcsszavak:  a  nyelvtudás  érvényessége,  felsőoktatás,  érettségi  vizsga,  nyelvi  készségek,  
nyelvhasználati jellemzők

Az  érvényességvizsgálatok  a  tantervi  és  vizsgakövetelményekben  megjelenő 
tudástartalmak  társadalmi  relevanciájának  megállapítására,  illetve  az  érintett  társadalmi 
csoportok számára lényeges tudás összetevőinek feltárására irányulnak. A bemutatásra kerülő 
kutatás a németnyelv-tudás érvényességét a felsőfokú továbbtanulás vonatkozásában vizsgálta 
és a következő alapkérdésekre kereste a választ:

• Milyen szintű és összetételű németnyelv-tudás szükséges a különböző felsőoktatási
intézményekben való továbbtanuláshoz?

• Meghatározhatóak-e a németnyelv-használat közös jellemzői?
• Milyen a hallgatók nyelvi felkészültsége az elvárt nyelvtudáshoz képest?

A kérdőíves  felmérésbe  azokat  az  intézményeket  vontuk  be,  amelyek  a  korábbi
vizsgarendszerben  a  közös  érettségi–felvételi  írásbeli  vizsgát  használták.  A németnyelv-
használat  jellemzőinek  feltárását  az  intézményeket  két  csoportra  bontva,  a  nyelvszakos 
képzést  és  a  szakirányú,  elsősorban  gazdasági  irányultságú  képzést  kínáló 
intézménycsoportok vonatkozásában végeztük.  A vizsgálat  azokra a  hallgatókra terjedt  ki, 
akik a  vizsgált  felsőoktatási  intézményekben egy éve folytatták német  nyelven,  ill.  német 
nyelvi (általános és/vagy szaknyelvi) tanulmányaikat. 

A kutatás egyik fontos eredménye, hogy bár a felsőfokú tanulmányokhoz szükséges 
németnyelv-tudás nem homogén, kimutathatóak a nyelvszakos képzést és a gazdasági jellegű 
képzést  kínáló  intézménycsoportokban való  tanuláshoz  szükséges  németnyelv-tudás  közös 
jellemzői.  További lényeges eredmény, hogy mindkét intézménycsoport  hallgatóinál  szinte 
mindegyik nyelvi készségnél felkészültségbeli hiányosságok tapasztalhatók.

Sziklainé  Gombos  Zsuzsanna:  Új  szempontok  az  Interkulturális  Kommunikáció 
tantárgyprogramjának kialakításában
Kulcsszavak:  interkultúrális  kommunikáció,  nyelvhasználati  különbségek,  kommunikációs  
technikák

A  Budapesti  Műszaki  Egyetem  valamennyi  újonnan  indult  bachelor  képzési 
programjában  -  hol  kötelezően,  hol  szabadon  választható  jelleggel  -  szerepel.  az 
Interkultúrális  kommunikáció  tantárgy.  Bár  a  tantárgy  a  korábbi  nyelvi  és  civilizációs 
háttérismeretek  alapjaira  épít,  a  megváltozott  képzési  célok  és  kapcsolódó  hallgatói 
igényeknek  megfelelően  a  korábban  elméleti  jellegű  stúdium  fokozottan  gyakorlati 
irányultságúvá vált.  Ma a felsőoktatásban résztvevők jelentős részének lehetősége van arra, 
hogy tanulmányai egy részét idegen nyelven végezze, később idegen nyelven dolgozzon, akár 
hazai, akár külföldi nemzetközi környezetben. 
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A szakmai terminológiát elég jól ismerő és szakmai tudással rendelkező hallgatók és 
diplomások  számára  azonban  sokszor  igen  komoly  nehézséget  okoz  a  külföldi 
munkatársakkal  vagy   partnerekkel  történő  kommunikáció,  amely  feltételezi  a  másik  fél 
kultúrájának  bizonyos  szintű  ismeretét.  Az  anyanyelvi  sajátosságokból  adódó  nyelvi, 
nyelvhasználati különbségeken túl ide tartozik az adott ország oktatási intézményeiben vagy 
munkahelyein elfogadott viselkedési formák, és a különböző tevékenységekhez kapcsolódó 
kommunikációs technikák, illetve szokások elsajátítása.

A prezentáció bemutatja a képzéshez használt tananyagok kiválasztásának folyamatát. 
A feldolgozás módszerei és a kapcsolódó gyakorlatok célja, hogy az elsajátított interkulturális 
ismeretek a gyakorlati szakmai tevékenységet készség szinten segítsék.

Szilágyi Anikó – Szőke Andrea: Igen, magántanárhoz járok…
Kulcsszavak: magántanítás, egyénre szabott oktatás, hatékonyság

A BGF KVIFK Turizmus-Vendéglátás Szaknyelvi Intézeti Tanszék munkatársaiként az 
a tapasztalatunk, hogy hallgatóink közül nagyon sokan nemcsak iskolai keretek között, hanem 
magántanárnál (is) tanultak idegen nyelvet.  Mindketten sokat foglalkozunk a magántanítás 
módszertanával, amely Magyarországon még feltáratlan terület, így szerettük volna „általános 
tapasztalatainkat” empirikus vizsgálattal is megerősíteni vagy megcáfolni. Ezért a 2006/2007. 
tanév  I.  félévében  elindítottunk  a  Karon  egy  (terveink  szerint)  longitudinális  kutatást, 
amelynek célja feltérképezni, hogy milyen tapasztalataik és elvárásaik vannak hallgatóinknak 
a magántanárral történő nyelvtanulással kapcsolatban. Kutatási kérdéseink így elsősorban a 
magántanárral  történő  tanulás  okára,  a  fejlődésre  ill.  a  (feltételezhető)  nyelvvizsga 
megszerzésének mikéntjére irányultak. 

A szakértői  javaslatok  és  a  kipróbálás  tapasztalatai  szerint  átalakított  kérdőívünket 
2006 szeptemberében 162 elsőéves diák töltötte ki. Kutatásunkat terveink szerint még 4 évig 
folytatnánk (elsőéves hallgatók kérdőíves megkérdezése a tanév elején). Jelen kongresszuson 
az eddigi eredményeket mutatjuk be, valamint szeretnénk a „hagyományos”, tantermi keretek 
között történő nyelvoktatás számára is ajánlásokat tenni a hatékonyság növelése, az egyénre 
szabott oktatás, motiváció stb. területén.

Szilágyiné Hodossy Zsuzsanna: Korai interkulturális nyelvi fejlesztés
Kulcsszavak: interkulturális tanulás, idegennyelv-oktatás, interkulturális nyelvi fejlesztés

Az  interkulturális  tanulás  az  európai  nyelvi  és  kulturális  sokszínűséget,  annak 
megőrzését, tovább vitelét kívánja szolgálni. A korai interkulturális nyelvi fejlesztés fontos 
szerepet  kapott  az  európai  nyelvi  és  kulturális  sokszínűség  megőrzésében  az  európai 
dokumentumok alapján.  Kinyílik egy ablak a nyelvek felé,  ugyanakkor a  nyelvek ablakot 
nyitnak a világra.

Az általános iskolai idegennyelv-oktatás alapvető dokumentumainak az elemzésével a 
korai interkulturális nyelvi fejlesztés lehetőségeit vizsgáljuk. 

Előadásunk alapvető célja az, hogy bemutassuk hogyan valósul meg a magyarországi 
korai idegennyelv-tanítási, tanulási folyamatban az információcsere a résztvevő nyelvek, az 
anyanyelv  és  célnyelv  életkorhoz  illeszkedő  kultúrájáról;  és  milyen  interkulturális  nyelvi 
játékok,  tevékenységek  közvetítik  a  nyelvi  tartalmat  a  magyarországi  korai  idegennyelv-
tanítási, tanulási folyamatban.

A vizsgálat eredményei azt sugallják, bár az európai nyelvi és kulturális  sokszínűség 
kontextusában a korai interkulturális nyelvi fejlesztés Magyarországon is jelen van az iskolai 
gyakorlatban, megvalósulásának fontos tényezői várnak kidolgozásra.
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Szirmai  Erika:  Magad  uram…?  :a  tanulás  segítése  Magyarországon  és  az  Egyesült 
Államokban 
Kulcsszavak: tanulási stratégia, önálló tanulás, tanulási nehézségek, oktatáspolitika, USA 

Az utóbbi évek több tanulási eredményességet vizsgáló felmérése a magyar oktatás 
sikertelenségére mutatott rá például a tanult ismeretek hasznosítása, az olvasott információ 
értése, a problémamegoldó gondolkodás fejlettsége területén. 

A vizsgálódás  tárgya  annak  kiderítése,  hogy  egy-egy  oktatási  rendszer  mennyiben 
hívja elő az eredménytelenséget a tanulási stratégiák kialakítása, valamint az önálló tanulóvá 
nevelés  területén:  kapnak-e  segítséget  diákjaink  a  tudatos,  egyéni  tanulás  kialakításához, 
illetve  az  ismeretek  sikeresebb  alkalmazásához?  Mennyi  segítséget  kapnak  azok,  akik 
nehézségekkel küzdenek? 

A magyarországi helyzetkép mellett  az előadás az Egyesült  Államok oktatásának e 
területre  vonatkozó  kérdéseibe  is  betekintést  nyújt:  tetten  érhető-e  egy,  tudásának 
felhasználása  szempontjából  „sikeresebbnek”  ítélt  társadalom  eredményessége 
oktatáspolitikájában és az oktatás hétköznapjaiban? 

Szondy Katalin: A blended learning lehetőségei és határai a fordítóképzésben
Kulcsszavak: blended learning, fordítóképzés, információs társadalom, Bécsi Egyetem

Az  Európai  Bizottság  1999  decemberében  közzétette  az  „eEurópa  –  információs 
társadalmat  mindenkinek”  című programtervezetet,  e  tervezetben kiemelt  hangsúlyt  kap  a 
fiatalok felkészítése a digitális korszakra.

A Bécsi Egyetem Fordító- és Tolmácsképző Központjában 2003 óta kerül bevetésre a 
blended  learning.  A vegyes  oktatás  (blended  learning)  a  hagyományos  jelenléten  alapuló 
okatatás,  valamint  a  távoktatás  elektronikus  tanulási  környezetének  illetve  tananyagainak 
változatából alakult ki.

A Bologna folyamat megvalósítása folyamán bevezetett bachelor- és a mesterképzés 
által tartalmilag és formailag megújult képzés a megváltozott piaci követelményekre kívánja 
felkészíteni a hallgatókat. Az igen intenzív bachelor- és mesterképzést a vegyes oktatás és a 
virtuális együttműködés lehetőségei egészítik ki, ezzel is erősítve a csapatszellemet.
Mindez  az  oktatók  számára  is  komoly  kihívást  jelent  a  tanulási  folyamat  szervezését,  a 
tanulók  számára  szükséges  motivációt  és  segítséget  illetően,  de  az  önképzést  illetően  is. 
Ugyanakkor elkerülhetetlenül felmerül az a kérdés is, hogy esetleg csak egy új divathullámról 
van-e szó az e-learning ill. a blended learning esetében.

Előadásom elsősorban a Bécsi Egyetem által alkalmazott blended learning szoftvert és 
a szinkron-aszinkron kommunikáció lehetőségeit mutatja be. Az előadás célja rávilágítani e 
korszerű oktatási módszer előnyeire ill. hátrányaira a fordítóképzés vonatkozásában.

Szőke Andrea: Az íráskészség a szaknyelvi órán – Tanári interjúk tanulságai
Kulcsszavak: íráskészség, szakmai nyelvhasználat, módszertan

Az  idegen  nyelvi  íráskészség  fejlesztése  szakirodalmi  források  szerint  is  az 
elhanyagolt tantermi tevékenységek közé tartozik. A szaknyelvórán legtöbbször a nyelvvizsga 
írásfeladataira  koncentrálunk,  ami  leginkább  a  különböző  levéltípusok  megírását  jelenti. 
Felmerül a kérdés, hogy mennyire felel meg ez a gyakorlat a szakmai elvárásoknak, a reális 
szakmai szituációknak. 

A BGF KVIFK Turizmus-Vendéglátás Szaknyelvi Intézeti Tanszék munkatársai által 
végzett szükségletelemzés, amelynek eredményeit kolléganőmmel a múlt évi kongresszuson 
ismertettük, rávilágított arra, hogy a nyelvórán a készségfejlesztésnek kell előtérbe kerülni – 
ebbe pedig beletartozik az íráskészség fejlesztése is.
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Előadásomban  az  íráskészség  szaknyelvórán  betöltött  szerepére  fókuszálok.  A 
bemutatandó vizsgálatot kvalitatív kutatási módszerrel, interjúk készítésével végeztem. Arra 
kerestem  a  választ,  hogyan  látják  gyakorló  szaknyelvtanárok  az  íráskészség  szerepét  a 
szakmai nyelvhasználatban és a szaknyelvoktatásban, milyen szövegtípusokra és műfajokra 
koncentrálnak, és milyen módszerekkel fejlesztik ezt a készséget. 

Tokaji  Ildikó:  A térképi  nyelv  stílusváltozásai:  a  verbális  elemek stílusát  befolyásoló 
tényezők
Kulcsszavak: tudás közvetítés, vizuális jel, jel- és szimbólumrendszer, térképi nyelv

Ma  a  felhalmozott  tudás  közvetítése  sokféle,  gyakran  vizuális  jeleket  tartalmazó 
közlési formában nyilvánul meg.

Ismereteink szerint az írott nyelv a kommunikáció különféle vizuális módjaiból alakult 
ki.  A térkép  mesterségesen létrehozott,  elsősorban formális  jel-  és  szimbólumrendszere is 
támaszkodik  a  vizuális  közlés  szimbólumaira.  A térképi  nyelv  oldaláról  tekintve  a  téri 
kifejezések  és  térformák  „írásbeli”  jelrendszereként  határozható  meg  a  térképi  ábrázolás 
különféle jelekből álló eszköztára, a térkép nyelve.

A térkép szerkesztőjének legfontosabb feladata az elvárt követelményeket kielégítése 
érdekében a  térképi  nyelv megfelelő stílusú,  - elsősorban grafikai  és  verbális  - kódjainak 
alkalmazásával a lehető legtöbb információ egyidejű közlésével eleget tenni.

Az aktuális térképi nyelv stílusát leginkább az befolyásolja, hogy kinek, milyen célból 
készül. A tudományos információkat tartalmazó térképek célja szűk szakmai csoport részére 
adatok közlése, ezekre tehát kevésbé látványos térképi nyelvi elemek használata a jellemző; a 
művészi  hatásra  törekvő  idegenforgalmi  térképeken  viszont  a  színes  képek,  ikonszerű 
térképjelek, díszes feliratok stb. a gyakoriak. A publicisztika, a sajtó, az újságírás számára ma 
már  elengedhetetlen  a  jellegzetes  sajtónyelvhez  illeszkedő  hivatalos  stílusú  térképek 
alkalmazása. 

Tolnai  Lászlóné:  eLearning stratégia a szaknyelvi  tananyagfejlesztésben; az ILIAS 3 
eLearning keretrendszer
Kulcsszavak:  eLearning,  szükségletelemzés,  eLearning-es  modulok,  szaknyelvi  tananyag, 
ILIAS 3  eLearning  keretrendszer,  médiaobjektum,  kontakt  nyelvóra,  fogalomtár,  interaktív  
elemek, webkamerás konzultáció

A  Rendőrtiszti  Főiskolán  2006.  novemberében  459  levelező  hallgató  körében 
elvégzett, 20 kérdésből álló kérdőíves szükségletfelmérés elemzéséből kiderült, hogy nagy az 
érdeklődés  egy,  a  legkorszerűbb,  mégis  a  többség  számára  interneten  elérhető  szaknyelvi 
tananyag, illetve állami nyelvvizsgára előkészítő vizsgaanyag iránt. 

Ehhez a tananyag- és vizsgaanyagfejlesztéshez feltétlenül szükséges egy az oktatás és 
az (ön)ellenőrzés  speciális  céljainak  megfelelő  program.Hosszas  kutatás  után  az  ILIAS 3 
eLearning-es keretrendszer bizonyult a legalkalmasabbnak. 

Az  ILIAS  tananyagok  fejezetekből  ,  lapokból  és  ún.  meta-anyagokból  állnak.  A 
tananyagokat tovább lehet osztani ún. frame-ekre (keretekre), ez határozza meg a képernyőn 
megjelenő  tananyag  formáját:pl.  egyidejűleg  a  szöveg,  médiaobjektum  és  fogalomtár  is 
megjelenhet egy képernyőn. 

A  médiaobjektumokkal  képeket,  audió-  és  videó  elemeket,  valamint  interaktív 
elemeket lehet egy tananyagba beépíteni. Az ILIAS program segítségével a nyelvoktatásban 
használatos valamennyi feladattípus megszerkeszthető.
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Ezzel  a  komplex  keretprogrammal  a  különböző  készségek  elsajátítására  és 
(ön)ellenőrzésére  is  nyílik  lehetőség  azoknak  a  hallgatóknak  a  számára.  akik  a  rendészet 
területén általános sajátos munkabeosztásuk miatt nem tudnak kontakt nyelvórán részt venni. 

Az  eLearning-es  formában  tanulók  sem  nélkülözhetik  a  nyelvtanárral  kialakított 
személyes  kontaktust,  melyet  a  webkamera  segítségével,  illetve  a  szóbeli  készségek 
begyakorlására szervezett intenzív nyelvtanfolyam keretein  belül  jórészt biztosítani lehet.  

Tóth  Andrea:  A  szinkrontolmácsolás  pszicholingvisztikai  vonatkozásai  –  különös 
tekintettel a beszédmegértésre és a beszédprodukcióra 
Kulcsszavak:  beszédmegértés,  beszédprodukció,  a  beszédmegértés  és  a  beszédprodukció 
összefüggései, a szinkrontolmácsolás pszicholingvisztikai megközelítései

A  jelen  előadásnak  –  már  csak  terjedelmi  korlátok  miatt  –  sem  lehet  célja  a 
szinkrontolmácsolás  pszicholingvisztikai  vonatkozásainak  teljes  feltérképezése,  ezért 
előadásom  során  a  pszicholingvisztika  fő  kérdéskörei  közül  kettőt  emelek  ki:  a 
beszédmegértést és a beszédprodukciót, azok működését a szinkrontolmácsolási folyamatban.
A beszédmegértési modellek a beszédmegértést a nyelvi szinteknek megfelelő tagolás szerint 
tárgyalják, így (1) szöveg, (2) diskurzus, (3) mondat (4) és szó szintű értési folyamatokat 
különítenek el.  A beszédmegértés folyamatában tehát a hallgatónak egy többszintű modell 
felépítésével kell rekonstruálnia az üzenet tartalmát, szembesítenie az általános ismereteivel, 
és felfedeznie a beszélő kommunikatív szándékát (Lengyel, 1997).

A  beszédlétrehozás  tekintetében  a  mai  kutatások  még  nem  döntöttek  egyetlen 
beszédprodukciós modell mellett, de bármelyik modellről is legyen szó, a különböző nyelvi 
szinteknek megfelelő tervezési, kivitelezési, mikro- és makroméretű műveletek kérdése nem 
kerülhető meg. 

A  kommunikációban  résztvevő  személy  nem  csak  a  beszédprodukció,  de  a 
beszédmegértés  során  is  mindenegyes,  újonnan  beérkező  információt  igyekszik  a  már 
feldolgozott információkba integrálni.

A  szinkrontolmácsolási  folyamat  rendkívüli  komplexitása  miatt  –  annak 
beszédmegértési  és  beszédprodukciós  komponenseinek  vizsgálatakor  –  minden  esetben 
figyelembe  kell  vennünk  a  következő  szempontokat:  (1)  A szinkrontolmácsolás  során  a 
beérkező hangzó szöveg értési folyamata és a kimenő hangzó szöveg létrehozása közel egy 
időben történik.  (2)  A tolmács,  miközben folyamatosan váltogatja  a  beszédmegértést  és  a 
beszédprodukciót, az egyik nyelvről (a forrásnyelvről) a másik nyelvre (a célnyelvre) fordít, 
vagyis két különböző fonológiai, szemantikai és szintaktikai rendszert használ. 

Török Rózsa Mária: Kulturális félreértések elkerülésének lehetőségei az idegen nyelvi 
órákon
Kulcsszavak:  integrált  nyelvoktatás,  interkulturális  kommunikáció,  interkulturális  
kompetencia, kultúraközi tudatosság, individualizmus, kollektivizmus

A munkaerő nemzetközi mobilitása, a tanulási lehetőségek földrajzi kiszélesedése új, 
speciális követelményeket állít az idegennyelv-oktatás, mind a nyelvtanárképző intézmények, 
mind  a  gyakorló  nyelvtanárok  elé.  Ezen  követelmények  egyike  az  interkulturális 
kommunikáció  közvetítésének  és  az  interkulturális  kompetencia  kialakításának 
szükségessége, integrálása a nyelvtanítás, nyelvtanulás folyamatába, ami a magyar pedagógia 
gyakorlatban még mindig nem működik magától értetődően. Felső és középfokú intézmények 
sokaságában tanulnak  más országokból,  kultúrákból  érkezett  diákok,  akiket  olyan  tanárok 
képeznek, akiknek többsége nem részesült ilyen jellegű sem akadémiai, sem pedig gyakorlati 
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jellegű képzésben,  amit  és ahogyan tesznek, azt  zömében intuíciók és jó  szándék alapján 
teszik.

Az  előadás  célja  az,  hogy  a  szerző  felhívja  a  figyelmet  arra  a  tényre,  hogy 
interkulturális ismeretek, kultúraközi tudatosság nélkül milyen nyelvi, kulturális félreértések 
fordulhatnak  elő  ott,  ahol  finn,  török,  belga,  kínai,  magyar  és  egyéb nemzetiségű diákok 
tanulnak egy magyarországi főiskola hétköznapjain. Az előadás különböző kommunikációs 
stratégiákat  elemez  a  párbeszédek  részvevői  között  Trompenaars  és  Hampden-Turner 
orientációs  kategóriái  alapján,  rámutatva  arra,  hogy milyen interkulturális  kommunikációs 
ismeretek  enyhíthetik  a  félreértés  veszélyeit  és  akadályozhatják  meg  a  kulturális  sokk 
kialakulását.

Tuska Tünde: A szegedi szlovák szakos hallgatók nyelvhasználata a XXI. században
Kulcsszavak: szlovák szakos hallgatók, magyarországi szlovák kisebbség, nyelvi önértékelés,  
nyelvhasználat, kétnyelvűség

A  magyarországi  szlovákok  nyelvhasználatát  egy  2003-  2004-ben  Tótkomlóson 
végzett  terepmunka  adatai  alapján  vizsgáltuk.  A nyelvi  másság  dimenziói:  a  kisebbségi 
nyelvek  megőrzésének  lehetőségei  című  csoportos  kutatás  a  magyarországi  kisebbségi 
csoportok  közösségi  szintű  és  összehasonlító  vizsgálatát  tűzte  ki  célul.  A  kérdőívet 
felhasználva képet szeretnék kapni a leendő szlovák értelmiség nyelvhasználatát illetően. A 
tanszék  hallgatói  19-24  évesek.  A 142  kérdést  tartalmazó  kérdőívet  a  hallgatók  szlovák 
nyelven kapták meg,  illetve töltötték ki.  A kérdőív kitöltése  nyelvileg nem okozott  nekik 
gondot, de néhány kifejezést fordítanom kellett. Az elemzés több kérdéskörre terjedt ki, de 
előadásomban a hallgatók szubjektív vélekedését saját nyelvtudásukról, nyelvi kézségükről, 
illetve  a  kulturális  attitűdökre vonatkozó válaszaikat  vizsgálom. Ismert  az  a  tény,  hogy a 
magyarországi szlovákoknál a helyi szlovák nyelvváltozatot elsősorban az idősebbek ismerik 
és használják, a fiatalokhoz pedig elsősorban a magyar nyelv kapcsolható. Ennek tudatában is 
érdekes  a  hallgatók  szubjektív  véleménye  a  nyelvek  (sztenderd,  helyi  nyelvváltozat) 
presztízsét illetően.

Az  előadás  arra  tesz  kísérletet,  hogy  egy  eddig  még  nem  vizsgált  korosztály 
nyelvhasználatát és az adott kisebbséghez fűződő kötődését térképezze fel.

Vágási Margit: [Francia] szaknyelvoktatás a Bologna-rendszerű képzésben
Kulcsszavak:  piacképes  képzés,  speciális  ismeretek,  szaknyelvoktatás,  idegen nyelven  való  
oktatás

A  2006  szeptemberében  bevezetett  ún.  Bologna-rendszerű  felsőoktatási  képzés 
(3+2+3) új kihívások elé állítja a bölcsészettudományi karok idegen nyelvi szakjain folyó 
alapképzési programok kidolgozásában és megvalósításában résztvevő oktatókat. 

Köztudott,  hogy  a  hároméves  alapképzés  célja,  részben  a  további  kétéves 
mesterképzésre való felkészítés, amely a tervek szerint, az adott képzésben részvevő hallgatók 
egyharmad részét  érintené.  A fennmaradó kétharmadnak  három éves  tanulmányok után  a 
munkaerőpiacon kell majd szerencsét próbálnia. Mit lehet ott kezdeni egy francia (vagy más) 
nyelv és  kultúra  alapszakos bölcsész oklevéllel/bizonyítvánnyal?  Ez  utóbbi  nyelvoktatásra 
nem jogosít  fel,  ehhez  mesterképzésben  kell  részt  venni,  bármely  korosztály  oktatásáról 
legyen  szó.  Pár  évvel  ezelőtt  három  év  alatt  nyelvtanárokat  képeztünk,  nem  is  rossz 
eredménnyel. Most az a kérdés, hogyan lehet piacképes képzésben részesíteni azokat, akik a 
három év után dolgozni  akarnak/szeretnének. A francia nyelv,  irodalom és kultúra mellett 
milyen speciális ismeretekre van/lesz szükség, hogy az élet különböző területein (pl. vegyes 
vállalatok,  turizmus,  intézmények,  cégek  nemzetközi  kapcsolatainak  bonyolítása,  stb.) 
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munkahelyet találjanak és képesek legyenek azt megfelelően betölteni. Szaknyelvoktatásra? 
Milyen szaknyelvet oktassunk? Hogyan? Az eddigi pályájuk során irodalmat, nyelvészetet, 
civilizációt oktató kollégák ismerik-e a különböző szakterületek zsargonját és készen állnak-e 
ennek idegen nyelven való oktatására? Előadásomban ezekkel a kérdésekkel foglalkozom. 

Vándor Judit: Ideológiai és újrafordítás a gyerekirodalomban 
Kulcsszavak:  fordítói  normák,  kereskedelmi  elvárások,  fordítás  etikai  aspektusai,  kiadói  
politika, politikai elvárás, ideológiai hatások

A gyermek-és ifjúsági irodalomról egyre több szó esik hazai és nemzetközi szakmai 
fórumokon,  így  a  fordítástudomány  területén  is.  A magyar  kutatók  elsősorban  történeti, 
filológiai, esztétikai és pedagógiai szempontból elemzik a műveket. A fordítás jelenlétével, sőt 
jelentőségével pedig a nemzetközi szakirodalom foglalkozik. Különböző szempontok szerint 
elemzik a fordított gyerekirodalmat, sokukat foglalkoztatja az ideológia, a fordítási stratégiák 
és módszerek szerepe, a fordító és az olvasó viszonya. A paratextualitásban megjelenő látható 
és hallható fordítóról, a fordítás szükségességéről, az irodalmi kánon kialakulásában betöltött 
fontos  szerepéről  és  globalizációból  fakadó  új,  immár  nem morális,  hanem kereskedelmi 
elvárásokról, a fordítás etikai aspektusairól, a kiadói politika, a szövegválasztás és a politikai 
elvárások kapcsolatáról, a fordítói normákról, a kulturális intertextualitással kapcsolatban a 
kulturális különbségekből adódó fordítói problémákról közölnek tanulmányokat. A fordított 
gyerekirodalom úgy tűnik, kilépett perifériális helyzetből, egyre több kutató ismeri fel, hogy 
éppen speciális helyzete és jellegzetességei miatt általa sokat tudhatunk meg általában is a 
fordításról, a fordító személyéről és a fordítást befolyásoló tényezőkről, nem utolsósorban az 
erős ideológiai hatásokról. Minden megközelítésben felbukkan az ideológia és a fordítás közti 
kapcsolat.  Az ideológia  megjelenését  többek között  az  újrafordított  szövegek fordításának 
összevetésével,  a  fordításban  megjelenő  különbségek  összehasonlításával  lehet  kimutatni, 
miközben a  gyerekirodalomban érvényes fordítói  normák változását is  meg lehet  ragadni. 
Előadásomban L. B. Alcott Kisasszonyok (Little Women) című regényének különböző, magyar 
nyelven megjelent fordításait igyekszem összevetni a fentiek szem előtt tartásával. 

Varga Melinda: A kisgyermekkori nyelvtanítás konstruktivista megközelítése
Kulcsszavak:  kisgyermekkori  nyelvtanítás,  nyelvelsajátítás,  konstruktivizmus,  
konstrukcionizmus, 

A  konstruktivizmus  a  tanulást  alapvetően  dinamikus  folyamatként  írja  le, 
középpontjában a  tanuló áll,  akinek önálló,  belső konstrukciós folyamatai a lényegesek,  a 
tudás  konstrukciója  személyes,  az  egyéni  értelmen  belül  lezajló  folyamat.  A 
konstrukcionizmus vagy más néven szociális konstruktivizmus elsősorban abban nyújt újat a 
konstruktivizmushoz  képest,  hogy  a  tanulás  folyamatában  a  szociális  közeget,a  társas 
folyamatokat  tekinti  meghatározónak,  a  tudás  konstrukciója  „szociális  kognitív  térben”, 
vagyis az emberek közötti együttműködések, kölcsönhatások során zajlik. A konstruktivizmus 
talaján  álló  programokra  jellemző  a  gyermekközpontúság,  a  tevékenységek  legtöbbje 
problémamegoldás,  ismeretfeldolgozás,  játék.  A konstruktív  és  konstrukcionista  elméletek 
gyökereit Piaget, Vigotszkij, Bruner és Rogers elképzeléseiben találjuk meg. 

A  nyelvtanulás  pszichológiai  folyamatainak  leírására  a  szociál-konstruktivista 
megközelítés tűnik a legalkalmasabbnak.

Előadásomban részletesen bemutatom, hogyan alkalmazhatóak a  korai nyelvtanulás 
gyakorlatában  a  fejlődéslélektan  és  a  tanuláselmélet  eredményei,  mit  nyújthat  a  korai 
nyelvtanítás számára Piaget, Vigotszkij és Bruner munkássága.
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Gyermekkorban  a  nyelvtanulás  a  természetes  nyelvelsajátítás  folyamataira  épül,  a 
gyermek az anyanyelv elsajátítása során szerzett élményeire és tapasztalataira támaszkodik. A 
gyermek magával hozott tudását és a komplex készségfejlesztést előtérbe helyező változatos 
módszerek és a gyerekek érdeklődésének, kognitív fejlettségi szintjének megfelelő tartalmak, 
az értelmes feladatok  biztosíthatják,  hogy a  korai  nyelvtanítás  elérje  célját,  fenntartsa  ill. 
felkeltse a gyerekek érdeklődését, a nyelvtanulás iránti kedvező attitűdjét és motivációját.

Varga Orsolya: A fordítás művészete. Két fordítástörténeti alapmű a XX. század első 
feléből. Radó Antal (1862-1944) és A. A. Weijnen (1909-) fordításszemlélete
Kulcsszavak: fordítástudomány, fordítás szemlélet, fordítás alaptana

Radó Antal  A fordítás művészete  (1909) című munkáját nevezhetjük az első magyar 
fordítástudományi  műnek,  amely  megkísérel  rendszeres  áttekintést  nyújtani  a  műfordítás 
különböző  aspektusairól,  folyamatáról,  és  megpróbál  válaszolni  a  fordítás  leglényegesebb 
kérdéseire, miközben valamennyi témáját gazdag példaanyaggal illusztrálja. Radó széles körű 
műfordítói  munkásságot  fejtett  ki,  verseskötetek,  irodalomtörténetek,  verstani  és 
műfordításelméleti  munkák  szerzője.  Nevéhez  fűződik  az  első  szisztematikus  magyar 
fordítástörténeti (A magyar műfordítás története 1883) munka is. 

Az első rendszeres, tudományos igénnyel fellépő fordításelméleti művet Hollandiában 
Dr.  Antonius  Angelus  Weijnen  írta.  Bár,  már  1925-ben  megjelent  Hollandiában  olyan, 
nyelvszemléletről  szóló  munka,  melyben szerepet  kapott  a  fordítás  elmélete  is,  még nem 
lépett fel olyan tudományos igénnyel, hogy a fordítás ’alaptanát’ nyújtsa. Weijnen A fordítás 
művészete.  Alaptan (De  kunst  van  het  vertalen.  Beginselleer)  című,  1946-ban  megjelent 
művében számos ismert  és ismeretlen külföldi tudósra, filozófusra, filológusra,  nyelvészre 
hivatkozik.  A  fordítás  ’alaptanát’  úgy  tárja  az  olvasó  elé,  hogy  akadémikus  jellegű, 
szisztematikus irodalomkutatást végez a témában. Weijnen - aki később a dialektológia ismert 
szakemberévé  és  egyetemi  tanárává  vált  -  történeti  források  alapján  a  fordítás  egyfajta 
metafizikájához próbál eljutni,  ez azonban nem minden belső ellentmondás nélkül valósul 
meg.

Előadásomban a magyar és a holland szerző fordításszemléletének metszéspontjait, 
műveik  hasonlóságait  é  s  különbségeit  kívánom  bemutatni,  a  XX.  század  első  felében 
kialakult fordításszemléleti áramlatok tükrében.

Veresné Valentinyi Klára: Blattolt szövegek kiválasztása, előkészítése és értékelése
Kulcsszavak:  szövegválasztás,  szövegek  gradálása,  értékelési  szempontok,  blattolási  
technikák
Mind a magyarországi, mind a külföldi fordító-és tolmácsképző intézmények a képzésben, a 
záróvizsgán  a  blattolást,  mint  pedagógia  módszert  az  egyes  fordítói  és  tolmácskészségek 
fejlesztésére  és  értékelésre  alkalmazzák,  ennek  ellenére  a  blattolás  elméleti  és  gyakorlati 
módszertanáról  gyakorlatilag  nincsen  irodalom,  eltekintve  attól  a  néhány  konferencia-
előadástól,  rövid cikktől,  ami a magyarországi és külföldi fordítástudományi szaklapokban 
jelent  meg  és  attól,  hogy  néhány  szerző  a  tolmácsolásoktatás  módszertanával  foglalkozó 
könyvében érintőlegesen megemlíti a blattolást is. Ezért előadásomban ezekre a forrásokra, 
saját  gyakorlati  tapasztalatomra,  valamint  kutatási  eredményeimre  támaszkodva  röviden 
összefoglalom  a  blattolás  elméleti  és  gyakorlati  módszertanának  eddigi  eredményeit  a 
következő  kérdéseket  vizsgálva:  1.)  Milyen  szövegeket  kell  a  gyakorlatban  ténylegesen 
blattolni?,  2.)  Milyen  szövegeket  válasszunk  a  blattolás  gyakorlásához  a  szövegértés  és 
szövegprodukció  nehézségeiből  kiindulva?,  3.)  Hogyan  gradáljuk  a  szövegeket  a  képzés 
kezdeti  és  későbbi  szakaszában  a  pragmatikai,  kulturális,  nyelvi  és  szövegspecifikus 
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jellemzők alapján?, 4.) Hogyan készítsük elő a blattolási feladatot és a szöveget?, 5.) Milyen 
módszerekkel oktassuk a blattolást?, 6.) Hogyan értékeljük a blattolást a tartalom, a nyelv és 
az  előadásmód  alapján? 7.) Milyen  technikákkal  oktatható  a  blattolás?  Előadásomban  a 
blattolás tanítására vonatkozó elméleti kérdéseket érintőlegesen tárgyalom, célom gyakorlati 
módszertani  tanácsokkal  szolgálni  a  blattolás  oktatásához  a  fordító-  és  tolmácsképzés 
számára. 

Vermes Albert: Fever Pitch. Megjegyzések egy futball-könyv magyar fordításáról
Kulcsszavak: fordítás, kommunikáció, kontextus, kultúra, relevancia

Az előadás  Nick  Hornby  Fever  Pitch című regényének  Fociláz címmel  megjelent 
magyar fordítását elemzi. Arra a kérdésre keresem a választ, hogy a forrásnyelvi és célnyelvi 
olvasók kognitív környezetének szükségszerű különbségeiből fakadó értelmezési nehézségek 
kezelésére  volt-e  a  fordítónak  konzekvens  stratégiája,  és  ha  igen,  mi  volt  ez  a  stratégia. 
Szemléltetésképpen néhány megoldás a  fordításból:  „…egy walesi  fickó egyszer (...)  meg 
akarta tiltani nekünk, hogy (…) gömbölyű labdával játsszunk” (20. o., lábjegyzetelve). „… a 
kísértés,  hogy  beüljek  egy  forró  kádba,  amely  Kenneth  Wolstenholme  szétolvadt 
esszenciájával van tele” (29. o.) „… azokban a „Gazza” [Gascoine – a ford.] előtti időkben…” 
(35. o.) „… Brains-féle esztéká olvasószemüveget viseltem…” (62. o.) E néhány kiragadott 
példa talán elég annak szemléltetésére, hogy első pillantásra nem fedezhető fel  egy efféle 
tudatos  stratégia  megléte  a  célszövegben,  ezt  a  benyomást  azonban  a  forrásszöveg  és  a 
célszöveg részletesebb összevető vizsgálatának kell igazolnia vagy cáfolnia.

Vitányi  Borbála:  Francia-magyar,  Magyar-francia  szótárak  a  kommunikáció 
szolgálatában
Kulcsszavak:  célcsoport,  szóbeli  kommunikáció,  írásbeli  kommunikáció,  kommunikációs 
igény, szótárhasználat

Az  idegen  nyelv  tanítása  a  célcsoporttól  függően  általános  esetben  a  szóbeli 
kommunikáció különböző szintjeinek elérésére is törekszik. 

Előadásom  a  beszédkészség  fejlesztésének  eszközei  közül  az  általános  kétnyelvű 
szótárakat  tekinti  át  abból  a  szempontból,  hogyan segítik  az  idegen nyelvet  (meg)tanulni 
akarókat.  Az  első  részben  szótári  szócikkeket:  igéket,  főneveket,  szókapcsolatokat, 
frazeológiai  egységeket  állítok  párhuzamba,  hogy  azonosságaik  és  eltéréseik  láttassák  a 
különböző szintű kommunikációs igény tükröződését a szótárakban.

Sokakkal  együtt  vallom,  hogy  a  szótárhasználatot  tanítani  kell.  Az  anyanyelvi  és 
idegen nyelvi grammatikai alapokon nyugvó megközelítésnek csak kiindulópontja az ábécé 
biztos tudása. Tudatosítani kell tanítványainkban, hogy a szótárban talált lexikai egység csak 
akkor  él,  ha  az  interperszonális  kommunikációban  hiba  nélkül  el  tudják  helyezni.  A 
szótárhasználat a nyelvtudás egyik foka. A lexikai egységet, vonzatot, ragozást, igeidőt stb. 
akkor is meg kell tanulni, ha benne van a szótárban.

A második részben tanítványaim különböző kétnyelvű francia szótárakkal felépített 
fogalmazásait  vizsgálom  lexikai,  grammatikai,  szótárhasználati  szempontból.  A 
kommunikáció a beszédaktusban is realizálódik, de megmutatja az írásbeli kommunikációban, 
a gondolatok elrendezésében való jártasságukat is.

69



Wallendums Tünde: Táguló világ − zsugorodó mesék. Klasszikusok a minimál jegyében
Kulcsszavak: mese (mesék), nyelvi lelemény, minimalizált történet, torzó szöveg

Gyermekeinek  naponta  mesét  olvasó  anyukaként  sokszor  tapasztalom,  hogy a  mai 
mesekönyvek többségénél  (a  modernizált  klasszikus  és  az  újonnan írt  mesék esetében is) 
egyfajta  aránytévesztésnek lehetünk tanúi.  A többnyire  vonzó (szép  színek,  lágy  vonalak, 
kedves képek) és érdekes (pl. térbeli mesekönyvek, puzzle-könyvek) vizuális megjelenítést 
gyakran döbbenetesen igénytelen, a nyelvi leleményt és játékosságot nélkülöző – nem ritkán 
tartalmában  is  torzó  –  szöveg  kíséri.  Felmerül  a  kérdés,  hogy  a  tartalmilag  hiányos  és 
nyelvileg  szegény (sok  tőmondat,  kevés  párbeszéd,  szóismétlések,  fordítási  hibák,  stb.)  – 
olykor a végsőkig minimalizált – történetek egyáltalán hasznosak-e még. Az is kérdés, hogy 
mesének tekinthetjük-e azokat a gazdagon illusztrált rövid szövegeket, melyek alig közölnek 
többet, mint a kereskedelmi rádiók műsoraiban elhangzó, 2-3 perc terjedelmű szalaghírek – 
azaz megtudhatjuk belőlük, hogy valaki, valamikor, valahol, valamit tett, ill., hogy valakivel 
valami történt – de nélkülözik az irodalmi műfajként is számon tartott mese tartalmi és nyelvi 
jellemzőit. Az előadás néhány klasszikus mese (pl. Hamupipőke) új kiadású változatát mutatja 
be ill. hasonlítja össze. 

Warta Vilmos: A deskriptív szemléletű szaknyelvkutatás jelentősége napjainkban
Kulcsszavak: szaknyelv, műfajelemzés, kommunikációs cél, szerzői hang, deskriptiv 
szemlélet

Az angol nyelven kommunikáló kutatói közösségek számára szinte kötelező érvényű a 
nemzetközi szinten történő publikálás, amely a magas szintű szakmai tudás mellett  magas 
szintű kommunikációs készségeket követel meg. Egy szakmailag publikálásra érdemes munka 
akkor  kerül  közlésre,  ha  megfelel  az  adott  szakterület  közössége  és  az  adott  folyóirat 
szerkesztői által  kialakított  kommunikációs szabályoknak. Az előadás rámutatat arra, hogy 
ezek  a  kommunikációs  szabályok  a  meghatározott  kommunikációs  céloknak  vannak 
alárendelve,  amelyek  különböző  szaknyelvi  műfajokat  határoznak  meg,  így  döntően 
befolyásolják  az  alkalmazható  pragmatikai,  lexiko-grammatikai  és  szociolingvisztikai 
eszközök körét, így a diskurzusszerkezetet, a retorikai műveleteket, az igeidőhasználatot, az 
aspektust,  az  igenemet,  a  műfajra  jellemző lexikát,  valamint  az  udvariassági  stratégiákat, 
másszóval  az elvárt  szerzői  hangot.  Az előadás  rávilágít  arra,  hogy az egymással  számos 
tekintetben átfedő, de mégis lényegileg különböző irányultságú nyelvészeti megközelítések 
közül  talán  a  műfajelemzés  az  a  vizsgálati  módszer,  amelyik  legközelebb  visz  ezen 
kommunikációs eszközöknek a  gyakorlati  megértéséhez.  Az előadás  célja  a  műfajelemzés 
főbb területeinek bemutatása, egy, az orvosi szakterületre jellemző írott műfajon, az angol 
nyelven  írt  orvosi  esetismertetések  műfajának  elemzésén  keresztül.  Ennek  során 
bebizonyosodik,  hogy  a  műfajelemzés  jól  alkalmazható  alkalmazott  nyelvészeti  módszer 
bizonyos  prototipikus  kommunikatív  események  értelmezésére,  mely  során  a  vizsgálat 
tárgyává  tett  jelenség  egy  deskriptiv  tevékenység  eredményeként  létrejött  konstruktum, 
nevezetesen a műfaj sajátosságaként jelenik meg.

Wolf-Schäffer Judit: A bajorországi magyarok második generációja 
− nyelvmegtartás vagy nyelvcsere?
Kulcsszavak:  emigráns  kétnyelvű  beszélőközösség,  nyelvcsere,  nyelvcserét  befolyásoló 
faktorok

Emigráns  kétnyelvű  beszélőközösségek  szociolingvisztikai  vizsgálatánál,  az 
érdeklődés  elsősorban  a  nyelvcsere  és  a  nyelvmegtartás  felé  irányul.  Számos  faktor 
befolyásolja,  hogy  egy  közösség  a  nyelvcsere  és  a  nyelvmegtartás  alkotta  kontinuumon, 
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melyik  végponthoz  közeledik.  Ilyen  befolyásoló  tényezők  többek  között:  a  közösség 
kisebbségi  létének  és  azzá  válásának  története,  amely  kihat  a  saját  anyanyelvéhez  és  a 
többségi  nyelvhez  fűződő  attitűdjeire;  a  befogadó  többségi  közösségnek  az  emigráns 
kisebbségi nyelvhez való hozzáállása stb. Feltétlenül meg kell említeni azt a jelenséget, amely 
a globalizáció eredményeként, az utóbbi években az emigráns kétnyelvű közösségeken belül 
is egyre szembetűnőbb változást eredményez: az angol nyelvnek a nyelvcserét befolyásoló 
erejét.

A  fenti  megállapítások  a  Bajorország  déli  és  délkeleti  részén  élő  magyar 
beszélőközösségekben folyó szociolingvisztikai kutatás alapján vonhatók le. Az itt élő magyar 
népesség − a kivándorlás ideje és annak indítéka, a bevándorló szülőhazája, a származása, 
valamint,  hogy a  magyar  nyelv  az  anyanyelve  vagy  a  második  nyelve  –  öt  fő  csoportra 
rétegződik. 

Az előadás a csoportok rövid bemutatásán kívül, igyekszik azokra a főbb faktorokra 
kitérni, amelyek a csoportokon belül a nyelvcsere folyamatát bármilyen módon befolyásolják.

Zábrádi Orsolya: A nazális mássalhangzók viselkedése a különböző nyelvekben
Kulcsszavak: nazális beszédhang, nazalizáció, fonológiai szabály

Nazális beszédhangok a világ majdnem minden nyelvében előfordulnak. Az azonban 
már  nyelvenként  különböző  lehet,  hogy  a  nazalizáció  mennyire  tölt  be  karakterisztikus 
szerepet az adott nyelvben. Fontos tényező a beszédhangok (magán- és mássalhangzók) egyik 
fonémikus  megkülönböztető  jegye,  amely  a  nazalizáció  meglétén,  illetve  hiányán  alapul. 
Másik fontos tényező a nazalizáció időtartama, vagyis az, hogy egy nazális fonémát vizsgálva 
mikor kezdődik és hol ér véget a nazalizáció. De lássuk először is, mit jelent a nazalizáció!

Nazális hangokat úgy képzünk, hogy a lágy szájpadlást olyan mértékben süllyesztjük 
le, hogy a száj- és az orrüreg összekapcsolódjon, és nazális rezonancia jöjjön létre. A nazalitás 
fonémikus megkülönböztető jegy az egyes nyelvekben. A nazális rezonancia, illetve annak 
hiánya vagy lecsökkenése ugyanolyan képzési mód és artikulációs hely mellett  különböző 
jelentésekhez vezet, vagyis jelentésmegkülönböztető szerepe van: nő ~ tő; mama ~ papa. 

A  fonetikai  szakirodalomban  (Ladefoged  1982;  Ladefoged  &  Maddieson  1986; 
Maddieson & Ladefoged 1993) különbséget tesznek nazális és nazalizált beszédhang között. 
Egyfajta definíció szerint nazális az a hang, amelynek képzésekor a veláris kapu nyitva van, a 
szájüreg többi része viszont le van zárva. Míg nazalizáltnak azt a hangot nevezzük, amelynek 
képzésekor a veláris kapu ugyanúgy nyitva van, ám egy szájüregi folyosó is nyitva áll. Ez 
utóbbi,  vagyis  a  nazalizált  hang  asszimiláció  útján  jön  létre.  A nazális  mássalhangzók 
többsége tehát a szájüreg teljes lezárásával képződik, s így az összes levegő az orrüregen át 
távozik. A nazális mássalhangzók képzési helye általában a zárhangok képzési helyeinek a 
részhalmaza.  A  világ  nyelveinek  leggyakoribb  képzési  helyű  nazális  mássalhangzója  a 
dentális-alveoláris.

Célom  a  világ  különböző  nyelveiben  (a  teljesség  igénye  nélkül)  található  nazális 
mássalhangzók  rendszerezése,  ezek  fonetikai  hátterének,  fonotaktikai,  fonológiai 
szabályainak, törvényszerűségeinek vizsgálata.

Zádrovich  Bernadett:   Kisebbségi  horvát  nyelv  oktatása  Vas  megye  városaiban 
(PODUČAVANJE HRVATSKOG MANJINSKOG JEZIKA  U SAMBOTELU I KISEGU) 
Kulcsszavak:  horvát  kisebbség  Nyugat-Magyarországon;  kisebbségi  jogok  az  anyanyelv  
tanulására;  kisebbségi  nyelvoktatás  Vas  megye  városaiban  (Vasárnapi  iskola,  államilag  
garantált  órarendi  keretek  között  folyó  oktatás);  2007-ben  elvégzett  felmérés  elemzése; 
szociolingvisztika
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Nyugat-Magyarország  15  falujában  többségben,  5  városában  (Győr, 
Mosonmagyaróvár,  Sopron,  Szombathely,  Kőszeg,  Csepreg)  pedig  jelentős  kisebbségben 
élnek  gradistyei  horvátok.  A  falvakban  élő  általános  iskoláskorú  gyermekek  számára 
évtizedeg  óta  biztosított  az  anyanyelv  iskolai  keretek  közötti  tanulása.  A  városokba 
elköltözöttek gyermekeinek a rendszerváltásig sehol és semmilyen körülmények között nem 
volt lehetőségük oktatási intézményben anyanyelvük ápolására. 

Elsőként  Vas  megyében,  Szombathelyen  és  Kőszegen  vezették  be  iskolai  keretek 
között  a  kisebbségi  horvát  nyelv oktatását.  E  két  városban 1995 illetve 2004 óta  a  helyi 
Horvát  Kisebbségi  Önkormányzatok  un.  Vasárnapi  iskoláiban  volt  lehetőség  a  kisebbségi 
horvát nyelv elsajátítására. Óriási eredménye és következménye ezen Vasárnapi iskoláknak, 
hogy  Szombathelyen 2003 ,  Kőszegen pedig 2006 szeptemberétől  már   órarendi keretek 
között,  államilag   garantáltan   finanszírozott  és  államilag  elismerten  tanulhatják 
anyanyelvüket  a  horvát  kisebbséghez  tartozó  diákok  általános  iskolában,  Kőszegen  pedig 
középiskolában is.

Előadásomban  a  jogi  hátteret,  az  anyagi  és  szakmai  feltételek  megteremtéséhez 
szükséges erőfeszítéseket ismertetem. Röviden összefoglalom a Vasárnapi iskolából történő 
„kinövés”folyamatát és törvényszerűségét.

Összehasonlítom  a  két  oktatási  formát,  kiemelem  az  előnyöket,  bemutatom  a 
hátrányokat  .Elemzem  a  tanulók,  szülők,  valamint  pedagógusok  körében  elvégzett 
felméréseket.

Összefoglalásképpen  áttekintést  adok  a  megyében  folyó  kisebbségi  horvát 
nyelvoktatásról.  Teszem  ezt  azért,  hogy  a  városi  iskolákban  megvalósított  kisebbségi 
nyelvoktatást az össz horvát kisebbségi nyelvoktatásban elhelyezve és azzal összehasonlítva 
értékelhessem annak súlyát és jelentőségét a megyében folyó horvát kisebbségi nyelvoktatás 
„mérlegén”. 

Zsemlyei Borbála: Kicsinyítő képzők morfopragmatikai vizsgálata az Erdélyi magyar 
szótörténeti tár adatai alapján
Kulcsszavak:  kicsinyítő képző, pragmatika, morfopragmatika, pragmatikai változás, Erdélyi  
magyar szótörténeti tár

A morfopragmatika  azt  vizsgálja,  hogy  milyen  szabályos  pragmatikai  változásokat 
eredményez  egy  toldalék  (jelen  esetben  kicsinyítő  képző)  azon  a  tövön,  amelyhez 
hozzákapcsolódik.

Dressler  és  Merlini  Barbaresi  a  kicsinyítést  evaluatív,  értékelő  (evaluation) 
folyamatnak  tekintik  (1994:  153).  A kicsinyítő  képzők  különlegessége  abban  áll,  hogy 
képesek  érzékeltetni  a  beszélőnek  a  beszédpartnerhez,  a  beszélgetés  témájához,  illetve  a 
kommunikációs  szituációhoz  való  viszonyát.  Például  a  beszélő  olyan  stratégiát  alkalmaz, 
amellyel egy lehetséges  sikertelenség veszélyét  elhárítja magától,  például  azáltal,  hogy az 
adott beszédhelyzetben saját felelősségét csökkenti. Vagy a beszélő azt is jelezheti, hogy a 
beszélgetés bizonyos részeit nem kell komolyan venni (234). Ennek egyik lehetséges módja a 
kicsinyítő képzők használata.

A kicsinyítő képzők elsődleges funkciója az, hogy a nem-diminutív formával szemben 
hozzáadja a ’kicsi, kis, kisebb’ szemantikai jegyet az alapszó jelentéséhez, emiatt akár a kis,  
kicsi melléknév  szinonimájának  tekinthető,  ennek  jelentését  sűríti  egyetlen  toldalékba. 
Mindemellett  a  kicsinyítő  képző  funkciója  nem  merül  ki  ’kis,  kicsi’ jelentésben,  hanem 
gyakran  adott  beszédhelyzetben  a  családiasság,  informalitás,  kedvesség/kedveskedés 
megteremtésére  is  alkalmas  nyelvi  elem.  Ilyenkor  a  kicsinyítő  képző  pragmatikai 
többletjelentést kap, a méretnek már nem kell reálisnak lennie, ugyanis a kicsinyítő képző 
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nem minden esetben jelent méretbeli csökkenést, bár általában kapcsolatban áll a szemantikai 
jelentéssel, és levezethető belőle.

Előadásomban azt vizsgálom, hogy az Erdélyi magyar szótörténeti tár adalékaiban a 
kicsinyjtő képzőknek milyen morfopragmatikai tulajdonságaik, jellegzetességeik vannak.
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