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A Nyelvek és kultúrák találkozása - Összefoglalók kötete című ki
advány a XII. M agyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson el
hangzó előadások rövid kivonatait tartalmazza abból a célból, hogy
megkönnyítse a kongresszus résztvevőinek tájékozódását.
A megközelítőleg azonos terjedelművé szerkesztett összefoglaló
kat szekciók szerint, az elhangzás sorrendjében közöljük. A jegyzete
ket, hivatkozásokat töröltük, illetve jelzésértékűre rövidítettük. Nem 
csak a szűkén vett nyelvészeti, hanem az asszociatív jellegű tárgy
szavakat is felvettük.
A szerkesztő abban reménykedik, hogy ezen a kongresszuson
megerősödhet az a nézete, miszerint az erősen gyakorlatorientált al
kalmazott nyelvészet sok nem nyelvészeti tudományhoz tudja hoz
zátenni - felelőssége és szakmaisága tudatában - a nyelv működésé
ről vallott nézeteit, tudását. Míg a klasszikus nyelvészeti tudományok
már az antik időktől fogva az úgynevezett örök, nagy kérdésekkel
foglalkoztak, addig az alkalmazott nyelvészet a sok kicsi, de minden
napjaink szempontjából fontos kérdés megválaszolására vállalkozik
úgy, hogy a gyakorlatorientáltsága semmiképpen sem jelenti az elméletiség hiányát. Ez a kis kötet is ezt kívánja bemutatni.

enáris előadások
Szépe György
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Alkalmazott nyelvészet 2002: kihívások és esélyek
(Előadásterv)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

A kontextus térben és időben
A globális - modernizációs - kihívás
Az európai kihívás
A közép-európai kérdéskör
A belső nyelvi helyzet néhány kérdése: tisztázatlan határkérdések a nyelvműveléssel
A nyelvi ismeretterjesztés
Publikálás a piacgazdaságban
A nyelvi és kommunikációs nevelés a közoktatásban
Nyelvi képzés és követelmények a felsőoktatásban
Nyelvszakos tanárok/pedagógusok képzése
Alkalmazott nyelvészek képzése az alapképzésben és a doktori képzésben
Diszciplináris kérdések

Hidasi Judit
Budapesti Gazdasági Főiskola- Kanda Egyetem, Japán

Metszéspontok: Nyelvek és kultúrák
(Előadásterv)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Az angol nyelv előretörése
Nyelvtanulási motivációk
Az angol nyelv Japánban
Mennyire globalizált Japán?
A humán erőforrás nemzetköziesedése
Az angol nyelvtudás iránti igény makroszintű deklarálása
A japánok idegennyelv elsajátítását gátló társadalmi és kulturális okok
a) mentalitás
b) japán kommunikációs stratégiák
c) zárkózottság
Az angoloktatás/angoltudás kerékkötői
Paradigmaváltási reakciók
Nyelvhasználói modellek
A nyelv és kultúra szoros összefüggései
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Szekcióvezető:
Üléselnökök:

Petrusán György (SZTE JGYTFK)
Bándli Judit
Petrusán György

Petrusán György
SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar

Multikulturalitás a nemzetállam szorításában?
Tárgyszavak: plurilingvizmus, nemzeti identitás, tolerancia, autonómia,
kultúra és nyelv

A multikulturalitás egyidős a nyelvi divergációval, a lokális tájnyelvek, az önálló, majd nem
zeti színezetet öltő idiómák megjelenésével. A jelenség leírásához, definiálásához olyan
terminus technicusokat használ, mint plurilingvizmus, poliglottizmus, s a népek nemzeti ön
tudatra ébredése után pedig, politikai tartalma miatt, az emberi és nemzeti identitással,
a toleranciával kerül szoros kapcsolatba. A középkori politikamentes két- vagy többnyelvű
kulturalitás áttekintése után a legújabb kori megjelenésének körülményeit, tartalmát, élet
képesességét, politikai jellegét analizáljuk, ráirányítva a figyelmet arra az ellentmondásra,
amely a spontán módon, valós egyéni és közösségi érdekeket képviselő, s ezért etnikai fe
szültségektől mentesen érvényesülő multikulturalitás hogyan ütközik, s válik nemegyszer
lehetetlenné az etnocentrizmusra épülő nemzetállamban. Ezért a multikulturalitás érvényre
juttatása nemzetállami keretek között ennek leépülésétől, lényegében a föderalizmus, az
autonómiák irányába haladó államstruktúrák kialakulásától függ.

Mrázik Júlia
Pécsi Tudományegyetem

Romanyelv-tanulás iránti hajlandóság vizsgálata
tanárszakos hallgatók körében
Tárgyszavak: kultúraközvetítés, roma nyelv, nyelvtanulási hajlandóság, tanárképzés,
kultúra és nyelv

A nyelv ismeret- és kultúraközvetítő szerepéhez adalékul szolgálhat a vizsgálatnak arra irá
nyuló kérdése, hogy az ismeretszint megjelölése mellett milyen affinitása van a válaszadó
nak a romanyelv-tanuláshoz. Az alacsony ismeretszintű hallgatók 82,1%-a nem érez haj
landóságot egy romanyelv megtanulására, de magukat a romakultúráról magas szintű is
merettel bíróként jellemzőknek is csak 2,3%-a szeretne egy roma nyelvet megtanulni. Vagy
is azt tételezhetjük fel, hogy a nyelv megtanulását, a nyelv ismeretét nem tekintik a hallga
tók egy, a romakultúra megismerése céljául szolgáló eszköznek, és csupán sejtetni engedi,
hogy esetleg valamilyen más kultúraközvetítő elem segítségével látják biztosítottnak a ro
makultúra jobb megismerését, tehát esetleg a médián vagy egyéb entitáson keresztül. (Bár
a felkészültség-érzés egybevetése például a médiával mint véleményformáló hatással nem
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támasztja ezt alá: a különbségek nem szignifikánsak). Ezt támaszthatja alá az a látható
tény is, hogy nincs nagy eltérés a nyelvtanulás igenlése és tagadása között azoknál, akik
magas szintű ismerettel bírnak (nem nagyszámú elem). Vagyis nem azért nem hajlandó
a romanyelvvel ismerkedni, mert alacsony a romakulturális ismeretének szintje, hanem
azért alacsony ez a szint, mert a nyelvnek, mint a kultúraközvetítés egyik eszközének el
sajátításához nincs affinitása.

Kárpáti Eszter
Pécsi Tudományegyetem

Kultúrák közötti kommunikáció
Az együttélés sajátos esete: Navajok az Egyesült Államokban
Tárgyszavak: kisebbségi nyelvi helyzet, nyelv- és oktatáspolitika, kétnyelvűsítés, nyelvi kód,
kultúra és nyelv

A távoli példa a kisebbség nyelvi helyzete, valamint társas és társadalmi helyzetének öszszefüggésére sajátos nézőpontból való rálátást biztosít. Az Egyesült Államokban az ős
honos lakosság szempontjából az elnyomó többséget jelentő angol nyelvű szövetségi be
folyásolás folyamatosan változó nyelv- és oktatáspolitikája a navajo lakosság lehetőségeit
évtizedekre meghatározta. Az 1970-1980-as években tapasztalható szemléletbeli változás
lehetőséget teremtett arra, hogy az oktatási feltételek megteremtésével, a nyelv leírásának,
intézményes oktatásának, valamint oktatásban való használatának segítségével az angol
nyelvi hegemónia megszűnjön, s ezáltal a kisebbségi nemzet szabad fejlődése két irányban
is megtörténhessen. Egyrészt rendszerezetten ismerhetik meg saját - már-már feledésbe
merülő - kultúrájukat: nyelvüket, történelmüket, kézműves és zenei hagyományaikat. Más
részt az oktatás szisztematikus kétnyelvűsítésével, a nyelvi kódok „összerendezésével”
megteremtik annak az esélyét, hogy a rezervátumon kívül érvényesülni akarók, tanulni vagy
dolgozni vágyók, a többségi amerikai társadalomban egyenrangúként integrálódhassanak.
A navajo-amerikai példából egy olyan modell rajzolódik ki, ami - legalábbis vezérfonalként alkalmazható lenne a hazai, zárt (nyelvi, kulturális) közösségben élő kisebbségek esetében is.

Bándli Judit
Eötvös Loránd T udományegyetem

Hungary 1944. Magyarország az ellenség szemével
Egy ismeretlen hungaricum
Tárgyszavak: nemzetkarakterológia, nemzetkép, magyar kultúra, kultúra és nyelv

Hogyan látják Magyarországot a külföldiek? Milyenek a magyarok más nemzetek, népek
szemében? A kérdés mindig érdekes, de különösen az lehet egy olyan korban, amikor
a legjobbak közül is annyian foglalkoztak nemzetkarakterológiával. A harmincas-negyvenes
években több írás jelent meg, amely a magyarság „nemzeti alkatárór értekezik, vitázik.
A saját magunk által kialakított nemzetkép azonban soha nem lehet teljes a mások által fel
vázolt jellemrajzzal való összehasonlítás nélkül.
1944-ben, a háború idején, Londonban kiadtak egy könyvet, amelynek célja, hogy be
mutassa Magyarországot és az itt élő embereket. A kiadvány keletkezési körülményei ho
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mályosak, csak annyit tudhatunk biztosan, hogy olyan brit katonák számára készült, akiket
küldetésük Magyarországra szólított, s szükségük volt egy információgyűjteményre, amely
segítséget nyújt az idegen országban való tájékozódásban.
A könyvben Magyarország és a magyar kultúra jellemzése részint sztereotípiákon alapul,
de olyan adatokat is tartalmaz, amelyek a magyar életmód mélyebb ismeretét feltételezik.
Az írás érdekessége, hogy bár egy ellenséges állam képviselőjének tollából született, a po
litikai, történelmi események megítélésében meglepő tárgyilagosságot tanúsít.
Előadásomban bemutatnám a könyv által közvetített magyarságképet, majd a kiadványt rö
viden összevetném John Eppstein, csaknem ezzel egyidőben keletkezett, Hungary című
országismertető művével.

Golubeva Irina
Veszprémi Egyetem

A kultúra taníthatósága
Tárgyszavak: idegen kultúra elsajátítása, módszerek, kultúra és nyelv

Az idegen kultúra elsajátítása elválaszthatatlan az idegennyelv-elsajátítástól. Azoknak, akik
kategorikusan kijelentik, hogy az idegen kultúrát nem lehet tökéletesen elsajátítani, vita
képpen feltenném a következő kérdéseket: lehet-e egy idegen nyelvet illetve az anyanyel
vet tökéletesen elsajátítani; mondható-e, hogy mi a saját anyanyelvi kultúránk tökéletes
képviselői vagyunk? Az idegen kultúra ismerete a sikeres kommunikáció szempontjából
fontos (itt elsősorban a mindennapi életre vonatkozó tudásról van szó). Az idegen kultúra
elsajátításhoz szükséges a magas fokú nyitottság, tolerancia, rugalmasság és általános in
telligencia.
Vitathatatlan, hogy a célnyelvi kultúrát úgy lehet legjobban megismerni, ha jól beszéljük
a nyelvet és abban az országban tartózkodunk. A gyakorlatban, sajnos, a nyelvtanulók több
sége kénytelen az idegen nyelvet és annak kultúráját a saját országában, pontosabban
a tantermen belül elsajátítani.
Mennyire hatékony a tantermen belüli idegen kultúra elsajátítása? Miképpen lehet növelni
a hatékonyságot? Milyen célok elérése reális ebben az esetben? Milyen módszerek, techni
kák, feladatok alkalmazhatóak?
Jelen előadás során ezen kérdések kerülnek tárgyalásra, illetve egy vizsgálat rövid bemuta
tását tervezem.

Maróti Orsolya
Balassi Bálint Intézet

Pragmatikai hibák
idegen ajkúak magyar nyelvhasználatában
Tárgyszavak: grammatikai hibák, udvariassági szabályok, beszédetikett, kultúra és nyelv

Ha külföldieket hallunk magyarul beszélni, örülünk, hogy hajlandók nem túl könnyű nyel
vünket tanulni, és próbáljuk megérteni köztes nyelvüket (interlanguage). Nyelvhasználatu
kat másképp értékeli egy nyelvtanár és egy nem nyelvtanár beszélgetőpartner. Ha nyelv
tanárok beszélnek az idegen ajkúak által elkövetett hibákról, elsősorban a grammatikai vét
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ségek széles skálájára gondolnak. Nyelvünk fonetikai és grammatikai szabályainak figyel
men kívül hagyását idegenségüknek tudjuk be.
Nehezebb helyzetbe kerülünk azonban akkor, ha például külföldi ismerősünk tegezni kezdi
szomszédunkat az első találkozáskor. Egy udvariassági szabály megsértésével - akaratla
nul is - kedvezőtlenebb benyomást tesznek kommunikációs partnerükre, mintha egy múlt
idejű igealakot tévesztettek volna el.
Más udvariassági szabályok léteznek az egyik társadalomban, mint a másikban. Az udvari
assági formák és alkalmazási szabályaik minden nyelvben olyan bonyolult rendszert alkot
nak, amely egyesek szerint csak elsajátítható (szemben a grammatikai rendszerrel, amely
- szerencsére - meghatározott időn belül megtanulható).
A magyarul beszélő idegen ajkúakkal folytatott beszélgetés során azonban nyelvhasználat
beli hibáik hatása alól sem tudjuk kivonni magukat.
Lehet az idegenség stratégia, a nyelvtanároknak azonban esélyt kell biztosítaniuk a nyelv
tanulóknak arra, hogy a tanult nyelv szokásrendszere használható eszköz legyen szá
mukra, és ne buktató, mert bár az anyanyelvi beszélő tudattalanul használja a különböző
beszédhelyzeteknek megfelelő nyelvi formákat, a nyelvtanuló a nyelvtanulási folyamatban
tudatosan érti meg és raktározza őket.

Osváth Gábor
Budapesti Gazdasági Főiskola

A távol-keleti kommunikáció sajátosságai
Tárgyszavak: verbális és nem verbális kommunikáció, nyelv és kultúra, koreai,
kínai és japán nyelv, kultúra és nyelv

A távol-keleti konfuciánus kultúrkörhöz egymástól genetikailag és tipológiailag eltérő nyel
vek tartoznak: a kínai a sino-tibeti nyelvcsalád tagja, monoszillabikus, tonális és izoláló
nyelv, a valószínűleg altaji eredetű koreai és japán pedig poliszillabikus, atonális és aggluti
náló jellegű. Mindazonáltal e három nyelv között igen sok hasonló vonás alakult ki a kínai
magaskultúra erőteljes hatásának és a szoros történelmi kapcsolatoknak köszönhetően.
A kínai nyelv, vallások és művészet hatása a verbális és nem verbális kommunikáció hason
lóságában is tükröződik. A hofstedei kulturális dimenziók (hatalmi távolság, maszkulinitás,
individualizmus, bizonytalanságkerülés) összefüggéseiben elemezem e három kultúra lé
nyeges pontokon egyező kommunikációs jellemzőit, s bemutatom a nyugati kommunikáció
tól való eltérésüket.

2. U z o c i o l i n g v i s z t i ka
Szekcióvezető:
Üléselnökök:

Reményi Andrea Ágnes (MTA)
P. Csige Katalin
Reményi Andrea Ágnes
Sz. Hegedűs Rita
Vremir Márta

Reményi Andrea Ágnes
Magyar Tudományos Akadémia

A nagykorpuszok reprezentativitásáról
Tárgyszavak: korpusznyelvészet, általános korpuszok struktúrája, reprezentativitás, mintavétel,
szociolingvisztika

A Magyar Nemzeti Szövegtár alapvető, hosszú távú célja az, hogy olyan nagyméretű, szink
rón, általános számítógépes szövegkorpuszt hozzon létre, amely minél megbízhatóbban
„reprezentálja” a mai magyar nyelv teljességét, hogy ezzel általános alapot, „nyersanyagot”
teremtsen a korpusz-alapú magyar nyelvészeti munkálatok számára.
Az általános szinkrón nagykorpuszok valamilyen értelemben egy nyelv teljességét kívánják
megragadni. Mivel a korpuszok a korábbinál megbízhatóbb kvantitatív vizsgálatokat tesz
nek lehetővé, lényeges, hogy a korpusz mint minta megfeleljen a reprezentativitás kívánal
mának, vagyis a lehető legnagyobb mértékben közelítsen a populáció összetettségéhez
• mind szituációs tekintetben: a szövegtípusok eloszlását illetően,
• mind nyelvészeti tekintetben: a nyelvi eloszlásokat illetően,
• mind pedig demográfiai tekintetben: a szövegeket alkotók/befogadók eloszlásának te
kintetében.
Gyakorlatilag azonban az általános nagykorpuszok (pl. a Brown-, a LOB-, a Cobuild-korpusz, a Longman Beszélt- és írottnyelvi korpusz, a huszadik századi német nyelv digitális
szótárának korpusza, és részben a Brit Nemzeti Korpusz) struktúráját ehelyett az össze
hasonlíthatóság gyakorlati követelménye és/vagy intuitív arányok diktálják, egyrészt a rep
rezentativitás kizárólag szövegszempontú felfogása („változatosság”), másrészt a szöveg
korpuszok tervezőinek abbéli hitetlensége miatt, hogy a beszélt- és írottnyelvi regiszter-,
műfaj- és demográfiai variabilitás egyáltalán felmérhető lenne (például Biber 1993, Burnard
1995, Kennedy 1998). Pedig ez megoldható, ha a demográfiai szempontból reprezentatív
mintán napló-módszerrel gyűjtünk adatokat. Egy ezen alapuló szondavizsgálat eredményeit
is ismertetem az előadásban.
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Sz. Hegedűs Rita
PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM

A BUSZI elemzése a diskurzusjelölők szempontjából
Tárgyszavak: BUSZI, diskurzusjelölő, párbeszédelemzés, szociolingvisztika

A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú (BUSZI) eddig nyilvánosságra került B7307-es jel
zetű anyagának segítségével a magyar párbeszédek jellemzőit vizsgálom. Természetesen
csak az irányított és a spontán beszélgetésekre szorítkozom, a minimál párok, a szöveg
részletek felolvasásai a dialóguselemzés szempontjából érdektelenek. Rámutatok az interjú
beszédműfajából adódó különlegességekre, és ezen belül az irányított beszélgetés ösz
vérjellegére, hiszen ez mesterségesen létrehozott műfaj, amely igyekszik megteremteni
a spontaneitás hangulatát, ugyanakkor közelít az interjú természetéhez.
A diskurzusjelölők (discourse marker) terminológiát és ezek fajtáinak rendszerét értelme
zem a magyarnyelvű párbeszédeknél. A BUSZI B7307-es anyagát ebből a szempontból
dolgozom fel.

Kovács Ilona Julianna
Budapesti Gazdasági Főiskola

A hivatalos stílus gazdasági alstílusa
Tárgyszavak: terminológia, terminológiakutatás, lexikográfia, stilisztika, szociolingvisztika,
dialektológia

A gazdasági szaklexikát a terminusok képezik. A terminusok a terminológia szakterületéhez
tartoznak, így a kiindulópont a terminológiakutatás. A szótári szócikkeket a lexikológia vizs
gálja. A lexikológia elméleti és gyakorlati egyesítése a lexikográfiában valósul meg. A meg
felelő szavak kiválasztásakor a stilisztikailag a szituációba illő változatot keressük, ez
a funkcionális stilisztika. Amikor a nyelv állapotát vizsgáljuk, nemcsak a nyelvi jelenségeket
kutatjuk, hanem a társadalmi hátteret, vagyis a terminológiát a funkcionális szociolingvisz
tika tükrében. A szociolingvisztika nyelvészeti diszciplínaként egyesíti az elméletet a gya
korlattal. Az elméleti megállapításokat mindig ellenőrizni kell a gyakorlatban. A szocioling
visztika vizsgálja a nyelv létezését, valamint rámutat a szociális különbségekre. Tisztázni
kell a „szociális” terminust. „Szociális alatt azokat a társadalmi funkciókat értjük, amelyek
a gazdaságban működnek. A szociolingvisztikában a társadalmat a szocium terminus jelöli.
A nyelvészeti feldolgozásokban a gazdaság nyelvén szociális dialektust értünk. A szociális
dialektológia ebben a megvilágításban a vizsgálat általánosan elfogadott fogalma. A szociá
lis dialektológia szerint a nyelven a nyelvi változatot értjük, amiben a szociális differenciáló
dást, a variánsokat kutatjuk. A nyelvi változatok az idiómák, azok a nyelvi képződmények,
amelyek a sztenderd nyelv variánsai. Ebben a megközelítésben nyelvészeti és pragmatikai
szempontból a szociolektusok, idiolektusok, interlektusok vizsgálata folyik. A legújabb ja
vaslatok alapján a gazdaság nyelve a szociális dialektus helyett a hivatalos stílus gazdasági
alstílusa.
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Besir Anna
Eötvös József Főiskola

Kérdések és válaszok egy népnyelvi szövegkorpusz
tartalomelemzéses feldolgozásában
a társadalom - nyelv - kultúra dimenziói mentén
Tárgyszavak: korpuszvizsgálatok, témaelemzés, szövegfeldolgozási fázisok, szociolingvisztika

A nagy terjedelmű korpusz vizsgálatához, elemzéséhez alkalmasnak tartom ezt a szöveg
feldolgozási formát a számadatok egyszerűsítését biztosító adatredukciói miatt. Általa
ugyanis elhagyhatók a kevésbé szignifikáns tényezők. A módszer ugyanakkor alkalmas
a szövegíró által elrejtett gondolatok, érzések, szándékok stb. felszínre hozatalára is.
A narratív szövegek műfaji sajátságait figyelembe véve a tartalomelemzésnek egy speciális
formáját, a témaelemzést választottam. (A szövegek kivonatolásának technikájával.)
Egyrészt a témák terjedelmét, másrészt előfordulási gyakoriságát ill. sorrendi helyét figyeltem
meg. A témák egymásra épüléséből a narratívák jellegzetes strukturális képe bontható ki.
A szövegfeldolgozás legfőbb fázisai (az anyaggyűjtést követően):
1. a lejegyzés ill. mintavétel
2. előkészítés (kivonatolás)
3. az egységmeghatározás
4. a kategória-szótár elkészítése
5. a kódolás
6. az adatok összesítése
7. elemzés, következtetés, értelmezés
Az egy adatközlőhöz tartozó - szóbeli és írásbeli - nyelvi produkciókat longitudinálisán, kö
zel ötven évet átfogó időtávlatban vizsgálom.
Az elemzés elsősorban a társadalomnéprajz szempontjából felvetett kérdésekre keresi a vá
laszokat. A kutatás egy - a katymári uradalmi cselédek sajátos szubkultúrájából induló egyén nyelvi, szociokulturális fejlődésképét kívánja feltárni az adott korpuszból és a vá
lasztott módszerek - köztük a tartalomelemzés módszere - segítségével.
A nyelvi produkciók vizsgálata két fő síkon történik:
1. A szóbeli és az írásbeli megnyilatkozások és
2. Az ifjú- és az öregkori naplójegyzetek összehasonlítása terén.

Lehmann Magdolna
Pécsi Tudományegyetem

Az angol nyelvtanulók passzív szókincsének nagysága
és az esszéikben megjelenő szókincs közötti kapcsolat
Tárgyszavak: nyelvpedagógia, szókincsvizsgálat, szociolingvisztika

E tanulmány az angol nyelvtanulók passzív szókincsének nagysága és az írásaikban fellel
hető szókincs közötti kapcsolatot kívánja vizsgálni. A kutatás alanyai a Pécsi Tudomány
egyetem Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének elsőéves angol szakos hallgatói. A 33
résztvevő mindegyike magyar anyanyelvű, az angolt mint idegen nyelvet elsajátító hallgató,
akik a tanulmány írójának Nyelvgyakorlat című elsőévesek számára kötelezően meghirde
tett kurzusára jártak a 2001/02 tanév őszi félévében. A tanulmány első fázisában a félév
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kezdetén felmértem a hallgatók szókincsének nagyságát a Goulden, Nation & Read (1990)
által kidolgozott, szótári mintavételen (dictionary sampling) alapuló módszerrel. A félév so
rán második lépésként a hallgatók egy 400 szavas házi dolgozatot (esszét) készítettek el
A diákhitel címmel (hiszen ez akkor minden résztvevő számára aktuális és érdeklődést keltő
téma volt, mert a diákhitel alig néhány héttel korábban került bevezetésre). A dolgozatokat
ezt követően alapos lexikai vizsgálatnak vetettem alá és megpróbáltam összefüggést találni
a szókincs felmérő teszt és az esszék szókincs vizsgálatainak eredményei között.

Reményi Andrea Ágnes
Magyar Tudományos Akadémia

A hatalmi hierarchia az MSZMP PB-ben:
az interakciós elemzés első eredményei
Tárgyszavak: konverzációelemzés, munkaértekezlet, politikai diskurzus, hatalmi hierarchia,
szociolingvisztika

A kutatásban 1980-as MSZMP Politikai Bizottsági ülések magnetofonfelvételének konverzációelemzését végzem el a PB-tagok informális hatalmi hierarchiájának rekonstruálására.
Az elemzés egyrészt a beszédmennyiség, szóátadás, együtt elhangzó beszéd, hezitáció,
intonáció, beszédsebesség, önjavítás/másik fél javítása, témaszerkezet, témaváltás, stb.
vizsgálatára, másrészt a másik fél/felek valóság-értelmezése elfogadásának illetve meg
kérdőjelezésének mechanizmusaira összpontosít.
A munkaértekezlet a konverzációelemzés jellemző elemzési terepe. A vizsgálandó PB-ülések interakciós szerveződése alig különbözik a munkaértekezletekétől: egyrészt - a formális-temporális szerveződést tekintve - a témák többnyire рге-organizáltak (napirend); a be
szélőváltások részben pre-allokáltak (az ülés vezetője adja meg a szót), illetve egyes részt
vevők maguk próbálják átvenni a szót, és ezzel az interakció feletti uralmat; másrészt
a szituáció értelmezési keretéből („Ez egy zárt politikai ülés.’) való pillanatnyi kilépés vagy
a résztvevők valóság-értelmezésének megkérdőjelezése csak a domináns helyzetű részt
vevők számára megengedett. E verbális hatalmi játszmák lehetővé teszik a résztvevők aláfölérendeltségi viszonyainak rekonstrukcióját, mely viszonyokat ők maguk hozzák létre inter
akciójuk során azzal, hogy verbális eszközök segítségével elfogadják saját alárendelt szere
püket egy másik megszólalóhoz képest, vagy pedig ellenszegülnek ennek a besorolásnak.
Kádár dominanciája a felvételek alapján is megkérdőjelezhetetlen. Az elemzés során a többi
szereplőnek az ülések időszakára vonatkozó hatalmi helyzetére fog fény derülni.

Batár Levente
Veszprémi Egyetem

A társadalmi változások és az eufemizmusok használata
Tárgyszavak: eufemizmus, politikai korrektség, tabu, szociolingvisztika

Figyelve a magyar írott és elektronikus médiát, arra a megállapításra jutottam, hogy nyel
vünkben egyre több az eufemizmus. Ennek egyik fő oka, hogy a rendszerváltás következté
ben olyan társadalmi csoportok is a figyelem központjába kerültek, amelyekkel korábban
hivatalosan nem foglalkoztak, vagy egyenesen tagadták létezésüket: másként érzők, más-
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képességűek, kéjnők, akik nem ismeretlenek a rendőrök előtt, nagy fizetésűnek nem
mondhatók, foglalkoztatási problémákkal küszködök. Ezen társadalmi csoportok helyzete
a rendszerváltás óta teljesen megváltozott, a média folyamatosan foglalkozik velük, említé
sükkor általában finomkodó kifejezéseket használ.
Nemcsak Magyarországon figyelhető meg, hogy a társadalmi változások befolyásolják
a nyelvhasználatot. Az Amerikai Egyesült Államokban a 80-as évek elején jelent meg a politi
kai korrektség (PC), melynek hívei hisznek a különböző kultúrák, fajok, nemek, ideológiák,
alternatív életstílusok iránti toleranciában, azt hirdetik, hogy az embereknek nem szabad
semmi olyat mondaniuk, sőt tenniük sem, amit bármely társadalmi csoport bántónak talál
hat. A PC hatására bizonyos kifejezések tabuvá váltak, ezeket eufemizmusok, politikailag
korrekt kifejezések váltották fel, amelyek között nem ritkák a túlzások sem.
Vannak azonban olyan tabu témák, amelyek története nem egy-két évtizedes múltra nyúlik
vissza. A keresztény kultúrkörben a tabunak számító tárgyak sokfélék: Isten nevének bizo
nyos vonatkozásokban történő említése, betegség, halál, gyilkosság, az ember fizikai szük
ségletei, szexualitás, nemi szervek, meztelenség, intim ruhadarabok, káromkodások, szitkozódások, átkozódások. Ezek említésekor, ha nem akarjuk megsérteni az adott társada
lomban kialakult erkölcsi normákat, szintén eufemizmusokat használunk, melyekre előadá
som során bővebben kitérek.

Tóth László
PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM

Az aki-ami-amely probléma vizsgálata
egyetemi hallgatók körében
Tárgyszavak: nyelvi változás, gyorsuló idő, differenciáltabb kezelési módok, szociolingvisztika

Mára egyre többször tapasztalhatjuk, hogy a nyelvi változások és a nyomukban járó kutatás
számos ponton megváltozott, új szempontokat vetett fel, új módszereket hívott életre.
Ugyanakkor a nyelvművelés feladatai is mintha átértékelődnének; a korábban kialakult el
járások, gyakorlatok helyén új, a nyelv sok szempontból gyorsuló mozgását hatékonyabban
követő kezelési módok vannak kibontakozóban, a különböző megoldási lehetőségekről
gondolkodva egyre differenciáltabb vélemények, gondolatok látnak napvilágot. Mindezek
ellenére a változás egyes jelenségeinek részletes tárgyalása még nem kapott túl nagy teret,
jóllehet jelentőségük és egyre terjedő érvényességük ennek ellenkezőjét indokolná.
Egy ilyen, sokak által regisztrált jelenséget kívántam mélyebben is feltárni, illetve a későbbi
vizsgálatokhoz kiindulópontokat adni. Az aki, ami, amely vonatkozó névmások problemati
káját legszűkebb környezetemben, munkahelyemen, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészettudományi Karán, a hallgatóság körében vizsgáltam és elemeztem egy szociolingvisztikai kérdőív segítségével, 2002. január 15. és 25. között. Úgy gondoltam, hogy
a nyelvhasználók ilyen szűk metszetében is találok majd olyan fogódzókat, melyek használ
ható eredményeket jelenthetnek, mind konkrét értelemben, mind a későbbi kérdésfel
tevésre vonatkozóan.
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Kusz Viktória
Kaposvári Egyetem

Az angol nyelv változataival szembeni attitűd vizsgálata
magyar egyetemi hallgató nyelvtanulók körében
Tárgyszavak: nyelvi attitűd, nyelvi értékítélet, idegennyelv-tanulás, szociolingvisztika

Az előadás témája a nyelvtanulóknak a célnyelv változataival szembeni nyelvi attitűdjeinek
vizsgálata.
A nyelvi attitűd jelentősen befolyásolja a nyelvhasználatot, a nyelvi viselkedést; így a nyelv
tanulók célnyelvvel szembeni attitűdjei ugyancsak lényegesek az idegennyelv-tanulás folya
mata és sikere szempontjából. A kérdés az, hogy a nyelvi attitűdöket illetően a nyelvtanulók
tudatában vannak-e a célnyelv különböző nyelvi változatainak, illetve, hogy az egyes cél
nyelvi változatokkal szemben kialakult attitűdök hátterében vajon ugyanolyan kategóriák hú
zódnak-e meg, mint az anyanyelvi változatokkal szembeni attitűdöknél. Befolyásolja-e, be
folyásolhatja-e a nyelvoktatás folyamata az idegen nyelvi változatok irányában kialakult atti
tűdöket, és vajon milyen szerepet vállalhat fel a nyelvtanár ezek formálását illetően?
Az előadás beszámol egy felmérés eredményeiről, melynek célja az volt, hogy feltérké
pezze magyar anyanyelvű nyelvtanulók nyelvi attitűdjeit az angol, mint célnyelv különböző
változatainak irányában. Az egyetemi hallgatók körében készült vizsgálatból kiderül, hogy
a nyelvtanulók tisztában vannak az angol nyelv regionális és társadalmi változatainak lété
vel, sőt ezek közül többet fel is ismernek, és gyakran meglehetősen határozott értékítéletet
alakítanak ki az egyes nyelvváltozatok használóiról.

Varga Veronika
Szegedi Tudományegyetem

Nyelv és iskola - egy népi nyelvészeti kutatás tanulságai
Tárgyszavak: normatudat, nyelvhelyesség, nyelvművelés, népi nyelvészet, szociolingvisztika

Ma már kutatások és azokon alapuló tanulmányok (pl. Pléh 1992) is bizonyítják, hogy
a magyar beszélőközösség erősen normatív. A hetvenes évek elején a normatudat iskolai
kialakulásáról is születtek írások (Pap és Pléh 1972a és 1972b).
Egy folyamatban lévő kutatás most (többek között) azt vizsgálja, mit gondolnak a diákok
a nyelvről, a nyelvváltozatokról, a nyelvhasználókról és a mai magyar nyelvtanoktatásról;
vannak-e értékítéleteik a diákoknak. A kutatásban 6 város (Szeged, Hódmezővásárhely,
Debrecen, Hajdúböszörmény, Salgótarján és Budapest) 1200 tanulója vesz részt. A minta
négy életkori csoportból tevődik össze: 10 és 14 éves általános iskolásokból, 18 éves gim
nazistákból és szakiskolába vagy szakközépiskolába járó 17 éves tanulókból. A vizsgálat
ban a kérdőívezés és az interjú módszerét alkalmaztuk.
Az előadás az eddigi eredmények egy részéből (a nyelvművelés ismertségére, a tanulók és
tanáraik hibajavítási szokásaira vonatkozó kérdésekre adott válaszokból) kiindulva vázolja
föl az összefüggést az életkor és a normativizmus erőssége között.
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Szinger Veronika
Kecskeméti Főiskola

Óvodáskorú gyermekek szüleinek írásbeliséghez
kapcsolódó attitűdjei
Tárgyszavak: írásbeliség, iskolai végzettség, könyves kultúra, szociolingvisztika

Az alapvetően írásbeliségre épülő verbális kultúránkban a kisgyermek nem pusztán tanulás
révén ismerkedik az írott (nyomtatott) betűk világával, hasonlóan fontos szerepe van az el
sajátításnak is, hiszen a gyermek nemcsak beszélő, hanem író társadalomba is születik.
Oktatás- és olvasásszociológiai, valamint antropológiai tanulmányok rámutattak, hogy
a nyelvi szocializáció folyamatának részei és eredményei nemcsak a (szocio)kulturálisan meg
határozott nyelvhasználati módok, de az írott nyelvvel szembeni attitűdök is. Ezek az otthon
elsajátított nyelvi és kulturális minták az iskolában előny, illetve hátrány forrásává válhatnak.
A jelen előadás alapjául szolgáló felmérés része annak a kutatásnak, amely több szem
pontból próbálja megközelíteni a kisgyermekkori „írás-olvasás esemény” elemeit, annak
jellegzetességeit, ahogy a gyermek az iskoláskort megelőzően, még a direkt, formalizált
írás-olvasás tanulásának megkezdése előtt spontán módon kapcsolatba kerül az írásbeli
séggel. Kismintás, kvázi-reprezentatív kérdőíves felmérésünk célkitűzése az volt, hogy
irányadó képet kapjunk az óvodáskorú gyermekek családi környezetéről az írásbeliséghez
kapcsolódó attitűdök szempontjából. Hipotézisünk az volt, hogy a szülők alacsony iskolai
végzettsége nem feltétlenül jár együtt az írott nyelvvel szembeni semleges vagy negatív at
titűddel. A kérdőíves felmérés ezt az írásbeliséghez kapcsolódó attitűdöt igyekezett mérni,
pontosabban az írásbeliségnek tulajdonított szerepet az iskolai előrehaladásban és az élet
ben való boldogulásban. Néhány kérdés a direkt írás- és olvasástanítást megelőző, az
írásbeliséggel spontán módon történő ismerkedés fontosságát indokolta.
Az attitűdvizsgálat igazolta hipotézisünket: az alacsony iskolai végzettség nem feltétlenül jár
együtt az írás-olvasással szembeni negatív viszonyulással. A felmérés egyértelmű tanul
sága, hogy bár a könyves kultúra értékének megítélése, az írásbeliség műveltségteremtő
és információszerző funkciója alapvetően nem kérdőjeleződik meg, megjelennek - iskolá
zottságtól függetlenül - olyan vélemények, amelyek viszont elutasítják a kizárólagosságot,
és a Gutenberg-galaxis utáni időszak megváltozott körülményeire, az információszerzés le
hetőségeinek más módozataira, és így az írásbeliség szerepének némi módosulására irá
nyítják rá figyelmünket.

P. Csige Katalin
Nyíregyházi Főiskola

Idegen nyelvi elemek a magyar családnévanyagban
Tárgyszavak: személynévtan, családnevek, eredetvizsgálat, szociolingvisztika

A névtani és történeti munkák megállapításai szerint a magyarság a XIII. század első feléig
osztályhelyzetétől függetlenül egynevű volt. A hűbéri társadalom kibontakozása, a régi
nemzetségek felbomlása, a földbirtokok családi birtokká és öröklődővé válása szükségsze
rűvé tette az örökösök pontos azonosítását, a hasonló nevűektől való megkülönböztetését,
így a kezdeti körülírásokból fokozatosan kialakulnak és megszilárdulnak a vezetéknevek.
A nemesség körében a XIV. a jobbágyság körében pedig a XV. századra tehető az öröklődő
vezetéknevek, családnevek kialakulása (de csak II. József tette kötelezővé használatukat).
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A családnevek eredetük szerint nagyon sok nyelvből valók bármely nép esetében vizsgáljuk
is őket. A Kárpát-medencében lezajlott népmozgások, bevándorlások, telepítések követ
keztében a magyar családnévanyag is folyamatosan bővült idegen eredetű nevekkel. Elő
adásomban XVI—XVIII. századi Ugocsa megyei családneveket vizsgálok eredetük szerint.
Az egyes névtípusok elkülönítése és szemléltetése után részletesen elemzem a szláv ere
detű családneveket (pl. Rusilo, Jaszecsko, Szvicska, Sztanko, Panyko, Sztaniszlo, Cselenák, Hudák stb.).

Kegyesné Szekeres Erika
Miskolci Egyetem

Nyelvek, kultúrák és nemek
Tárgyszavak: női nyelv, női beszédmód, női nyelvhasználat, szociolingvisztika

A nyelv és a nemileg specifikus nyelvhasználat kérdését több tudományterület tárgyalja
(antropológia, antropológiai nyelvészet, szociológia, szociolingvisztika). Előadásomban rö
viden összefoglalom, hogy az említett tudományterületek hogyan vélekednek erről a kér
désről a világ nyelvei kapcsán. A középpontban a női nyelv, a női beszéd, a specifikusan
női nyelvhasználat sajátosságai állnak. Léteznek vagy létezhettek-e olyan sajátos kultúrájú
beszélőközösségek, amelyekben a női és férfi beszédmód radikálisan eltér egymástól?
Honnan származik ez a gondolat, kik, hogyan és miért próbálták meg ezt a gondolatot ki
vetíteni a hagyományos európai és amerikai kultúrkörre is?
Jól nyomon követhető, hogy a különböző népek életét feltáró korai és későbbi antropoló
giai, etnolingvisztikai és szociolingvisztikai kutatások beszámoltak arról is, hogy a két nem
között szinte valamennyi nép kultúrájában és nyelvében sajátos, a társadalmi élet szintjén
és annak vetületeként a nyelvhasználatban is tükröződő eltérések figyelhetőek meg. Az
egyes kultúrákban más-más szociális szerepeket osztanak ki a férfiakra és a nőkre, visel
kedésüket nemüknek megfelelően értékelik, bizonyos kulturálisan specifikus sztereotípiák
alapján van jelen a „tipikusan nőies” és a „tipikusan férfias”. Hogyan mutatkozik ez meg,
s mivel magyarázható a nyelvhasználat esetében? Röviden elmondható, hogy az egyes kul
túrákban a férfiak és nők nemileg specifikusnak és nemileg tipikusnak tekinthető, többékevésbé eltérő nyelvhasználatáért eltérő életkörülményeik, munkaterületük különbözősége,
neveltetésük és pszichikumuk mássága egyaránt felelős.

Szabó Edina
Debreceni Egyetem

Nyelv és közösség
A magyar büntetés-végrehajtás fogvatartottjainak csoportösszetartása,
és ennek megjelenése a szlengben
Tárgyszavak: szleng, börtönszleng, csoportképződés, csoportösszetartás, szociolingvisztika

A magyarországi büntetés-végrehajtási intézetekben a csoportképződésnek rendkívül fon
tos szerepe van. A fogvatartottak közös céljaik elérése érdekében csoporttá szerveződnek.
Csoportösszetartásukra akkor derült leginkább fény, mikor a börtönszleng gyűjtése során
az ’áruló, besúgó’ jelentésű szlengszavak kerültek a felszínre.
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Az árulók saját előrejutásuk érdekében megtörik a formálisan és informálisan is előírt távol
ságot a személyi állomány és a fogvatartott állomány között. Szövetkeznek a személyi ál
lomány tagjaival, akár rabtársaik elárulása árán is. Ezzel a fogvatartottak számára egyik
legfontosabb értéket, a csoportösszetartást semmisítik meg. Az árulók a világ összes bör
tönében jelen vannak, és mindenhol a leggyűlöltebb személyek közé tartoznak. A rabok kö
zötti hierarchikus rendszerben a besúgók helyezkednek el legalul. Hazánk börtöneiben an
nál nagyobb sértés nem is létezik, mint ha valakit vamzernak, vagyis ’áruló’-nak titulálnak.
A fogság minden rab számára eltérő súllyal bír. Depriváció és frusztráció fenyegeti a fogva
tartott személyiségét. A környezet zordságát csoportösszetartással egyensúlyozzák, a rab
kollektív orientáltságú lesz. A keserűség, az igazságtalanság érzése a külvilággal szemben
az, ami összetartja őket. A közös sors miatt tehát egységes közösség alakul ki, ami egyben
talán a legféltettebb értéke is a rabságban élő embernek. Ennek megjelenése a szlengben
is tükröződik, mellyel az előadásom is foglalkozik.
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Dános Kornél
Semmelweis Egyetem

Az idegennyelv-elsajátítási képtelenség, az endogén
depresszió és a szuicidalitás közös neurobiokémiai alapja:
a krónikus neutotranszmitter-deficiencia
Tárgyszavak: neurotranszmisszió, nyelvelsajátítás, depresszió, szuicidium, pszicholingvisztika

A második nyelv(ek) elsajátítására, a verbális memória kialakítására való - gyakran geneti
kailag determinált - képtelenség egyik fő oka egy neurofiziológiai-neurobiokémiai probléma:
bizonyos neurotranszmitterek (pl. acetilcholin, adrenalin, arachidonsav, dopamin, noradre
nalin, szerotonin) szükséges szintjének tartós hiánya az emberi agyban. A depresszió-kuta
tás legújabb eredményei szerint a depresszió jórészt ugyanazon neurotranszmitterek hiá
nyára vezethető vissza, mint a nyelvelsajátítás képtelensége. Ugyanakkor az elmúlt 1-2 év
ben végzett, neurobiokémiai alapú szuicidológiai kutatások azt igazolták, hogy egyes - az
előzőekben tárgyalt - neurotranszmitterek termelésének egy kritikus, drasztikusan alacsony
szint alá csökkenése direkt szuicidogén faktor.
Az előadás ismerteti a krónikus neurotranszmitter-deficiencia által kiváltott nyelvelsajátítási
képtelenség, az endogén depresszió (exogén depresszió esetében a külső okokat kell
megszüntetni) és az öngyilkossági hajlam mérséklését/megszüntetését célzó, már gyakor
lati alkalmazást nyert farmakoterápiás lehetőségeket és eljárásokat.

Hoffmann Ildikó
Magyar Tudományos Akadémia

Afáziás betegek beszédészlelésének vizsgálata szóés mondatismétléses tesztelés során az idő függvényében
Tárgyszavak: afázia, beszédészlelés, teszt, pszicholingvisztika

Az előadás olyan agysérült betegek szó- és mondatismétléses tesztelésének jellemzőiről és
eredményeiről szól, akik a sérülés következtében beszédtevékenységbeli zavarokkal küz
dők, afáziások lettek. Két kiinduló kérdésem: a) a különböző agysérülés a szó- és mondat
ismétlés különböző temporális szerveződését eredményezi-e; és b) Hol vannak a beszéd
észlelés zsákutcái az ismétlés során?
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A tesztanyag 20 db 1—8-ig terjedő szótagszámú szót, valamint különböző szerkezetű 10 db
közepes tempójú és 10 db gyorsított mondatot tartalmaz. A tesztanyagot laboratóriumi kö
rülmények között közepes beszédtempójú férfi beszélővel magnetofonszalagra rögzítettem.
A mondatok másfélszeres gyorsítását Varispeech készülékkel végeztük. A vizsgálatban
résztvevők feladata az volt, hogy az egyszeri meghallgatás után ismételjék el azt, amit hal
lottak. A megismételt szavakat és mondatokat diktafonra rögzítettem. A mérésre kerülő
adatok a következők voltak: beszédtempó, artikulációs tempó, szünetek száma, mondatbeli
elhelyezkedése és időtartama, valamint az ismétlés elakadási pontjainak vizsgálata. A jel
lemzőket és az eredményeket életkorban hasonló kontrollcsoport teljesítményének jellem
zőivel és eredményeivel vetettem össze.

Szépe Judit
Magyar Tudományos Akadémia

A téves szegmentumazonosítás jegyválasztási
és percepciós stratégiái afáziában
Tárgyszavak: fonémaazonosítás, jegyválasztás, percepció, inherens időtartamérték
megváltoztatása, pszicholingvisztika

Az előadás a téves fonémaazonosítás választási mechanizmusait elemzi nonposzterior afáziások egyjegyű helyettesítéseiben. Az elemzés a tévesztéseket egyfelől a szegmentumok
megkülönböztető jegyeinek rendszerében, másfelől egyes percepciós sajátosságaik szem
pontjából mutatja be.
Az azonosításbeli folyamatok a szegmentumokat tendenciaszerűen a magánhangzótér
szélső pontjai, a maximális különbségek felé mozdítják el. A mozgás a [+felső] tartomány
irányában a legerősebb, ami a legnagyobb számosságú részhalmaz érintettségével kor
relál.
A mássalhangzók minden részhalmazában megjelenik a [folyamatosság] jegyének téves
azonosítása. Képzési hely szempontjából az alveoláris réshangok a legérintettebbek: leg
gyakrabban hátrább lévő képzési helyű szegmentumként azonosítódnak. Míg a nazalitás
jegye kevéssé sérülékeny az azonosításban, a zöngésség jegyének érintettsége igen erős.
A [-felső, -alsó] magánhangzók [+felső]-ként való gyakori azonosítása percepciós szem
pontból az elem inherens időtartamértékének csökkentése. Hasonlóképp a mássalhang
zóknál, ha a hallgató a réshanghoz kisebb inherens időtartamértéket rendel, akkor affrikátaként vagy zárhangként azonosítja, nagyobb időtartamérték hozzárendelésével pedig for
dítva jár el.
Tendenciaszerűen jellemző az afáziás közlőre az időzítés egyik értéke felé való elmozdu
lás. A magánhangzók és a mássalhangzók inherens időtartamértékének eltolása az esetek
túlnyomó többségében együtt jár, s a nagyobb helyett kisebb időtartamérték hozzárende
lése jellemzi a percepciót.
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Bácsi János
SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar

A szintaktikai fa metszése magyar diszfáziás
és afáziás betegek beszédprodukcióiban
Tárgyszavak: afázia, diszfázia, pszicholingvisztika, szintaktikai fa metszése elmélet

Friedmann és Grodzinski dolgozatában (1997) olvasható a szintaktikai fa metszésének el
mélete, melynek lényege, hogy az afáziások bizonyos csoportja (elsősorban Broca afáziások) a különböző egyeztetési hibákat szisztematikusan követik el, és e szisztematikus hibázás a grammatikai fa struktúrája alapján magyarázható. A szerzők héber, olasz, francia és
angol anyag elemzése alapján vonják le következtetéseiket.
Előadásomban azt vizsgálom, hogy a szintaktikai fa metszésének elmélete mennyire igaz
a magyar nyelv egyeztetési szabályaira az idő, a mód, a szám és a személy esetén. Össze
hasonlítom az afáziás (felnőtt) és a diszfáziás (gyermek) egyeztetési hibáit. Az össze
hasonlítás alapján három következtetés vonható le:
1. A szintaktikai fa metszése elmélet nyelvspecifikus, mivel az általam vizsgált felnőtt bete
gek hibái több eltérést mutatnak, mint hasonlóságot a Friedmannék által vizsgált esetekhez
képest.
2. A diszfáziás agrommotikus beszéd más jellemzőkkel bír az egyeztetések esetében, mint
az afáziások beszédprodukciója.
3. Sok esetben a tematikus szerepek hierarchiája erősebb, mint a szintaktikai fa metszésé
nek elmélete a kopula elhagyása és a kérdőszók mozgatása esetén.

Csákberényiné Tóth Klára
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola

írás és gondolkodás
Különböző korosztályok írásbeli szövegalkotási sajátosságai
Tárgyszavak: szövegalkotás, narratív szöveg, makroszerkezet, pszicholingvisztika

Az utóbbi évtizedekben a kutatók a szöveg sajátosságaival, jellemzőivel, a szövegértéssel
és az emlékezeti sémákkal kapcsolatban sok mindent feltártak már, de a szövegalkotás el
mélete nem tartozott a fő kutatási területek közé. A szöveg létrehozásának folyamatáról két
egymással ellentétes felfogás született: az egyik szerint a mondatok szöveggé szerveződ
nek, a másik szerint a tudatunkban meglévő jelentés bomlik mondatokra.
A szövegépítés általános szabályszerűségeit azért nehéz megállapítani, mert sem a nor
mát, sem a norma megsértését nem lehet olyan egyértelműen elkülöníteni, mint a nyelv
többi szintjén. A nyelvpszichológia felfogása szerint a szövegépítéskor nincs a műveletek
nek meghatározott sorrendje, csak „részprogramokat” alakít ki a szövegező.
Jelen munkámban a szövegeknek csak egy típusát, a narratív szövegeket vizsgálom. Az
elbeszélő történetek ugyanis jól körülírható - mind a nyelvészek, mind a pszichológusok
által elfogadott - szerkezettel rendelkeznek: helyzetleírással kezdődnek, bonyodalommal
folytatódnak, majd megoldással, esetleg értékeléssel fejeződnek be.
Vizsgálatomat 3., 6. és 8. osztályos tanulók körében végeztem. Egy kép alapján kellett
írásbeli szöveget alkotniuk. Arra a kérdésre kerestem a választ, hogy megtalálhatók-e az
általánosnak tekinthető szövegszerveződési struktúrák a különböző korosztályú gyerekek
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fogalmazásaiban, illetve hogy a narratív szövegek makroszerkezeti jellemzői hogyan reali
zálódnak a tényleges teljesítményekben. Egy kép alapján sok olyan reprezentáció jöhet
létre, amelyek makroszerkezete szemantikailag egyenértékű. Feltételeztem, hogy a mesélő
a képen ábrázolt alapesemények egyikét sem hagyhatja el anélkül, hogy megváltoztatná
a történet elvárt tartalmát, szabadsága van azonban az események sorrendjének meg
választásában.

Pollner Péterné Oszkó Julianna
Pécsi Tudományegyetem

A rövidtávú memória szerepe a szótanulásban
Tárgyszavak: teszt, szövegértés, memória, pszicholingvisztika

A jelenlegi tanulmányban azt vizsgálom, hogy az egyéni memóriakülönbségek milyen ha
tással vannak a gyerekek szókincstanulásának hatékonyságára. Három tesztet alkalmaz
tam; a nem szóismétléses tesztet, a számterjedelem és az olvasásterjedelem tesztet.
A kutatásban 90 gyerek vesz részt három korosztályból. A legkisebbek 7 évesek, angolul és
németül tanulnak. A második csoportban 13 évesek vannak, akik a francia és az olasz
nyelveket választották. A harmadik korosztályban lévő gyerekek most fognak érettségizni.
Ők németül kezdtek el tanulni. A legkisebbek heti egy vagy két órában tanulják az idegen
nyelveket, a többieknek három órájuk van hetente. A gyerekek tavaly kezdték el az első,
vagy a második idegen nyelvet tanulni.
Az eredmények előzetes értékelése során kiderült, hogy a) számterjedelem és a nem szó
ismétléses teszt között szoros korreláció van. b) a legkisebb korosztály számterjedelme
eggyel volt kisebb, mint a másik két csoportban lévő gyerekeké.
A kutatás során a gyerekek által tanult idegen nyelven nyelvtani és szövegértési feladatokat
is felvettem. Problémám volt azonban, hogy a legkisebbeknél még nem lehetett szöveg
értésről, illetve nyelvtani tudásról beszélni. Egyéves angol és német tanulás után például
nagy eredménynek számított az, hogy a kicsik felismerték a többes számot, vagy egy,
esetleg két összefüggő mondatot megértettek a tanult idegen nyelven.

Andó Éva
Veszprémi Egyetem

Hezitációk spontán történetmondásban
Tárgyszavak: spontán beszédprodukció, spontán narráció, megszakítások, hezitáció,
pszicholingvisztika

A spontán történetmondás mint beszélt nyelvi, narratív műfaj egyik legfontosabb jellemzője,
hogy a gondolkodás (a gondolatok megszületése, az emlékek felidézése) és a szöveg
megalkotásának folyamata szimultán tevékenység. Előadásomban magyar beszélt nyelvi
anyag elemzésével a narratívumok struktúrájának, a prozódiai/temporális szerkesztettségnek és a megszakításoknak (elsősorban a különféle hezitációtípusoknak) az összefüggé
seit, kapcsolatát mutatom be.
A különböző érdekeltségű hezitációvizsgálatok elméleti és módszertani sokfélesége a be
szélt nyelvi hezitációs formák eltérő természetéből fakad. A vizsgálatok a megszakítások
csoportosítását illetően sem egységesek. A szakirodalom gyakran hivatkozik a témával
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kapcsolatban Freida Goldman-Eislernek a fonációs szakaszok és a beszédszünetek ará
nyával foglalkozó 1968-as munkájára. A beszéd időbeli viszonyait leíró későbbi tanulmá
nyok fokozatosan finomították a hezitációs jelenség definícióját is, azon belül a kitöltetlen
és kitöltött szünetek, a téves kezdések, az ismétlések és nyújtások körülírását.
Célom, hogy bizonyítsam: a spontán beszéd nem töredékelemek széteső, szervezetlen
sora, hanem pontosan meghatározható szabályosságokkal, disztinktív jegyekkel leírható
megnyilvánulási forma. A beszélt nyelv jellemző vonásai közül a folyamatosságot megtörő
megszakítások típusait elemzem (téves kezdések, ismétlések, újrakezdés, önjavítás, nyúj
tás, szünetek /kitöltött és kitöltetlen hezitációs szünetek/). Előadásomban részletesen be
mutatom a spontán elmondott narratívumokban előforduló szünetek formáit és nyelvi funk
cióját.

Navracsics Judit
Veszprémi Egyetem

Többnyelvűek színmegnevezési tesztje
Tárgyszavak: nyelvi relativizmus, kétnyelvű reprezentáció, kétnyelvűség, kétkultúrájúság,
kódváltás, pszicholingvisztika

A nyelvi relativizmus, illetve determinizmus kérdésköréhez kapcsolódik a nyelv és kultúra
egymáshoz viszonyulása. Ennek a témának egyik lehetséges vizsgálati módja a különböző
kultúrákban élők színmegnevezései. Ismeretes, hogy a különböző kultúrához tartozó embe
rek különbözőképpen látják az objektív valóságot. Kérdés, hogy az objektív valóság meny
nyire válik szubjektívvé. Jelen tanulmányban olyan emberek színmegnevezéses tesztjének
eredményeit ismertetem, akik többnyelvűeknek, valamint többkultúrájúaknak tartják magu
kat. Kultúrájukat tekintve az európai keveredik másik európaival, amerikaival, ázsiaival,
ausztrállal, afrikaival. A kísérleti személyeknek 30 színárnyalatot kellett megnevezni úgy,
hogy a nyelvválasztás szabad volt. Az adatok elemzéséből egyértelműen kiderül, hogy van
e lényeges eltérés a különböző kultúrájú emberek világlátásában (legalábbis a színeket te
kintve), van-e különbség az életkor szerint, a nemek szerint, valamint az, hogy mennyire
rugalmasak a kétnyelvűek nyelvhasználatukat tekintve spontán beszédhelyzetben, illetve
kísérleti helyzetben.

Szóka Bernadett
Illyés Gyula Gimnázium

Kétnyelvűség Ticino kantonban
Tárgyszavak: kétnyelvűség, felmérés, hátrányok és előnyök, pszicholingvisztika

Olasz Svájc lakosságának kb. egyötöde a családon belül több mint egy nyelvet beszél.
A családok 24 %-ának potenciális lehetősége van gyermeküket kétnyelvűként nevelni.
A Bruno Moretti és Francesca Antonini által végzett felmérés (mely 83 személy - szülők, kik
családban kétnyelvű környezetben élnek, s kétnyelvű családból származó gyerekek - meg
kérdezésével készült) többek között olyan kérdésekre kereste a választ, mint például a sa
ját és a család más tagjainak nyelvi helyzete; az eredeti s a helyi nyelv közti kapcsolat;
nyelvek alkalmazása speciális környezetben. A Luganóban, Locarnóban, Bellinzonában il
letve Mendrisiottóban végzett interjúsorozat eredményeiből két pontot szeretnék kiemelni.

Szekciók

26

Egyrészt a kétnyelvűség hátrányait és előnyeit a szülők illetve gyerekek szemszögéből;
másrészt azon tényezőket, melyek kedvezően/hátrányosan befolyásolják a kétnyelvű fejlő
dést. A kétnyelvűségről tehát nem elméleti alapon szólok, hanem a főként svájci német
olasz, valamint francia-olasz kétnyelvűek által elmondott egyéni vélemények alapján.

Schaffer Judit
SZTE J uhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar

Ausdrucksschwierigkeiten in der mündlichen Sprachproduktion von DaF - Lernenden fortgeschrittener Stufe
Mit welchen interaktionalen Problemlösungsstrategien lassen sich die fremdsprachlichen
Ausdrucksdefizite „vermeiden“
Tárgyszavak: Fremdsprachliche Fertigkeit, Ausdrucksfertigkeiten, Fehlerbei der mündlichen
Textproduktion, kommunikative Strategien

Im Zeitalter der „kommunikativen Methode“ liegt der Schwerpunkt im Fremdsprachenunter
richt nicht mehr am Einschleifen von sprachlichen Strukturen, sondern vielmehr an der Vor
bereitung der Fremdsprachenlernenden auf die realen Verwendungsanlässe von diesen
sprachlichen Mustern. Das lässt sich damit erklären, dass die mündliche Textproduktion als
die primäre Verständigung im Alltagsleben aufzufassen sei, dementsprechend muß ihr
auch im Fremdsprachenunterricht mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Die mündliche Kommunikation fordert von den Fremdsprachenlernenden eine schwierige
Aufgabe. Das bringt mit sich, dass in der Produktionsleistung häufig Defizite entstehen.
Diese Defizite erscheinen oft in Form von Ausdrucksfehlern. Welche Ausdrucksfehler sind
in der mündlichen Sprachproduktion von ungarischen Hochschulstudenten DaF aufzuzeigen?
Auch wenn Ausdrucksfehler entstehen, versucht der Fremdsprachenlernende sein ur
sprüngliches Ziel doch zu erreichen. Welche Strategien und Verfahren lassen sich feststel
len, mittels deren die Lerner versuchen, die sprachlichen Probleme zu überwinden? Kön
nen diese Problemlösungsstrategien im FSU sensibilisiert werden und wenn ja, mit welchen
fremdsprachendidaktischen Mitteln?
In meinem Konferenzbeitrag versuche ich auf die gestellten Fragen eine Antwort zu finden.
Grundlage zur Beantwortung bilden Datenbeispiele, die einem Korpus (mündliche Textpro
duktionen von Hochschulstudenten DaF der Gyula Juhász Hochschulfakultät für Deutsche
Sprache und Literatur der Universität Szeged) entnommen sind.

Bók Szilvia

A sírás mint a kommunikáció eszköze
Tárgyszavak: újszülött, nonverbális kommunikáció, sírás, tanulás, pszicholingvisztika

Az újszülött egy igen fontos képességgel rendelkezik, ami alapvetően meghatározza ké
sőbbi fejlődését és kapcsolatteremtését. Megszületésétől kezdve képes arra, hogy a fel
nőttel kommunikáljon (létfenntartási ösztön). A nonverbális kommunikáció a gyermek be
szédfejlődésének első lépcsőfoka (mosoly, haragos nézés, ajakformálás, szemkontaktus,
arcmimika, finom, lágy vagy durva érintések), ugyanakkor több is annál, az anya és cse
csemője későbbi kapcsolatának meghatározója. Az újszülött pár órás korától kezdve már
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észleli a hangokat, különösen érzékeny a magasabb tartományú női hangokra. Legfonto
sabb kommunikációs eszköze a sírás. A fejlődés tanuláson alapul, amelynek leglényege
sebb alapeleme a megerősítés. Ez a megerősítés pedig segíti a fejlődést.
A csecsemő közérzetének és hangulatának kifejezésére szolgáló torokhangok, sírás, gőgicsélés fontos beszédfejlődési állomások, a gagyogás pedig már információ-közlés, amelyek
csak úgy tudnak ki- és továbbfejlődni, ha adekvátan reagálunk rájuk. A csecsemő a meg
erősítés során megtanulja azt, hogyan jelezzen, hogyan hívja fel magára a figyelmet, ho
gyan közölje azokat a dolgokat, amelyek fontosak a neki, és a válasz sikerélményt jelent
számára.

Simon Orsolya
Veszprémi Egyetem

10-11 éves angol gyermekek anyanyelvi
beszédpercepciós készségei
Tárgyszavak: beszédészlelés, beszédértés, anyanyelvi készségek, angol, magyar,
10-11 évesek, pszicholingvisztika

Előadásomban angol anyanyelvű gyermekek (19 fő) beszédpercepciós készségét mutatom
be a GMP: Listening to English című tesztcsomag 8 altesztje segítségével. E módszer le
hetőséget ad arra, hogy az angolt anyanyelvként beszélő gyermekek beszédészlelési és
-értési folyamatainak legfőbb mozzanatairól átfogó képet kapjunk. Az előadás zárásaként
lehetőség nyílik egy hasonló korú és elemszámú magyar gyermekcsoport anyanyelvi percepciós eredményeivel (GMP megfelelő magyar altesztjei) való összevetésre. E rövid elem
zés alkalmat ad annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy vannak-e kapcsolódási
pontok, ill. esetleges nyelvspecifikus elemek különböző anyanyelvű gyermekek észlelési és
értési képességei között.

Kukorelli Sándorné
Dunaújvárosi Főiskola

A búcsúlevél mint speciális nyelvhasználati regiszter
Az öngyilkos üzenete
Tárgyszavak: búcsúlevél, üzenet, kódolási sajátosságok, szöveg, pszicholingvisztika

Dolgozatomban autentikus szuicid szövegeket, a befejezett öngyilkosságok búcsúleveleit
kutatom. Az adott tanulmány a PhD-értekezésem gyakorlati megvalósításának egyes moz
zanatait mutatja be. Az önpusztító viselkedés komplex jelenség, amely mögött biológiai,
pszichológiai, pszichiátriai és társadalmi tényezők állnak. Ezt a magatartást az öngyilkos
gondolatok megjelenésétől az öngyilkosságig végigkövetik a verbális vagy nonverbális ön
gyilkossági jelzések.
Dolgozatomban 152, öngyilkosságot elkövetett személy búcsúlevelét elemzem a kommuni
káció-elmélet tükrében. A levelek formai, tartalmi és grammatikai vizsgálata során az ön
gyilkosok üzenetének kódolási sajátosságaira keresem a választ.
A vizsgálat eredményei arra utalnak, hogy a befejezett öngyilkosságok búcsúlevelei el
késett SOS jelzések, amelyeket esetleg több dekódolatlan üzenet előzött meg. [(41.) „Miért
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nem segítettél?” „Én próbáltam, de ennyi sikerült.”] Az öngyilkossági gondolattól a tettig
hosszú út vezet, ez egy folyamat.
A gondolkodás és viselkedés általános mintázatai összefüggnek a beszéd sajátosságaival,
vagyis a beszéd stresszhelyzetben is tükrözi a megoldási mintázatokat. Ha tehát dekódoljuk
a befejezett öngyilkosságok üzeneteit, akkor a nyelvi megjelenítés leírhatóvá és továbbadhatóvá válik.
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Földes Csaba (Veszprémi Egyetem)
Fábián Zsuzsanna
Földes Csaba
Répási Györgyné

Földes Csaba
Veszprémi Egyetem

A szótárak osztályozásának és típusainak problémái
Tárgyszavak: lexikológia, lexikográfia, kétnyelvű szótár, nagyszótár, univerzális szótár,
kompakt-szótár

Abból az empirikus megfigyelésből kiindulva, hogy egyrészt nemritkán igen különböző mé
retű, lemmaszámú és jellegű szótárak azonos vagy hasonló néven jelennek meg (pl. „nagy
szótár”), másrészt igencsak hasonló tartalmú/jellegű szótárak viszont különböző elnevezés
sel látnak napvilágot, az előadás - számos kétnyelvű szótár példáján - azt vizsgálja, vajon
az elnevezések a lexikográfiailag feldolgozott nyelvi anyag mennyiségének többé-kevésbé
megbízható indikátoraiként tekinthetők-e. Foglalkozik továbbá azzal a kérdéssel, hogy
a nemzetközi gyakorlatban egyre gyakoribbá váló különféle jelzők és determinánsok mint
„nagy szótár”, ill. „globális”, „univerzális” vagy „kompakt-szótár” stb. a szótárak tényleges
terjedelmével korrelálnak-e és vajon, illetve mennyire kompatibilis az egyes lexikográfiai is
kolák, illetve kiadók által használt terminológia.

Fábián Zsuzsanna
Eötvös Loránd Tudományegyetem

A vonzatok ábrázolása az olasz-magyar nagyszótárakban
Tárgyszavak: lexikológia, lexikográfia, vonzatkutatás, korpuszvizsgálatok,
információk arányítása

A vonzatok szótári ábrázolásának néhány általános kérdéséről már esett szó az 1994. évi
Alkalmazott Nyelvészeti Konferencián (Budapest, BME); ezúttal konkrét korpusz, azaz
a kezdetektől napjainkig megjelent olasz-magyar nagyszótárak ilyen szempontú vizsgálatára
kerül sor. A vonzatok szótári ábrázolásának kérdésével azért kell foglalkozni, mert olyan
szorosan hozzátartoznak a lexémákhoz, hogy a velük kapcsolatos információk hiányában
a kommunikáció lehetetlenné válhat, ill. hibás lehet. Ugyanakkor ez a terület pontosan
a „nyelvtan” és a „szótár” („lexikon”) határmezsgyéjén helyezkedik el, s így érzékeny arányításra kell törekedni: a részletes, erősen nyelvtani megjelenítés nem tenghet túl ugyanis
a szócikkeken belül más, a kétnyelvű szótártól elvárt funkciók betöltésére szolgáló „klasszi
kus” lexikográfiai információk rovására.
Mivel a vonzatok alaposabb megjelenítésére csak a nagyobb terjedelmű szótárak kínálnak
elegendő teret, ezúttal az eddig megjelent általános olasz-magyar nagyszótárakat vizsgá
lom (ezek a következők: Körösi Sándor, 1912; Herczeg Gyula, 1978; Herczeg-Juhász,
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2000). Ezekből a szótárakból jellegzetesen vonzattal rendelkező 10-10 igei, főnévi és mel
léknévi címszót választottam ki részletes elemzésre, de egyéb címszavakban megmutat
kozó sajátosságokról is esik szó. Szó esik a szintaktikai és a szemantikai valenciának
a szótári ábrázolhatóságáról, a vonzatstruktúra és a példaanyag, valamint a vonzatszerkezetek és a frazémák elválasztásának szükségességéről és lehetőségéről, stb.
Az elemzésből az tűnik ki, hogy a vonzatkutatásban elért eredmények az igei szófajon belül
már az általános szótárak ábrázolásában is érzékelhetők; jelentős elmaradás van ugyan
akkor a melléknévi és a főnévi vonzatok megjelenítése terén.
Az elemzés végén közreadom egy igei, egy melléknévi és egy főnévi címszó vonzatainak
elképzelésem szerinti optimális megjelenítését.

Répási Györgyné
Nyíregyházi Főiskola

Nemzetközi lexikai elemek a politikai/diplomáciai
szakszókincsben
Magyar-orosz-német egybevetés
Tárgyszavak: lexika, lexikográfia, lexikológia, egybevetés

A Nyíregyházi Főiskola Európa Tanulmányok Központjának koordinálásában elkészült egy
hétnyelvű (magyar-angol-finn-francia-német-olasz-orosz nyelvű) politikai/diplomáciai
szótár, amely az Osiris Kiadó gondozásában jelenik meg a közeljövőben. Jelen előadás le
xikográfiai forrásanyagát ez a szótári korpusz képezi.
A magyar, német és orosz nyelvben előforduló nemzetközi szavakat vizsgálja az eredet,
a szóképzés, szóösszetétel szempontjából, az ekvivalencia szemszögéből, valamint temati
kus csoportosításban. Kitér a hasonló hangzásból eredő helyesírási problémákra és a gram
matikai nem kérdéseire az olyan szavak esetében, mint például: magy. akkreditálás ném.
Akkreditierung (f) or. аккредитация; magy. centralizmus, ném. Zentralismus (m), or. цент
рализм; magy. sokkterápia, ném. Schocktherapie (f), or. шоковая терапия stb.

Papp László
Nyíregyházi Főiskola

Egy készületben lévő
új német alapszókincs-gyűjtemény problémái
Tárgyszavak: alapszókincs, lexémakiválasztás, szómező-elmélet, lexikográfiai feldolgozás,
lexikológia, lexikográfia

Egy új német alapszókincs-gyűjtemény kidolgozásakor (mind a készítőkben, mind a po
tenciális felhasználókban) joggal merül fel az a kérdés, hogy szükség van-e egyáltalán erre.
Mitől új ez a gyűjtemény, mennyiben tér el a jelenleg használatban lévő gyűjteményektől?
Kik és milyen célból fogják használni? Hogyan lehet elérni, hogy a gyűjtemény „felhaszná
lóbarát” legyen?
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Következő problémaként azt szükséges egzakt módon megválaszolnunk, milyen módszer
rel kaphatjuk meg egy nyelv összes szavát tartalmazó halmazból az alapszókincs részhal
mazt, azaz mi alapján történjék az alapszókincsbe tartozó lexémák kiválasztása?
A keresendő lexémákat (és azok különböző jelentését) mindenképpen csak valamilyen kor
pusz alapján lehet feltárni. Ebből rögtön következik az újabb kérdés: Mi képezze/képezheti
a munka korpuszát?
Amennyiben munkánkban a szómező-elmélet bizonyos újabb eredményeit szeretnénk
adaptálni, ez valószínűleg kihatással lesz a lexikográfiai feldolgozás módjára is.
A készülő alapszókincs-gyűjteményt megkerülhetetlenül érinti az 1996-ban (2005-ig át
meneti jelleggel, aztán kötelező érvénnyel) bevezetett új német helyesírás. Az ezzel járó le
xikológiai és lexikográfiai problémákról (pl. lexémavesztés?) is kívánunk szólni.

Márkus Éva
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Szóföldrajzi vizsgálódások a Budai-hegység
német nyelvjárásaiban
Tárgyszavak: nyelvjáráskutatás, német nyelvjárások, szóföldrajz, lexikológia, lexikográfia

Előadásomban a 2000-ben megvédett PhD-disszertációm néhány eredményét kívánom
bemutatni a lexikológia a nyelvjáráskutatásban témakörében. 1993 és 2000 között vizs
gáltam a Buda környéki, attól nyugatra fekvő magyarországi németek lakta falvak nyelv
járásait terepmunka keretében. A hét vizsgált település Budakeszi, Budaörs, Törökbálint,
Bia, Torbágy, Etyek és Zsámbék volt. A települések nyelvjárásai közötti eltéréseket egy
részt térképeken ábrázoltam, ill. a függelékben táblázatos formában is megtalálható a kor
pusz összes feldolgozott eleme ábécé-sorrendben, ami így szótárszerűen is használható.
A szóföldrajzi rész térképei tematikus csoportokba rendezve szerepelnek a dolgozatban.
A különbségek okai a legtöbb esetben az eltérő német nyelvjárási elnevezések; egyes ese
tekben azonban magyar vagy szerb elnevezések átvétele. A térképek a nyelvészeti eljárás
szerint két csoportra oszthatók: onomaziológiai, ezek vannak döntő többségben a dolgo
zatban, és szemaziológiai térképekre. A hangtani, a szóföldrajzi és az összegző térképek
kel együtt a dolgozat összesen 138 térképet tartalmaz, így regionális atlaszként is hasz
nálható.
A Deutscher Wortatlas térképei segítségével nyomon lehet követni, hogy német nyelvterü
leten hol jelennek meg a lekérdezett kifejezéseknek az interjúalanyok által megadott meg
felelései. Általában a középbajor, keleti dunai bajor területeken, de mivel a vizsgált nyelv
járások keverék-nyelvjárások, más területek is előfordulnak, pl. délbajor, sváb-alem, és
morva nyelvjárási területek is. A többségi nyelvvel való nyelvi kapcsolat eredményeképpen
magyar jövevényszavak is megjelentek a vizsgált német nyelvjárásokban.
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Kugler Katalin
Szegedi Tudományegyetem

Gondolatok a legújabb orosz nyelvű szótárakról
Tárgyszavak: lexikológia, lexikográfia, címszóállomány, grammatikai jelzések

A 90-es évek elején az orosz nyelvű szótárírás teljesen leállt, s jóllehet 1998-ban megjelent
a Kiss Lajos által összeállított orosz-m agyar nagyszótár anyaga CD-ROM formájában,
a nyomtatott szótárak iránti igény egyre nőtt.
Az Akadémiai Kiadó szótárprogramjának keretében 2000-ben sor került a m agyar-oroszés
az orosz-magyar középszótár kiadására. Mindkét kötet főszerkesztője Uzonyi Pál.
Az új akadémiai szótárak címszóállománya jelentősen megújult, felfrissült. (Mintegy 5000
gazdasági és informatikai szakkifejezés került a szótárakba.) Ugyanakkor kimaradt számos
olyan közkeletű szó, amelyet a régi szótárakban nem lehet megtalálni, mint pl. akciófilm,
ВТК, gyed, kukázó, padlófűtés, seftelő stb. (Valamennyi általunk hiányolt szó benne van az
új magyar-angol középszótárban.) A két szótár szinkronitását csak részlegesen sikerült
megoldani. Pl. az orosz-m agyar szótárban megtaláljuk az elterjedt саммит szót, ám
a csúcstalálkozó ekvivalensei között nem szerepel az előbbi szó. Megítélésünk szerint
a magyar-orosz szótárban túl sok a címszavakra vonatkozó grammatikai jelzés, miközben
az orosz ekvivalensekről adott információ minimális. Úgy tűnik, a magyar anyanyelvű fel
használó érdekei ezzel csorbát szenvednek.
Az orosz-magyar szótárban hibásnak véljük a prosztorecsie lexikai-stiláris jelzés vulgáris
jelzéssel való behelyettesítését. Ezáltal az utóbbi kategóriába kerültek olyan szavak, ame
lyek, jóllehet nem tartoznak a kodifikált irodalmi nyelv állományába, vulgárisnak sem minősíthetőek. Ilyenek például: поддатый, деляга, дай лапку stb.
Az említett szótárak, sajnos, csak részben igazolták a várakozásokat.

Kispál Tamás
Szegedi Tudományegyetem

Metafora a szótárban
Tárgyszavak: metafora, lexikológia, lexikográfia

Az utóbbi idők mind magyarországi, mind külföldi metaforaboomjához kapcsolódóan elő
adásomban megvizsgálom a metaforának mint a hétköznapi nyelv szükséges és nélkülöz
hetetlen lexikalizált tartozékának kodifikálását egyes német és magyar szótárakban. Né
hány lexikográfiai probléma: Hogyan jelöljük a metaforikus kifejezéseket a szótárban? Hol
találhatók a szócikken belül? Hogyan lehet utalni a jelentésátvitel motivációjára? A Duden
Universalwörterbuch (31997) Ű (= übertragen; átvitt) jelölést alkalmaz a metaforikus kifeje
zésekre. Ezeket megvizsgálva és összevetve kodifikációjukkal más német szótárakban és
magyar megfelelőikkel Hessky Német-magyar kéziszótárjában, megállapítható, hogy a né
met szótárban lévő metaforikusnak tekintett szavak és kifejezések a kétnyelvű szótárban
hol példaként, hol kollokációként, hol pedig idiomatikus kifejezésként szerepelnek. Az elő
adásban а В betűnél, 168 szónál található átvitt értelmű kifejezéseket vizsgálom meg. Pél
dául a das Banner der Freiheit (a szabadság zászlaja) példaként, az etw ist eine
Beleidigung für das Auge (bántja a szemet vmi) kollokációként, míg a wo brennVs denn?
(mi a baj / a hézag?) idiómaként szerepel a szótárban.
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Laczik Mária
Nyíregyházi Főiskola

Idegen eredetű elemek
a politikai és diplomáciai szókincsben
Magyar-olasz egybevetés
Tárgyszavak: diplomáciai és politikai szótár, egységes szakterminológia, idegen eredetű,
lexikológia, lexikográfia

Az utóbbi évtized(ek)ben erőteljesen megszaporodott a politikai és a diplomáciai élet hazai
és nemzetközi eseményeinek, rendezvényeinek száma, s ezzel párhuzamosan megnőtt az
ezen eseményekről kiadott írásbeli anyagok, szóbeli információk száma is, amelyek meg
ismeréséhez sokszor elengedhetetlenül szükséges az idegen nyelv ismerete. Ehhez kíván
segítséget nyújtani az a hétnyelvű diplomáciai és politikai szótár, amelynek munkálatai
a vége felé közelednek.
Axiómaként fogadhatjuk el, bármely szaknyelv esetében, az egységes szakterminológia ki
alakításának és következetes használatának a fontosságát. Ennek a terminológiának az
egységesítéséhez kívántunk hozzájárulni szótárunkkal, amelyben a társadalmunkban be
következett változások, az előttünk álló európai törekvések közepette leggyakrabban hasz
nált szó- és kifejezésanyagot gyűjtöttük össze.
Előadásomban megkísérelem bemutatni a megjelenés előtt álló szótár különböző aspektu
sait, különös tekintettel az idegen eredetű elemekre, amelyek gyakran hatással lehettek/voltak a magyar terminológia alakulására. Az idegen eredetű/nemzetközi elemek rész
letesebb vizsgálatának külön jelentőségét abban látom, hogy a politikai és a diplomáciai
szaknyelv nem csupán szókincsében tér el az irodalmi nyelvtől, de eltér a megvalósítandó
kommunikatív célokban és funkciókban is. A görög, latin, francia, angol, ókori eredetű
lexémák, kifejezések használata nem nyelvspecifikus, az olasz nyelvben csakúgy tetten ér
hetők, mint a magyar nyelvben. Érdekes szemantikai összefüggések mutathatók ki a kép
zett szavak, az igei és melléknévi származékszavak között.

Fóris Ágota
Kozág Kutató-Fejlesztő Kft.

A mesterségek szótárai
Tárgyszavak: mesterségek szótára, szakkifejezések, mesterségbeli kultúrák, lexikológia,
lexikográfia

A globalizálódó világban egyre jobban érezzük annak szükségességét, hogy a különböző
világképeket, felfogásokat egymásnak megfeleltessük. A különböző tudományágak és
szakmák fejlődésével, eltűnésével és újabbak keletkezésével változnak a különféle termi
nológiák is - habár egyes nyelvek viszonylatában még a régebbiek vizsgálata és leírása is
csak részben történt meg.
A reneszánsz idején a görög és latin nyelvű tudományos tárgyú szövegeket Itáliában
I. Cosimo megbízásából a Firenzei Akadémia vulgáris nyelvre fordította le. A vulgarizálás
eredményeként nem csak a latin és görög eredetű „művelt” kifejezések kerültek bele
a nyelvbe, hanem a mesterségek nyelvezete is a különféle műhelyekből. A felvilágosodás
a francia példa nyomán regisztrálta és terjesztette az enciklopédiái terminológiát. Ekkoriban
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jelentősen megerősödött a purista tendencia, de ezzel együtt az idegen szavak átvétele is,
elsősorban a tudományos és a műszaki nyelvben.
A magyar nyelven a XIX. század végén megjelent mesterségek szótára is egyfajta normatív
szótár: a magyar nyelvű terminológia összegyűjtésével támogatni és terjeszteni kívánta a
magyar szakkifejezések elterjedését az idegen eredetűekkel szemben.
Előadásomban a mesterségek szótárait elemzem mind a magyar, mind az olasz nyelv
területen, valamint a mesterségek nyelvének megjelenését más, általános szótárakban.
A nyelvek és mesterségbeli kultúrák elfogadását, illetve el nem fogadását mutatom be a kü
lönféle nyelvi szinteken, és a szótárakban történő megjelenésben. Az előadásban a mai,
modern világ szakmai nyelvezetének a szótárakban való megtalálhatóságára is kitérek.

Sulyok Hedvig
SZTE J uhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar

Utak a Verancsics-szótárhoz (és tovább)
Tárgyszavak: történeti lexikográfia, szillabárium, glossza, thesaurus, szótár, lexikológia,
lexikográfia

A szótár, mely a nyelvtanulás, nyelvtudás, nyelvismeret speciális terméke és eszköze - maga
is történelmi produktum - az írás megjelenése óta különböző formáiban jelen van az em
beriség történetében, vele együtt fejlődik és változik. A korai ókortól két- és többnyelvű táb
lák (\e\\\s\ák/szillabáriumok), glosszák, thesauruszok segítik Bábel gyermekeit egymás meg
értésében, a klasszikus auktorok és az írás értelmezésében. A lehanyatló középkort követő
életigenlő reneszánsz ugyan egy darabig még latinul írja értekezéseit, többnyire egy- és
kétnyelvűek glosszái, ám az oikumené kitágulásával egyidőben megnövekszik az élő nyel
vek presztízse; a kereskedelem, az utazások, a peregrináció szükségessé teszik a vocabulisták és a dictionariumok megjelenését, melyeket a könyvnyomtatás felfedezése és elterje
dése is elősegít.
A 15-16. századi Európa egyik kulturális és kereskedelmi központja Itália-Velence, mely
egyúttal a szótárkiadás akkori fellegvára is. Itt jelent meg 1595-ben Verancsics Faustus
pentaglosszáriuma, amelynek egyik forrása a Calepinus 1585-ös - magyar nyelvvel is ki
bővített - kiadása. A Verancsics-szótár, ismereteink szerint, a harmadik olyan mű, amely
ben magyar és olasz szavak együvé vannak szótározva. (A 15. század végi Ábel-féle szó
jegyzék 220 olasz-magyar szópárt tartalmaz; Pesti Gábor 1538-ban Bécsben kiadott hat
nyelvű szótára több ezer - részben még fogalomkörök szerint csoportosított - szót, be
szédfordulatot közöl.)
A témakörök szerint csoportosító lexikon- és enciklopédiaszerű szó- és névgyűjtemények
ből lassú az átmenet a szavakat ábécérendben tárgyaló modern szótárig, felgyorsult ko
runkban a jövő azonban az elektronikus szótáraké, melyek adatai szükség szerint frissíthetők, korrigálhatok.
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Katus Elvira
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Antonima, szinonima, homonima a frazeológiában
Magyar-bolgár-horvát példaanyag alapján
Tárgyszavak: frazeológiai készlet, rendszerszerűség, szemantikai kapcsolatrendszer,
lexikológia, lexikográfia

Egy-egy nemzeti nyelv frazeológiai készletében (hasonlóan a szókészlethez) nagyon sok
szinonim frazeologizmust, sőt szinonimikus sorokat találunk. A szinonimikus sorok az em
ber külső és belső tulajdonságai, legfontosabb élethelyzetei köré csoportosulnak, pl. a ha
lál, halál közeli állapot: visszaadta lelkét a teremtőjének, a másvilágra költözött, itt hagyta az
árnyékvilágot, magához szólította az Úr, fél lábbal a sírban van, hálni já r belé a lélek stb.
Természetesen mindhárom nyelvből vannak erre példáim. Az ember jó tulajdonságaival,
kedvező élethelyzeteivel kapcsolatos frazeológiai szinonimikus sorokra jóval ritkábban buk
kanunk: pl. vág az esze, elöl állt, mikor az észt osztogatták, kanállal ette a bölcsességet stb.
A homonimák jelenléte a frazeologizmusok körében eléggé vitás kérdés. Vannak kutatók,
akik csak többjelentésű frazeologizmusokról írnak, nem véve tudomást a valóban ritkán
előforduló homonimákról.
Antonimákat - amennyiben nem korlátozzuk az antonimákat kizárólag olyan frazeologizmusokra, amelyek egy kivételével azonos komponensből állnak és nyelvtani szerkezetük
megegyezik - magától értetődően sokat találunk a frazeológiában is, bár nincs minden frazeologizmusnak antonim párja.
Az előadásban szó lesz Tatár Béla kutatásai nyomán az enantoszémiárói is - azaz az egyegy többjelentésű frazeológiai egységen belül előforduló antonimákról is.
Az antonimák, homonimák, szinonimák frazeológiában történő vizsgálatával a frazeológiai
készleten belüli rendszerszerűségre kívánok rámutatni, tehát arra, hogy ez a készlet nem
csupán egyes frazeologizmusok halmaza, hanem a frazeologizmusok között létező sze
mantikai kapcsolatok rendszere.

Murányiné Zagyvái Márta
Eszterházy Károly Főiskola

Egy szakszótár lemmaszelekciós kérdéseiről
Tárgyszavak: lexikológia, lexikográfia, szakszótár, makrostruktúra, lemmaszelekció

Egy új szótár születésekor számos nehéz kérdés vár megválaszolásra. Ezek közül az egyik
legjelentősebb annak eldöntése, hogy a szótár alapjául szolgáló korpuszból mely szavakat
lemmatizáljuk és melyek maradhatnak/maradjanak ki ebből a folyamatból. Erre a kérdésre
a mai napig sem található a szakirodalomban általános válasz, de minden lexikográfusnak
döntenie kell valamilyen módon. Az előadás a lehetséges szempontokat taglalja egy ké
szülő német-magyar/magyar-német analitikai kémiai szakszótár kapcsán, különös tekin
tettel olyan problémákra, mint a köznyelv és a kémiai szaknyelv kölcsönhatása, az analitikai
kémia és a kémia egyéb területei ill. határtudományai szakszókincsének érintkezése,
a többszavas szakkifejezések és az anglicizmusok lemmatizálhatósága, a szóképzési szem
pontból „átlátszó” szavak lemmatizálása, az elemek és vegyületek nevei, a rövidítések,
a mértékegységek stb. lemmatizálása, a lexikográfiai célcsoport igényeinek maximális fi
gyelembevétele.
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Kiss Mónika

Szótár a szótárban
Tárgyszavak: lexikológia, lexikográfia, szótár

Tervezett előadásom anyagát a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának
Nyelvtudományi PhD programjában meghirdetett Lexikográfia Magyarországon című kurzus
előadásai ihlették. A fenti előadássorozat alapvetően három témakört ölelt fel a szótár
szerkesztés és szótárkiadás köréből:
a szótárak osztályozásának, a szótártípusok kérdését;
a szóanyag válogatásának problematikáját; és
a szócikkek felépítésének kérdését; ehhez kapcsolódó tipográfiai megoldásokat.
Jelen dolgozat az első kérdéssel kíván részletesebben foglalkozni, mégpedig oly módon,
hogy megvizsgálja a szótár szó különböző értelmező szótárakban található jelentéseit és
azok meghatározását; valamint a szó jelentésmezőit; majd összehasonlítja ezek jelentés
jegyeit. E folyamat során majd nyomon követhető, milyen árnyalatokkal bír a szótár szó
szemantikai mezője és megfigyelhető, hogy az egyes jelentésárnyalatok hogyan fejeződnek
ki a vizsgált nyelvekben.

Vitányi Borbála
Magyar Tudományos Akadémia

Modern klasszikusok
Francia-magyar és magyar-francia nagyszótárak
Tárgyszavak: szótárhasználói igény, pán frankofon, klasszikus nagyszótár,
két szótárnemzedék, összevető szótártam elemzés, lexikológia, lexikográfia

A hagyományos nyelvtanulás a tankönyv és a jó szótár kiválasztásával kezdődik. Eckhardt
Sándor francia-magyar és magyar-francia szótárai a XX. század 50-es éveitől mintegy fél év
századon át meghatározói voltak a francia nyelvet Magyarországon megismerni vágyóknak.
Tudni kellett olvasni. Kiolvasni belőle mindazt a nyelvtani, kulturális gazdagságot, amit szó
cikkeivel közvetíteni tudott és akart.
Pontos, rövid értelmezéseit, melyek kultúrtörténeti adalékokat is tartalmaztak, frazeológiai
gyűjtemények alapjául szolgáló szókapcsolatait, szólásait, nyelvtankönyveket helyettesítő
igeragozási modelljeit vagy teljes igeragozási sorait.
Mindezek egy korszak szótárírási szemléletéről is vallanak.
Napjainkban, amikor a fordítástudomány óriási fejlődésének is tanúi vagyunk, még nagyobb
feladat hárul a szótárra. A szótárkiadásra is. Modern szókincsű, könnyen kezelhető, tetsze
tős, ugyanakkor értékes tudománytár: a jelenlegi szótárhasználói igény. Mindezeknek ele
get próbál tenni az Akadémiai Kiadó francia-magyar és magyar-francia pánfrankofon jel
legű klasszikus nagyszótára.
Hogyan épül egymásra a két szótárnemzedék? Helyébe lép-e az új a régebbinek? Össze
vető szótártani elemzésemben szócsaládokat hasonlítok össze a lexikográfus kritikájával.
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Viszket Anita
Pécsi Tudományegyetem

Lexikon és argumentumstruktúra kapcsolata
Tárgyszavak: lexikon, argumentumstruktúra, szintaxis, grammatikai modellek, lexikológia,
lexikográfia

Az előadásomban a különböző grammatikai (azon belül is elsősorban szintaktikai) model
leknek a lexikonnal kapcsolatos elképzeléseit hasonlítom össze. A lexikonban tárolt infor
mációk közül az argumentumstruktúrára vonatkozókra összpontosítok, és azt próbálom meg
mutatni, hogy az adott lexikai egységek szemantikai szerkezetét figyelembe véve mennyi
ben adható egy grammatikai modelltől független lexikon-, illetve argumentumstruktúra.
Az előadásom témája abba a tágabb kutatásba illeszkedik, hogy milyen összefüggés van
az argumentumok, illetve a vonzatok azonosítása, valamint annak az elméleti keretnek az
eszköztára között, amelyben ez a reprezentálás zajlik. Ennek megmutatására három
grammatikai modellt fogok vizsgálni: az ún. GB+MP-t, az LFG-t és a GASG-t.
Az általános elméleti fejtegetések és modellismertetések mellett a mondanivalómat konkrét
példákon keresztül is igazolni igyekszem. így az elképzeléseimet néhány magyar igének
a lexikonbeli jellemzésével illusztrálom. Külön ki fogok térni arra, hogy mit tudnak kezdeni
az egyes grammatikai modellek lexikon-definíciói a szavak (igék) képzésekor a változó,
illetve megmaradó argumentumstruktúrával.
A választott témával kapcsolatban felmerülő legfontosabb kérdések: (1) létezhet-e szintak
tikai modelltől független lexikon, illetve argumentumstruktúra; (2) hogyan függ össze a le
xikonbeli argumentumstruktúra és argumentumszelekció a szintaxis-szemantika interfész
szel; (3) milyen tanulságok vonhatóak le ebből a lexikon-megközelítésből a nyelvi techno
lógiák, alkalmazások számára.

Nemesné Kis Szilvia
Kaposvári Egyetem

A névtan és az alkalmazott nyelvészet kapcsolódási
pontjai
Tárgyszavak: névtan, alkalmazott nyelvészet, stilisztika, művelődéstörténet, lexikológia,
lexikográfia

Előadásomban elsőként körüljárnám azt, hogy alkalmazott nyelvészet-e a névtan vagy nem.
Milyen kapcsolat van a két nyelvészeti terület között. A közös pontokat összegyűjteném
példákkal.
Második részében az általános iskolai anyanyelvi nevelés területéből kiemelném a névtani
ismeretek tanítását, azok taníthatósági feltételeit. Nemcsak az anyanyelvi órákon előkerülő
neveket vizsgálnám meg. Nevek a történelem, földrajz, matematika, anyanyelv és az iro
dalomórákon. Milyen stilisztikai és helyesírási problémák merülnek fel tanításukkor.
Miről vallanak az őstörténeti és honfoglalás kori nevek; a csillagászathoz kapcsolódó nevek
magyarázatai; a hon és népismeret új tantervi modul keretében bemutatott népnevek,
időszakok népneveinek érdekességei, ötletek a tanításukhoz. Névdivat stiláris kérdései az
anyanyelvi órákon stb.
Az előkerülő névadás mindegyikénél kitérnék azok stiláris, helyesírási és művelődéstörté
neti kérdéseire.

5. i S z a k n y e l v e k
Szekcióvezető:
Üléselnökök:

Bakonyi István (Széchenyi István Egyetem)
Ablonczyné Mihályka Lívia
Bakonyi István
Demeter Éva
Keresztes Csilla
Mátyás Judit
Téglás Lászlóné

Bakonyi István
Széchenyi István Egyetem

Üzleti orosz: nyelv - kultúra - szakma
Tárgyszavak: szakmai kommunikáció, szakszókincs, üzleti kapcsolattartás, szaknyelv

Az üzleti orosz nyelv oktatása során a szakmai kommunikáció képzési célja az, hogy a hall
gatók megismerjék az üzleti kapcsolattartás helyzeteit és színtereit, elsajátítsák az üzleti
tárgyaláshoz szükséges fordulatokat.
A közgazdászok orosz nyelvi képzésében fontos szerepet játszik a lexikai és a nyelvtani
alapok rendszerezése és rögzítése, a beszédkészség fejlesztése.
A szakmai kommunikációba történő bevezetést a szakmai anyag írásos feldolgozása, majd
az üzleti terminológia rögzítése és gyakorlása követi.
A képzés 3-4 részre osztható attól függően, hogy előtanulmányi követelményként feltéte
lezzük a középszintű nyelvtudást, illetőleg (ál)kezdő szintről indulunk.
1. Az első, korrekciós szakasz a hallgatói tudásszint kiegyenlítését, a lexikai és nyelvtani
alapok rögzítését igényli.
2. A középső szakasz az országismereti tananyagok, informatív és interpretatív sajtóanya
gok feldolgozása során valósítja meg a szakmai-üzleti nyelv elsajátításába való bevezetést.
3. A befejező, harmadik szakaszban kerül sor a mikrogazdasági ismeretek áttekintésére
a hazai és az oroszországi környezet tükrében. Ez a szűkebb szakmai kommunikáció (szó
beli és írásbeli) sokoldalú gyakorlását, rögzítését tartalmazza.
Rendkívül fontos, hogy nem a számtalan terminológiai, fogalmi meghatározás befogadá
sáról, közgazdasági kifejezés elsajátításáról, hanem egy profilorientált szakszókincs alkotó
jellegű, tárgyalási és vita szinten történő használatáról van szó.

Varró Tibor
Szolnoki Főiskola

Az orosz szaknyelv oktatása
Tárgyszavak: gazdasági szaknyelv, munkafüzet, vizsgakövetelmények, szaknyelv

2001-ben megjelent a Szolnoki Főiskola gondozásában Tenkei Sándornéval közösen öszszeállított főiskolai jegyzetünk, amelynek címe: Orosz általános gazdasági nyelv. Az elő
adásom célja az ehhez a jegyzethez hamarosan megjelenő munkafüzet bemutatása, szer
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kezetének felvázolása. Mind a jegyzet, mind a munkafüzet témái szorosan követik a GNYTK-s
(Gazdasági Nyelvvizsga és Továbbképző Központ) követelményeket, így lehetőséget adnak
a diákoknak, illetve bárkinek az önálló felkészülésre a GNYTK-s szaknyelvi vizsga általános
gazdasági nyelvi részére. A jegyzet és a munkafüzet azonban túllép saját keretein, így
a változatos feladattípusok segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a tanulóknak legyen elképze
lésük a szaknyelvi vizsgán esetlegesen előforduló feladattípusokról.

Várhegyiné Szabó Ildikó
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

A szaknyelv (ezen belül is a katonai szaknyelv)
oktatásában felmerülő új kérdések és lehetőségek
a jelenlegi szakmai nyelvizsgáztatás tükrében
Tárgyszavak: szaknyelv, szaknyelvi kommunikáció, elvárások, nyelvvizsgáztatás

Előadásomban az alábbi kérdésekkel, problémákkal szeretnék foglalkozni: mi a_szaknyelv
általában; szűk szakmai területen a katonai szaknyelv, lévén, hogy a Zrínyi Miklós Nem
zetvédelmi Egyetem (ZMNE) nyelvtanára vagyok
Kitérek a szaknyelv elsajátításának és oktatásának nehézségeire a nyelvtanár szemszögé
ből, illetve a nyelvet tanuló hallgató szaknyelvi problémáira.
Felvázolom a ZMNE Nyelvvizsgaközpontban akkreditált „ARMA”, azaz Katonai szakmai
nyelvvizsga követelményeit, valamint a szaknyelvi kommunikáció új megközelítését az
eredményes vizsga érdekében.
Hangsúlyozom továbbá a nyelvvizsga szükségessége mellett a katonai szaknyelvi kom
munikáció megnyilvánulását és jelenlétét a katonai élet mindennapjaiban, Magyarországon
és külföldön egyaránt.
Elmondom, mik a tapasztalatok és elvárások a magyar NATO-katonatisztekkel szemben,
továbbá azt, hogy a nyelv és a szaknyelv a szakmai kommunikáció elengedhetetlen esz
köze.
Kifejtem, hogy meglátásom és nyelvtanári tapasztalatom szerint miben rejlik a nyelvi kap
csolattartás nehézsége, és javaslatot teszek ennek csökkentésére, valamint leküzdésére.

Ablonczyné Mihályka Lívia
Széchenyi István Egyetem

Mi a szaknyelv? Meggyőződések és dilemmák
Tárgyszavak: szaknyelv, regiszter, szocio- és interkulturális kódoltság

Bár a szaknyelvkutatás nem új területe az alkalmazott nyelvészetnek, mégis manapság
ismét rendkívül aktuális, hogy az adott területet, nevezetesen a gazdasági szaknyelvet több
nézőpontból is megvizsgáljuk. A szaknyelv létezése ma már nem vita tárgya. A szaknyelv
és a szakmai kommunikáció kapcsán több nézőpontból is meg kell vitatni olyan kérdéseket,
amely a szakmai közvéleményt - mind a nyelvészek, mind a közgazdászok körét figye
lembe véve - foglalkoztatja. Túl kell lépnünk azon az elméleten, hogy a szaknyelv puszta
terminológiaként értelmezhető. Jelen tanulmány bemutatja, hogy a téma, a használat hely
színe és a használók hármas összefüggéséből kell elemeznünk a szaknyelveket. Egymás-
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sal kölcsönösen összefüggő elemek együtteséről van szó, mely alkotóelemek szociokulturálisan és interkulturálisan kódoltak.
A tanulmány áttekinti a „szaknyelv” értelmezésében bekövetkezett változásokat, a kiváltó
okokat és megkísérli bemutatni a jövőben várható tendenciákat. Bemutatásra kerül a ma
gyar nyelvészek felfogása a szaknyelv értelmezése vonatkozásában és annak bizonyítása,
hogy nem a nyelvi kontextus, hanem a nyelven kívüli tényezők határozzák meg, hogy me
lyik regisztert használjuk.
A tanulmány célja nemcsak a szaknyelvoktatás, illetve szaknyelvkutatás értelmezésében
bekövetkezett változások bemutatása, hanem a szaknyelvoktatók, kutatók és szaknyelvet
tanuló egyetemi hallgatók észrevételeinek és véleményének az összefoglalása.

Dobos Csilla
Miskolci Egyetem

Nyelvhasználat a jogi eljárásban
Tárgyszavak: nyelv és jog, fordítás, szaknyelv

Az előadás a nyelv és a jog kapcsolatának azon aspektusaival foglalkozik, amelyek a jogi
eljárás során figyelhetők meg.
Az előadás első része röviden bemutatja és összefoglalja annak a kutatási projektnek a lé
nyegét, amelyet a Miskolci Egyetemen a Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék valamint
az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék munkatársai közösen végeznek. A kutatási program
címe: „Nyelvhasználat a jogi eljárásban. Nyelvi átfordítás és ténykonstitúció a jogi tényállás
megállapításának folyamatában".
Az előadás második része a jogalkalmazás interdiszciplináris nézőpontból való megköze
lítésének lehetőségeivel foglalkozik. Ennek során a fordítás és az ekvivalencia nyelvészeti
fogalmának jogi szempontok alapján történő megközelítéséről, továbbá arról a ténymegállapítási folyamatról lesz szó, amelynek során az eljárásban részt vevő személyek hét
köznapi nyelven előadott narratívái jogi szaknyelven megfogalmazott tényállásokká formá
lódnak át.
A valóságbeli történésektől a jogerős tényállás megállapításáig vezető úton fontos szerep
jut a szinonimitásnak, azon belül pedig a funkcióigés szerkezetek és az igék közötti szinonimitásnak. Az előadás harmadik része - konkrét példák alapján - azokat a jogilag is rele
váns különbségeket foglalja össze, amelyek a jogi eljárásokban részt vevő laikusok és
szakemberek nyelvhasználatának sajátosságaiból adódnak. Ezen különbségek hatással le
hetnek a laikusok narratíváinak értelmezésére, valamint a jogerős tényállás megállapítá
sára egyaránt.

Fóris Ágota-Kováts Anna-Póla Péter
Kozág Kutató-Fejlesztő Kft.

Nyelvi és szaknyelvi oktatás egy felmérés tükrében
Tárgyszavak: szaknyelv, szaknyelvi képzés, szaknyelvi vizsga,
munkavállalói esélyek

Kutatócsoportunk egy, a Dél-Dunántúlon 2000-ben végzett felmérés eredményeit összegzi
a szaknyelvi oktatás területén tapasztaltakról. A vizsgálat a vállalkozások, a középfokú
oktatási intézmények és az önkormányzatok körében mérte fel a munkaadók és a munka
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vállalók körében a nyelvtudással és a szaknyelvi tudással kapcsolatos tudást, terveket, és
lehetőségeket.
Az előadás a szaknyelvi ismeretet általában, a szaknyelvi tudás iránti igényt, a szaknyelvi
képzés lehetőségeit is bemutatja a felmérés eredményeinek tükrében. Kimutatható többek
között, hogy a szakmákhoz illeszkedő nyelvi képzés, a megfelelő oktatási segédletekkel
való ellátottság a közgazdasági tevékenység környezetében a legjobb. Más területek nagy
része fehér foltot képez az értékelés térképén. Hiányzik az a képzés, amely szaknyelvet
magas szinten bíró tanárokat biztosítana. A legkülönfélébb típusú szaknyelvi tudású embe
rekre volna szükség - tolmácsolás, fordítás, tárgyalások lebonyolításához. Az ezen a terü
leten tanító nyelvtanárok önképzéssel, szinte véletlenszerűen kezdenek szaknyelv-oktatásba. Megoldás lehetne például valamilyen nyelv és más területek párosítása, vagy újfajta
képzés bevezetése a felsőfokú oktatásban. Kevés a szaknyelvi területen a segédanyag is.
Azok a munkavállalók pályázhatnak legjobb eséllyel „jó állásokra”, akik valamilyen szak
irányú diplomával bírnak, és van legalább középfokú nyelvvizsgájuk. Mivel az egyetemeken
kötelezővé tették a diploma megszerzéséhez a középfokú nyelvvizsgát, valamint jelenleg fo
lyamatosan történik a szaknyelvi vizsgák akkreditálása a pályázó intézményeknél, a szak
irányú diploma minimálisan a középfokú nyelvvizsga meglétét is fogja egyben igazolni.
Emiatt az új rendszerben végző fiatal diplomások esélyei a munkavállalás terén jelentősen
nagyobbak, mint a nyelveket nem beszélő, bár szakmájukat jól ismerő idősebbeké. A ma
gas szintű, biztos idegennyelv-ismeret a szaktudással párosulva teszi valóban verseny
képessé a munkavállalókat a munkaerő-piacon, ez a tény a szaknyelvi továbbképzés át
gondolását sürgeti.

Garai Anna
Széchenyi István Egyetem

Gazdasági szaknyelv oktatási intézményben és vállalatnál
Tárgyszavak: szaknyelv, felnőttoktatás

Az előadásom első részében a szaknyelvoktatásról mint a felnőttoktatás egyik fontos terü
letéről beszélek. Röviden bemutatom a jelenkori gazdasági és szociális tendenciákat, és
ezek után meghatározom és jellemzem iskolai és vállalati szaknyelvoktatásunk célcso
portjait. Az igények és elvárások pontos megfogalmazása még nem elegendő feltétele an
nak, hogy az oktatás tartalmát és formáját kidolgozzuk. Ehhez tisztázni kell a gazdaság és
a nyelv kapcsolatát. Az alkalmazott tudományok az utóbbi években elkezdtek behatóan
foglalkozni ezzel a kérdéssel és jelentős felismerésekre jutottak. Ezek közül említek meg
néhány fontos tételt, melyet napi munkánkban ajánlatos figyelembe venni. Az előadásomat
egy-két konkrét, a tematikára, szövegtípusokra, stílusbeli és nyelvi sajátosságra vonatkozó
javaslattal, ötlettel zárom.
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Feketéné Silye Magdolna
Debreceni Egyetem

Nyelvtanári és munkavállalói vélemények az angol nyelv
használatának gyakoriságáról
Tárgyszavak: nyelvi/műveltségi kompetenciák, foglalkozási típusok, szakmai felsőoktatás,
angol szaknyelvoktatás, készségek, szaknyelv

A nyelvi/műveltségi kompetenciák és az azok iránt a soknyelvű és sok-kultúrájú munka
erőpiacon az egyes munkafeladatok végzése során jelentkező igények összefüggések ke
resésére sarkallják a nyelvtanárt, valamint arra, hogy megpróbálja kitapintani azokat
a nyelvi kompetenciákat, melyek a szakmák fölött átívelve általános érvénnyel elvárhatóak
minden, a 21. században munkát vállaló, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakmai ér
telmiségi embertől. E kíváncsiságtól ösztönözve végzem azt a kutatómunkát, melynek célja
- a magyarországi szakmai felsőoktatásban dolgozó, szaknyelveket oktató angol nyelvtaná
roktól, a gazdasági szféra fiatal, egyetemet végzett munkavállalóitól és munkaadóitól nyert
adatok feldolgozása után - ezen összefüggések megállapítása és javaslat megfogalma
zása a szükséges nyelvi/műveltségi kompetenciák kialakításának legcélravezetőbb módjára.
Előadásomban a kutatási folyamat egyik részeredményét, az egyes feladattípusok végzése
során szükséges angol nyelvhasználat gyakoriságára vonatkozó nyelvtanári és munkavál
lalói megítélések kontrasztív értékelését mutatom be.

Keresztes Csilla
Szegedi Tudományegyetem

Az angol nyelv hatása a magyar szakmai nyelvre
Tárgyszavak: magyar szakmai nyelv, globalizáció, fordítás, szaknyelv

A II. világháború után az angol nyelv rohamos térhódításával az egész világon, így Ma
gyarországon is a tudomány nyelvévé vált. Ez azonban nem jelentheti a nemzeti szaknyelv
feladását, hanem szükségessé teszi annak egyidejű fejlesztését. Az angol kifejezések „rá
telepszenek” más nyelvekre, beléjük épülnek, s uralni kezdik mind a szóbeli, mind az írás
beli szakmai kommunikációt. Különösen igaz ez a magyar orvosi szaknyelvre, mely egyéb
ként is számos idegen elemből építkezik: a diskurzusban dominánsak a latin és görög ere
detű szavak. Az egészségügy, az orvostársadalom néhány jelentős képviselője - karöltve
nyelvészek egy csoportjával - megpróbál gátat szabni a magyar orvosi szaknyelv teljes
„elangolosodásának”. A nyelvtanároknak (szaknyelvtanároknak, szakfordítóképzésben ta
nító tanároknak) is jelentős feladat juthat ebben a küzdelemben, hiszen mi is tanítjuk a kö
vetkező orvosgenerációt. Nyelvórákon, különösen fordítás-tolmácsolás órákon mi is ala
kítjuk ennek a nemzedéknek a nyelvhasználatát. Nekünk, nyelvtanároknak is tisztában kell
lennünk az angol szakterminológia magyar megfelelőivel, s ezek használatát kell meg
követelnünk az idegen nyelvről magyarra fordítás/tolmácsolás során. Negatív példák sorá
val, egészen új tendenciákkal találkozhatunk, amikor különböző szakmai folyóiratokban
megjelent, magyar nyelvre fordított cikkeket, kivonatokat olvasunk. Azonban nem csak
a fordítókra hat ilyen módon az angol nyelv: a magyar szerzők által megírt magyar szakmai
cikkekben is rengeteg angol szót, kifejezést, angolos szerkezetet, a magyar nyelv számára
idegen fordulatot találunk.
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Molnár Eszter
Pécsi Tudományegyetem

Genre Analysis in EMP Teaching
Tárgyszavak: genre analysis, language teaching, language knowledge

In nominating communicative purpose as the privileged property of a genre, Swales (1990)
has effectively sought to establish a central place for genre analysis in LSP (language-forspecial-purposes) pedagogy. This paper gives an account of the use of medical texts of
different genres in language teaching and testing.
The present paper first examines genre analysis of medical texts, and some reading test
results of texts of two genres, both being descriptions of a certain illness for different audi
ences. These two texts were compared in terms of genre.
My hypothesis was that initially giving students medical texts for informing the general
public helps them to better understand texts for their own profession. I have examined stu
dents whose English language command is at pre-intermediate level, them the two texts. It
turned out that different genres are useful at different levels of language knowledge.

Wiwczaroski, Troy B.
Debrecen University

Why Should Students Write?: Expressive Writing
as a Launch Pad for Teaching Students How to Think
Tárgyszavak: writing skills, cognition, pedagogy

The author discusses the propensity for using writing as a tool for teaching students how to
think critically and to proficiently communicate their cognitions. He argues that writing is
about learning, i.e. a process of formally teaching the mind how to amplify what it already
knows, in order to arrive at answers to what it either does not, or wants to, know. He then
introduces types of expressive writing that serve the purpose of starting this process
towards learning at a more meaningful level. The paper concludes with a discussion of how
writing should be taught, and its potential impact.

Muráth Ferencné
Pécsi Tudományegyetem

A szaknyelv a terminológia és a terminográfia tükrében
Tárgyszavak: szaknyelv, szakfordítás, segédeszközök, terminológia, terminográfia

írásos emlékek bizonyítják, hogy egy-egy szakma, valamint a tudomány nyelvének kutatása
már az ókorban sem volt ismeretlen, azonban több aspektusból történő vizsgálatuk a XX.
századra tehető. A szaknyelvet és kutatását egyidejűleg több tudományterület is a ma
gáénak vallja attól függően, hogy mi képezi az elemzés tárgyát: a szó, ^ mondat, a szöveg
vagy a szituáció. Tárgya a szaknyelvkutatásnak (Fachsprachenforschung), a terminológia
tannak (Terminologielehre), a kontakt nyelvészetnek, a pragmatikának, á szakfordítás- és
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szakszövegkutatásnak, a fordító segédeszközein dolgozó diszciplínáknak, így a szaklexiko
gráfiának és a terminográfiának is, hogy csak néhányat említsünk. A szakfordítás oktatásá
nak aktualitása ösztönöz számos kutatót arra, hogy a szaknyelv kérdését sok szempontból
vizsgálja, górcső alá véve a klasszikus tudományokat és a gyakorlati kérdéseket megoldani
próbáló - az elméletet a gyakorlattal ötvöző - interdiszciplináris területeket egyaránt. Az
előadás célja, hogy két diszciplína tükrében vizsgálja a szaknyelv kérdését. Mindkettő
a szaknyelvi szókincset állítja a középpontba, azonban más-más szempontok alapján közelíti
meg azt. Az egyik a már klasszikussá vált terminológia-tan, amelyet 1931-ben írt doktori
értekezésével a bécsi Eugen Wüster alapozott meg, a másik a napjainkban formálódó terminográfia, amely a szakfordító kezébe kíván jól használható segédeszközt adni.

Vágvölgyi Edit
Szegedi Tudományegyetem

Az orvosi szaknyelv változásairól
Tárgyszavak: szaknyelv, orvosi szaknyelv

A magyar orvosi szaknyelv létrejötte az 1800-as évek első fél évszázadához kapcsolható.
Bugát Pál, Gebhardt Ferenc, Toldy Ferenc, Vörösmarty Mihály, Lovász Imre, Flór Ferenc,
Gyarmathy Sámuel és sokan mások elévülhetetlen érdemeket szereztek a magyar nemzet
„született nyelvének” kiszélesítésében és pallérozásában. Az akkor megalkotott „mester
nyelv” egy része mára már a múlt homályába veszett, vagy pedig csak mint megmoso
lyogtató nyelvi „facsarmányokat” emlegetjük. (Pl. kökem=scirrhus, azaz kőkemény daganat,
avagy rezgör= delirium tremens). Ám e furcsaságok mellett számos olyan szót használunk
napjainkban is, melyeket e kor nyelvújítói alkottak.: pl. eredmény, fogász, gyógymód, gyógy
szer, hajlam, kórisme, porc, sebész, szemész, tanár stb.
Az eltelt évszázadok alatt a magyar orvosi nyelv nagy fejlődésen ment keresztül. Vajon jó
irányba változik/változott-e a szaknyelv? Van-e helyeselhető vagy elítélhető változás?
Tudjuk-e, akarjuk-e befolyásolni ezeket a változásokat?

Lengyel István
Szak Kiadó

Hosszú szövegek fordítása, lokalizálása számítógépes
támogatással
Tárgyszavak: lokalizáció, számítógépes fordítástámogatás, fordításértékelés, szaknyelv

A lokalizáció során a termékek és szolgáltatások nyelvi és kulturális tartalmát az adott cél
közönség igényeihez igazítjuk. A lokalizáció így nem fordítás, hanem kulturális tranzíció:
nem elég a szavak, mondatok szintjén megfeleléseket keresni, hanem a szöveg üzenetét
kell több „szűrőn”, számítástechnikai kifejezéssel élve interface-en - terminológiai, nyelvi
fordítási, stílusbeli, felépítésbeli, háttérismeret-alapú és befogadókészség-alapú átalakítá
sokkal, közelítésekkel és megfeleltetésekkel - átjuttatni. Minél széleskörűbben definiáljuk
ezen átalakításokat, annál közelebb kerülünk egy precíz, formalizálható lokalizációs sémá
hoz, amelyet aztán szabályokká leképezve megvalósíthatjuk a lokalizációs (első körben
a fordítási) rutinfeladatok számítógépes támogatását. Mi a különbség a számítógépes fordí
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tás és a fordítástámogatás között? Hogyan lehet megtartani a formalizált nyelv rugalmas
ságát, bővíthetőségét? Lehetséges-e stílusosan fordítani a számítógéppel? Milyen elsza
kadási szintig tekinthetünk egy művet lokalizációnak vagy adaptációnak? Kordában lehet-e
tartani a célszöveget számítógéppel? Előadásomban ezekre a kérdésekre keresem a vá
laszt, vagy inkább a fel-felmerülő, újabb és újabb kérdések végét, felvetésekkel és példák
kal illusztrálva.

Mátyás Judit
Pécsi Tudományegyetem

Német nyelvű szakszövegolvasás szintetikus módszerének
továbbfejlesztése
Tárgyszavak: szakszövegolvasás, szintetikus módszer, anglicizmusok, szaknyelv

Fél évig tartó kutatásom során közgazdász egyetemisták és műszaki jellegű középiskolá
ban tanuló diákok körében vizsgáltam a német nyelvi szakszövegek szótár nélküli, értő ol
vasásának folyamatát. Célul tűztem ki a szaknyelvi oktatás számára napjainkban fontossá
vált feladatot: a szaknyelvi szövegek szótár nélküli, értő olvasásának vizsgálatát.
Nyelvóráimon arra a kérdésre kerestem választ, hogy milyen technikákkal, módszerekkel
válhatnak a diákok értő, idegennyelvi szakmai folyóiratokat olvasó szakemberekké. Két
módszert alkalmaztam a megfigyelés során:
1. Tanulási, olvasási stratégiák elsajátítása a svájci St. Gallen-i Tudományegyetemen ki
fejlesztett módszerekkel.
2. A szintetizáló olvasás módszere.
Konferenciaelőadásomban a szintetikus módszert szeretném bemutatni, illetve a módszer
bővített formáját.
A szöveg egészének megértését a diákok a szintetikus módszerrel tanulták meg, oly mó
don, hogy a szaknyelvi szövegeket részekre bontották. Ugyanezen módszerrel fokozatosan
sajátították el potenciális szókincsük alkalmazását, passzív szókincsük „aktivizálását”.
Mivel célom az, hogy a diákok az értő, szótár nélküli olvasás szintjére eljussanak, és ezt
a folyamatot könnyebbé tegyem, ezért újabb, aktuális lehetőségként merült fel számomra
az anglicizmusok kérdése.
Tapasztalom szinte nap mint nap, hogy a német nyelvű szakszövegek (különösen a gaz
dasági jellegűek) nagyon sok angol eredetű kifejezést tartalmaznak.
Fontosnak tartottam az anglicizmusok előfordulási arányát is megvizsgálni a szaknyelvi
szövegekben, és a szintetikus olvasás módszerét az anglicizmusok megfigyelésével ki
bővíteni.

Szekciók
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Tompos Anikó
Széchenyi István Egyetem

Szaknyelven innen, általános nyelven túl
Tárgyszavak: interkulturális kommunikáció, interkulturális tudatosság, akadémikus és szakmai
kommunikáció, szaknyelv

A nemzetközi kapcsolatok szakon egyetemünkön a kimeneti követelmény két szakmai kö
zépfokú nyelvvizsga.
A hallgatók a szakmai nyelvvizsgára felkészítő kurzusokat csak a 3. szemesztertől látogat
hatják, de azok, akik államilag elismert, általános középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek,
az első évben felvehetik és idegen nyelven hallgathatják az interkulturális kommunikáció,
illetve menedzser kommunikáció tárgyakat. Az angol interkulturális kommunikáció tárgy
célja a hallgatók interkulturális tudatosságának kialakítása mellett nyelvtudásuk szinten
tartása és fejlesztése, ehhez kapcsolódva az akadémikus és szakmai kommunikáció bizo
nyos műfajaiban való jártasságuk kialakítása.
Az előadás a tantárgy témaköreiről, követelményeiről, és oktatásának eddigi tapasztalatai
ról számol be.

Demeter Éva
Szegedi Tudományegyetem

Az orvos-beteg találkozások kihívásai: speciális
problémák az orvos-beteg interjúk folyamán
Tárgyszavak: on/os-beteg találkozások, kritikus helyzetek, nyelvzavar, kommunikációs
problémák, kommunikációs stratégia, szaknyelv

Az orvos-beteg kapcsolat folyamatában a pszichológiai történések egész tárháza van jelen
és fejti ki pozitív vagy negatív hatását. Ezen történések tettenérésének feltétele egyrészt az
ott generálódó mechanizmusok kognitív ismerete, másrészt az azok kezelésére irányuló
gyakorlati jártasság.
Bálint Mihály magyar származású pszichoanalitikus szerint az orvos-beteg kapcsolat mi
nősége jelentősen hozzájárul a gyógyszeres terápia hatékonyságához, sőt azzal együtt ko
herens egészet alkot.
Az előadásomban az orvos-beteg találkozások olyan kritikus helyzeteit tekintem át, melyek
igen gyakran „nyelvzavart" idéznek elő az orvos és betege között. E „nyelvzavart” több té
nyező okozhatja: a beteg személyiségtényezői, a betegség okozta személyiségtorzulások,
az orvos személyisége, továbbá a helyzet karakterisztikumai is hozzájárulhatnak a kap
csolat feszültségéhez.
A leggyakrabban előforduló kommunikációs problémák - tabu témák érintése, rossz hír
közlése, életmódváltozást előidéző meggyőző közlés, az idős emberekkel készített interjúk
nehézségei, a beteg személyiségzavaraiból és akut stresszből adódó nehézségek, stb. ismertetése után néhány olyan kommunikációs stratégiára hívom fel a figyelmet, melynek
alkalmazása oldja a kapcsolat feszült voltát és hatékonyabb kommunikációt eredményez.
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Füléné Nagy Piroska

A szaknyelvoktatás létjogosultsága az egészségügyi
szakközépiskolákban
Tárgyszavak: szaknyelv, tanári szerep

A téma fölvetését a középiskolai idegennyelv-oktatás rendszerének átalakulása teszi indo
kolttá: a 2002. érettségi évtől kezdve minden (humán) egészségügyi szakközépiskolai
osztály számára kötelező az idegennyelvi érettségi. Ezzel egyidejűleg - néhány szakmai
alapozó tárgy kivételével - a tényleges szakképzésre / szakmai képzésre az érettségit kö
vetően kerül sor post- secondary képzésben vagy felsőoktatásban. Számos kérdés, gon
dolat merül föl az imént fölvázoltak alapján:
Az előző képzési rendszerhez képest kevesebb szakmai ismeretanyag milyen szintű
egészségügyi szaknyelvoktatást tesz lehetővé;
-+A szaknyelvoktatás tartalmi meghatározottsága;
A nyelvoktatás mely szintjén kezdődjék a szaknyelvoktatás;
Milyenfajta nyelvtanulói / felhasználói igényeket elégítsen ki;
—►Motivációk és szükségletek;
Syllabus;
Módszerek a tanítás-tanulás folyamatában;
Tanári szerep a tanítás-tanulás folyamatában;
Az egészségügyi szaknyelv oktatásának jövőbeni kiterjesztése a közoktatásban feltételez
hetően bizonyosfajta átstrukturálódást eredményez(het) a felsőoktatás már meglévő gya
korlatában.

Hegedűs Anita
Pécsi Tudományegyetem

Levels of Presupposition in Drug Information Leaflets
Tárgyszavak: presupposition, drug information leaflets, background knowledge, information

Presupposition is a kind of pragmatic inference describing any kind of background as
sumption in the framework of which an action, theory, expression or utterance is rational.
Pressuposition denotes knowledge which is considered as evident by both the speaker and
the hearer. The genre of drug information leaflets is a common way of giving useful pieces
of information to drug takers on the amount, way, expected side effects and hoped positive
outcome of using a particular medicine. However, certain pieces of information are not
stated explicitly, but they are presupposed as evident. This paper investigates what the
genre of drug information leaflets presupposes about the patient’s background knowledge
concerning the drug he/she takes, the disease and his/her condition in English and Hun
garian drug information leaflets. Furthermore, the present paper also examines how the
genre resolves the contrast of presupposing information that cannot be presupposed; in
other words, what preventive mechanisms drug information leaflets apply in order to avoid
legal action taken against them by unsatisfied or even damaged patients.

6.

nyelvészet alkalmazása
az a n y a n y e l v i n e v e l é s b e n
Szekcióvezető:
Üléselnökök:

Galgóczi László (SZTE JGYTFK)
Galgóczi László
Lőrincz Julianna
Medve Anna

Galgóczi László
SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar

.Nyelvek, kultúrák, anyanyelvi nevelés
Tárgyszavak: anyanyelvi nevelés, szókészlet változása, történeti vizsgálat, művelődéstörténet,
bibliafordítások összehasonlító vizsgálata

„A nyelv révén adja át kultúráját az egyik emberi generáció a másiknak, az utána követke
zőnek. Más szóval: a nyelvben mint formában az egész emberi kultúra regisztrálódik mint
tartalom, s a nyelv a tartalom átadásának, közvetítésének eszköze. Eszerint tehát a nyelv
végső soron az egész kultúrának a formája...”. E Fabriczius Kovács Ferenctől származó
gondolatok erősítik felfogásunkat, hogy az anyanyelvi nevelés egyik igen fontos tartalmi
összetevője a magyar nyelv történetének ismerete. A középiskolai anyanyelv nevelés két
kérdéskört állít a tanítandó nyelvtörténeti ismeretek középpontjába: a nyelvi változások ál
talános kérdéseit, illetve a magyar nyelv történetének legfontosabb eseményeit tárgyalja.
Ezek tanulmányozása során világossá válik - legalábbis a tantervi szándék szerint - hogy
a nyelvi változás a nyelv minden összetevőjét, minden szintjét érintik, s ebben talán a leg
szembetűnőbb a szókészlet változása. Hogyan lehet ezt szemléletesen a tanulók elé tárni?
Úgy, hogy figyelmüket a nyelv külső történetére irányítjuk, tudván, hogy a szavak történeti
vizsgálata igen becses adalékokkal szolgál a magyarság művelődéstörténetének legfonto
sabb csomópontjaihoz. S a magyar kultúra egészét tekintve is ilyen kiemelkedő korszak
a XV-XVI. század, az anyanyelvű bibliáink megjelenésének kora, s bibliafordítóink küszkö
désének egyik oka az eltérő kultúrák nyelvi formáinak „magyarázata”, azaz visszaadása
magyar nyelven. A magyar bibliafordítások összehasonlító vizsgálata a nyelvek és kultúrák
találkozásának egyik igen fontos vizsgálati területe lehet.

Fancsaly Éva
Pécsi Tudományegyetem

A finnugrisztika az anyanyelvi nevelésben
Tárgyszavak: anyanyelvi nevelés, nemzettudat, őstörténet, finnugor nyelvrokonság, alternatív
őstörténet

Az elmúlt évtizedben a tankönyvkiadással foglalkozó kiadók száma rohamosan emelkedett,
kialakult a tankönyvek széles választéka. A piac szinte áttekinthetetlen, ugyanakkor a tan
könyvek kiválasztása az érvényben lévő törvényi szabályok szerint a pedagógus joga. Ért
hetően nagy terhet ró ez a tanárra és az iskolára egyaránt.
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A „hagyományos” nyelvtankönyvek mind általános, mind középiskolában foglalkoztak a ma
gyar nyelv történetével, nyelvünk finnugor eredetével. Bár a tanított anyagot és a tan
könyveket sok bírálat érte (elsősorban a tényanyag elmaradott volta miatt), de valószínű,
ennek is tudható be, hogy Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor: Magyarság-szimbólumok
(Bp.,1999) c. művében a magyarság rokonságát, eredetét felmérő kérdésre a válaszadók
56%-a a finnugor eredetet jelölte meg.
Az elmúlt évtized magyar nyelv tankönyvei elég vegyes képet mutatnak. Egy részükben
teljesen hiányzik a finnugor nyelvrokonság bemutatatása, de a tankönyvek másik csoport
jában is igen eltérő mélységű ismereteket találunk a témáról. Történik mindez akkor, amikor
a rendszerváltás óta tömegével jelennek meg az írott sajtóban, a médiumokban és a könyv
piacon különböző délibábos „nyelvhasonlítások” (sokszor egymásnak is ellentmondva),
amikor a művelt nagyközönség számára is nehéz eligazodni a hatalmas anyagban.
Ezek a „délibábos nyelvhasonlítások a nemzeti identitást ill. a nemzettudatot dicsőségessé,
magabiztossá varázsolják. (Kiszely: „Mit adott a magyarság a világnak?”)
Előadásomban azt vizsgálom meg, hogy az iskolai tankönyvek alapján mennyire tudhat
eligazodni a diák a megjelent őstörténeti munkák között, majd röviden bemutatom, hogy a pe
dagógusképzés keretében hogyan készítjük fel a tanárokat erre a megváltozott feladatra.

Lőrincz Julianna
Eszterházy Károly Főiskola

A magyar igei alakváltozatok pragmatikai jellemzői
Tárgyszavak: invariáns, variáns, részleges szóhasadás, anyanyelvi nevelés

Előadásomban röviden ismertetem a variativitás terminológiai kérdéseit, majd a magyar igei
alakvariánsok egy lehetséges tipológiáját mutatom be.
1. A magyar igei alakváltozatok nagy része esetében a denotativ jelentések azonossága
mellett pragmatikai jelentéseikben megmutatkozó különbségek figyelhetők meg, az egyes
variánsok funkcionálisan különülnek el egymástól.
2. Az igei lexémák egy kisebb létszámú csoportját alkotják azok, amelyeknek az egyes
alakvariánsai között részleges alak- és jelentésmegoszlás ment végbe.
1. A funkcionális megoszlást mutató alakvariánsok közül a következő típusokkal foglalko
zom részletesen:
1.1. A kijelentő mód jelen idő e. sz. 3. személy általános (alanyi) ragozásé alakvariánsok:
ad/ád, alkuszik/alkudik, stb. Az alakpárok első tagja a semleges stílusértékű sztenderd
változat, míg a második pragmatikai jelentésében tér el.
1.2. E. sz. 2. sz.: adsz/adol; hagysz/hagyol. A felsorolt alakok közül az első a sztenderd
alak, míg a második vagy nyelvjárási, vagy kevésbé igényes nyelvi elem.
1.3. E. sz. 3. sz.: a sztenderd zéró személyragos alakkal a nyelvjárási testes morfémával
ellátott alak áll oppozícióban: megy/megyen.
1.4. Az igei paradigma feltételes mód jelen idejű alakjaiban is megjelennek variánsok.
Például: kellene/kéne/kék. Az első alak a semleges, sztenderd alak a második és harmadik
az elsőtől pragmatikai jelentésében különbözik: familiáris, bizalmas, népies, nyelvjárásias.
2. Részleges szóhasadást eredményező alak- és jelentésmegoszlás: alányúl/alányúlik, átsugároz/átsugárzik.
A kérdés illusztrálására elsősorban szépirodalmi, kisebb részben élőnyelvi példákat muta
tok be.

Szekciók
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Medve Anna
Pécsi Tudományegyetem

Hasonlóságok és különbözőségek közös alapon
Tárgyszavak: azonos elvek és struktúrák, anyanyelv és más nyelvek, társadalmi objektivációk
és természeti jelenségek, anyanyelvi nevelés

Előadásomban a modern nyelvészet alapjain nyugvó anyanyelvi nevelésben, azon belül
a grammatikaoktatásban rejlő azon lehetőségekre kívánok rámutatni, amelyek koherens tu
dásanyagon nyugodva erős motivációt biztosíthatnak a tanárnak és a tanulónak egyaránt
azáltal, hogy a természetes emberi nyelvet más kulturális objektivációkkal (zene, vizuális
kultúra, mesterséges nyelvek stb.),és a természeti világ jelenségeivel való kapcsolatában
mutatják be, az anyanyelvet mint a természetes emberi nyelvek egy variánsának tekintik,
valamint az anyanyelven belül a kulturális objektivációk különböző szerveződéséhez kap
csolható szociolektusokat rendszerben tudják kezelni. Mindezt a több MANYE-konfemcián
és publikációkban bemutatott, Alberti Gábor kollégámmal kidolgozott konkrét elemzési
modell alapján, annak technikai megoldásit bemutatva szeretném a hallgatóság elé tárni.
Állításom egyrészt az, hogy az anyanyelvi nevelést az alábbi feladatokat vállalva végez
hetjük a legeredményesebben, másrészt az, hogy mindehhez rendelkezésre állnak a tech
nikai megoldások.
- Alapvető rendszerelméleti kérdések tisztázásával, példák alapján világos tartalmat adunk
a „nyelvi rendszer” fogalmának, aminek következtében a nyelvet mint rendszert más rend
szerekkel tudjuk kapcsolatba hozni, s nagyobb rendszerekbe beágyazni.
- A sajátos típust képviselő magyar nyelvet úgy mutatjuk be, hogy közben folyamatosan
kitérünk a tanulók által ismert (és nem ismert) más nyelvek jelenségeire, példákkal feltárva
szerkezetépítő elveikben fellelhető hasonlóságokat és eltéréseket, valamint a magyar nyelv
egyes sajátosságainak (pl. szórendi „szabadság”) a nyelv rendszerében rejlő okait.
- Rámutatunk a magyar nyelven belül élő nyelvváltozatok szabályrendszerének eltérésére
a sztenderd magyartól.
- Feltárjuk az emberi közlés és önkifejezés eszközéül szolgáló verbális, vizuális, zenei-au
ditív, kinesztetikus kód, valamint a mesterséges nyelvek működési elvei közti hasonlóságot
(alak és jelentés, szótár és szintaxis, rekurzió, kombinációs szabályok stb.).
- Felhívjuk a figyelmet az anyagi világ jelenségeit és folyamatait, valamint a nyelvi szerke
zeteket alakító szabályszerűségek közti rokonságra (permutáció, rekurzió stb.).
- A jelenségek leírásakor markáns következetes, megfelelően árnyalt formalizmust hasz
nálunk.

Málnási Ferenc
Brassai Sámuel Gimnázium

Szövegvilág az oktatásban
Tárgyszavak: szövegszervező elv, kontextus, kohézió, szövegbefogadás, anyanyelvi nevelés

Az irodalomtudományban a központi vizsgálat (és az ennek megfelelő diszciplína) a korábbi
felfogásoktól eltérően egyre inkább, egyre nagyobb részarányokban a műértelmezés, az
irodalmi alkotás elemzése lett. Ennek a nagy átváltásnak az irodalomoktatásban is tük
röződnie kell. Az irodalomoktatás első és legfontosabb tárgyának az (irodalomtörténeti fo
lyamatra is figyelemmel levő) elemzésnek kell lennie. Hogy ez megvalósuljon, abban hat
hatósan segíthet a szövegtan, elsősorban azzal, hogy eddig kifejlesztett, sok és sokféle
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szövegelemzést vehetünk át. És ilyen alapon fontos, produktív elvnek tekinthetjük a szö
vegszervező elvet, a szöveg különböző szintjeit és kontextusait, a szövegkohéziót, valamint
a tágabb kört, a szöveg világképét. És mindez a szövegbefogadás fázisához kapcsolódik.
Emiatt is jelentős szempont, elvárás lehet a kognitív képesség és a kreativitás. így lehet
majd irodalmat szerető, műértő olvasót nevelni, aki a szöveg formájában, a stílusban is
meg tudja látni, észre tudja venni a szépet. Ennek a célnak a megvalósítási lehetőségeit két
jól kiérlelt szövegtani elemzéssel próbálom megvilágítani.

Juhász Valéria
Pécsi Tudományegyetem

Alkalmazott nyelvészet a középfokú oktatásban
Tárgyszavak: kerettanterv, tankönyv, gyakorlati ismeret, alkalmazott nyelvészet,
anyanyelvi nevelés

A korszerű tudás közvetítése felveti a kérdést, hogy mennyi a szükségszerű átfutási ideje
annak, hogy az új felfedezések bekerüljenek a tankönyvekbe. A kerettanterv és a haszná
latban lévő tankönyvek hány évvel ezelőtti tudást, gondolkodást közvetítenek a 21. szá
zadban? A középiskolai tanároknak milyen lehetőségeik vannak tudásuk bővítésére; milyen
szemléletbeli különbségek vannak egy frissen diplomázott és egy 20-30-40 éve pályán lévő
között?
Az igen lassú szemléletváltás tetten érhető a kerettanterv által meghatározott követelmé
nyek és a használatban lévő nyelvtankönyvek terminológiájában. Vajon a 20. század há
nyadik évtizedét tükrözik az ezekben található terminus technicusok?
Az eddigi felméréseim azt bizonyítják, hogy középiskolai anyanyelvtanításunk nem felel
meg a mai elvárásoknak, mert nem tanít elég gyakorlatban hasznosítható ismeretet Ez azt
jelenti, hogy kevés alkalmazott nyelvészeti területről beszélnek a nyelvtanórákon, pedig ta
pasztalatom szerint ennek látják leggyorsabban a felhasználhatóságát a diákok (a kom
munikáció- és médiakutatásnak, a számítógép nyelvhasználatának stb.). Ha lehetőségünk
lenne megmutatni, hogy a nyelvészet nem elszigetelt tudomány, hanem szoros kapcsolata
van a neurológiával, fiziológiával, pszichológiával, szociológiával, akkor nem csak mi,
nyelvészet iránt érdeklődők éreznénk, hogy amivel foglalkozunk, az fontos és hasznos, és
a nyelvtanórák nem a „futottak még” tantárgyak között szerepelne.
A 2005-ös magyar nyelvi érettségi követelménye azonban mindezen célok ellen látszik
dolgozni, vagyis a nyelvi ismeretek bizonyítékaként elegendő, ha valaki helyesen tud írni és
fogalmazni. Mi tehát a végső cél a minőség biztosítása érdekében?

Jakab Edit
Pécsi T udományegyetem

A „nyelv és tér” téma iskolai alkalmazása
Tárgyszavak: anyanyelvi nevelés, térbeli nyelvi modell, lexikai-szemantikai háló

A kognitív keretek között értelmezendő térbeli orientáció s annak jelzése feltehetően az
anyanyelv elsajátításának egyik alapvető rétegébe tartozik.
Az óvoda voltaképpen a családot modellálja. A foglalkozások helye a gyerekszobát szélesíti
ki; az óvó néni - anyahelyettesként - kommunikál a gyerekekkel: beszél, mutogat, geszti
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kulál. Az óvodai tér „belakásának” segédszavai a térbeli kifejezések, melyeknek jelentős
része antropocentrikus, vagyis kiindulópontja az óvónő (itt = ahol az óvónő áll; ide/oda =
ahova az óvónő mutat), kerete pedig a beszédnek és a cselekvésnek közvetlen valósága.
Az iskolában a tanító (majd a tanár) mellett egyre nagyobb szerephez jut a tábla, később az
oktatástechnika eszközei: (a) kollektív használatú eszközök, amelyekre a pedagógus rá
mutat kézzel, eszközzel vagy szóval, azaz amelyekre a figyelmet ráirányítja; (b) egyéni
használatú eszközök, melyeknek prototípusa a tankönyv, valamint a különböző audiovizuá
lis eszközök.
A térbeli viszonylatokat bizonyára az óvoda és az iskola nélkül is elsajátítanák a gyerme
kek; ezekben az intézményekben azonban sajátosan gyakorolják, ezáltal szabványosítva
a megfelelő nyelvi eszközöket. Kialakítják a térbeli orientáció közösségben való kifejezését.
Az anyanyelvi keretből kissé kitekintve, tudvalevő, hogy a térbeli nyelvi modell nem azonos
az egyes nyelvekben. Egy-két jó kontrasztív leírás sokat segíthetne a tanulandó idegen
nyelv lexikai-szemantikai hálójába is beletartozó térbeli kifejezések elsajátításában.

Hajdicsné Varga Katalin
Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete

Anyanyelvi nevelés a gyorsírás tanításában
Tárgyszavak: gyorsírás, nyelvi összefüggések használata, helyesírási készség fejlesztése,
anyanyelvi nevelés

A beszédrögzítés állandóan megújuló, modern műszaki lehetőségeinek ismeretében sokan
vonják kétségbe a gyorsírás létjogosultságát. A beszéd ilyen manuális jellegű rögzítésének
szükségességét azonban egy mondattal meg lehet indokolni: a gyorsírás olyan írásfajta,
amellyel képesek lehetünk az élőszót nyomon követni, az elhangzással egyidőben vagy mi
nimális időeltéréssel rögzíteni.
Az anyanyelvi nevelésben játszott szerepét erősíti, hogy az egységes magyar gyorsírás
a világ gyorsírásai közül a legtökéletesebben igazodik a nyelv (magyar nyelv) sajátosságai
hoz. így tanulásának és használatának folyamatában az anyanyelv újabb mélységeit tárja
a tanulók elé; átismételteti, de ki is szélesíti szóbeli és írásbeli használatának területeit.
Az agy és a kéz együttes munkájában a gyorsíró alkalmazza az anyanyelv törvényeit, ki
használja a nyelvi összefüggéseket; az (vissza)olvasásban pedig a szövegösszefüggésre
támaszkodó, gondolkodó tevékenységet végez. A gyorsírás tanulása fejleszti a helyesírási
készséget, igényes nyelvhasználatra szoktat; ismeretekkel és képességekkel vértez fel
a hangoktól kezdve egészen a szövegig. A jegyzőkönyvvezetés komplex feladatában szere
pel szövegszerkesztés, stílus- és nyelvhelyességi gyakorlat, szókincsbővítés, szövegfésü
lés, stilizálás és kivonatolás (asszociációs kapcsolatokon alapuló információkiválogatás).
A gyorsírás tehát alakítja, kiteljesíti az embert, aki vele tud jelet hagyni, és általa tud üzenni
a jelennek és a jövőnek.
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Antóni Judit
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Utilitarista javaslat a nyelvtan tantárgy
népszerűbbé tételéhez
Tárgyszavak: nyelvtan, modern nyelvészet a nyelvtanításban, nyelvtantanítási reform,
anyanyelvi nevelés

Amióta a magyar oktatásban a nyelvtan mint önálló tantárgy szerepel, azóta övezik tév
eszmék, azóta része a népszerűtlenség és azóta állnak ki mellette harcos, nyelvészetet
kedvelő hadfiak. A baj mindössze annyi, hogy sehogyan sem találkoznak egymással azok,
akik a nyelvészetet szeretnék a nyelvtan tantárgy elméleti hátterének tudni azokkal, akik
a nyelvtant tanítják. A nyelvtan tanítása a mai napig nem más, mint nyelvtanítás. Az anakro
nisztikus mindebben csupán az, hogy - ámbár egy nyelvet valóban legkönnyebb úgy meg
ragadni, ahogy azt az idegen nyelvet tanítók teszik akkor, amikor egy nyelvet más anya
nyelvűek számára főbb nyelvtani szabályaival, alapvető szókincsével megragadhatóvá
tesznek - a saját anyanyelvűnket tantárgy keretében mint kvázi idegen nyelvet tanulmá
nyozni: ez a mai nyelvtantanítás fő vonulata. A nyelvtan tantárgy tartalmának megújítására
tett kísérletek a szakmai háttér hiánya, a hibásan értelmezett tekintélytisztelet (kényelem
szeretet?) falán rendre megtörnek.
Ha nem értünk is egyet John Locke utilitarista tételével, miszerint értelme csak annak van,
aminek közvetlen, gyakorlati alkalmazását is láthatjuk, azt sem állíthatjuk, hogy egy tan
tárgy fontosságát, helyét az iskolai tananyagban az unalmasságával adhatjuk meg. Van le
hetőség a nyelvtan tantárgy elismertetésére, népszerűbbé tételére, akár még közvetlen
hasznosíthatóságára is. Az eszköz is a kezünkben van: a modern nyelvészet eredményeit
illetve kérdéseit kell és lehet is minden korosztályhoz szólóan az egyes iskolatípusokra
adaptálni. A nyelvtan a népszerűtlenség szakadékéból nemhogy kikecmeregni nem tud, ki
sem lát onnan, mindeközben azonban azok iránt az ismeretek iránt, amelyeket a nyelvtan
közvetíthetne, nagy az érdeklődés.
Előadásom célja: javaslat a tantárgy tartalmi reformjára, korosztályonként, no és persze
a kellő fokozatossággal. Elvégre a nyelvtant ma Magyarországon - sajnos - a mai állapotánál
már csak népszerűbbé tehetjük, népszerűtlenebb már aligha lehet...

Galgóczi Lászlóné
SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar

Alsó tagozat: tantervek és anyanyelvi nevelés
Tárgyszavak: anyanyelvi nevelés, anyanyelvi képzés, anyanyelvű oktatás, tantervek

Az anyanyelvi nevelés tartalmát - történelmi távlataiban is tekintve - minden időben az
adott kor társadalmi igénye, az adott társadalom embereszménye határozta meg. Hosszú út
vezetett az anyanyelvi képzéstől az anyanyelv nevelés igényének megfogalmazásáig, s en
nek az útnak a legfontosabb állomásai az anyanyelvű oktatás —►anyanyelvi képzés —►
anyanyelvi nevelés. Az anyanyelvi képzés igénye az anyanyelvű oktatás során bontakozik
ki, az anyanyelvi nevelés kívánalma pedig az anyanyelvi képzés keretében kristályosodik ki.
Ennek az útnak az állomásait jól szemléltetik a tantervek cél- és feladatrendszerei, s ezek
összehasonlító elemzése. Ezen elemzés legfontosabb szempontjai lehetnek - ezeket
érintve előadásomban - :
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1. Az anyanyelvű oktatástól az anyanyelvi nevelésig. 2. A népiskolai tantervektől a kerettantervig. 3. Célok és feladatok. 4. Tananyag, módszer, követelmény. Ezek vizsgálata során
áttekinthetjük az egyes történelmi időszakokban az egyes iskolatípusokban - esetünkben
az 1-4. osztályban - folyó anyanyelvi nevelés általános célkitűzéseit, ennek megfelelően
a képzés tartalmát, az elérendő műveltségi szintet, a megszerzendő ismeretek, a jártasságok
és készségek rendszerét.

7. S z ö v e g ,
Szekcióvezetők:
Üléselnökök:

stílus

Szabó Zoltán (Babe§-Bolyai Tudományegyetem)
Kovács Eszter (Károli Gáspár Református Egyetem)
Drescher J. Attila
Kovács Eszter
Nagy L. János
V. Raisz Rózsa

Szabó Zoltán
Babe$-B olyai Tudományegyetem

Összehasonlító és alkalmazott stilisztika
nyelvkarakterológiai megvilágításban
Tárgyszavak: stíluskarakterológia, költői képek fordítása, szemantikai konkrétság, szöveg, stílus

Előadásom tárgya a kifejlesztendő összehasonlító stilisztika hasznosítása az alkalmazott
stilisztika számára nyelvkarakterológiai alapon. Az összehasonlító stilisztika közvetlen
alapja az összehasonlító nyelvészet (például a kontrasztív nyelvészet, összehasonlító szö
vegtan, összehasonlító szemiotika). Valamennyi feltételezi az egybevetendő nyelvek tipoló
giai vizsgálatát, aminek része vagy legalábbis társa az egy idő óta meglehetősen elhanya
golt nyelvkarakterológia. Ennek lényege egy nyelv jellemzése, sajátos, megkülönböztető
értékű vonásainak a feltárása.
Az így felfogott tipológiai diszciplínára alapozhatjuk stilisztikai megfelelőjét, az összehason
lító stilisztika egyik ágát, a stíluskarakterológiát, egy nyelv stílusának a jellemzését, azaz
- szerintem - a stíluseszközök, stiláris sajátosságok és stílustípusok (stílusnemek) össze
hasonlítása révén elért eredményeknek egy sajátos szempont alapján való összegezését.
Az összehasonlító stilisztikának, stíluskarakterológiának ezeket az eredményeit szeretném
az alkalmazott stilisztika számára értékesíteni a költői képek fordításának a vizsgálatában.
Köztudott ugyanis, hogy épp a képek fordítása jelenti a legnagyobb nehézséget, a problematikusságot. És itt mutatkozik meg leginkább a magyar nyelv és stílus egyik sajátossága,
a szemantikai konkrétság, szemben több nyelv, főleg az angol és a francia szemantikai el
vontságával.

Imre Rubenné
Nyíregyházi Főiskola

Kopjáss István és Kardics kapcsolatának nyelvi vonzatai
Móricz Zsigmond
Rokonokcímű
Tárgyszavak: nyelvi kommunikáció, beszédszituáció, kódváltás, beszédmodor, nyelvhasználat,
szöveg, stílus

Móricz Zsigmond Rokonok című művének középpontjában Kopjáss István, az egyszerű
kultúrtanácsnokból lett főügyész áll. Előadásomban Kopjáss István és Kardics, a takarék
pénztár vezérigazgatójának nyelvi kommunikációját elemzem.
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A vizsgált beszédszituációkban a pénzügyi hatalom képviselőjével kerül közvetlen kapcso
latba Kopjáss. A főügyész jól érzi a köztük lévő társadalmi különbséget, mégis könnyen al
kalmazkodik a felkínált lehetőséghez. Az első beszélgetéskor még képtelen a kódváltásra,
a maga régi, megszokott, tisztelettudó módján üdvözli a vezérigazgatót, és magázza. A kö
vetkező beszélgetésekkor már áttér a magázásról a tegezésre, s egyre magabiztosabbá
válik. Kopjáss elhangzó beszéde és gondolati szövege között éles különbség van: tudat
alatt érzi a behálózás veszélyét.
Az egyszerű gabonaügynökből lett vezérigazgató állandóan érezteti hatalmát. Beszéd
modorát a szituációktól függően változtatja: egyszer nyájas, másszor lekezelő, olykor cini
kus. Az első találkozáskor a kapcsolatteremtést ő kezdeményezi, előre köszön az új fő
ügyésznek. Ez a gesztus elsősorban a magas társadalmi pozíciót betöltő személynek szól.
Kardics végig tegezi Kopjásst, és bizalmas, közvetlen kapcsolatra utaló megszólításformá
kat alkalmaz. Nyelvében a köznyelvi stílus dominál, amelyet néhány nyelvjárásias vonás
egészít ki. Ezek a jelzések jól őrzik származásának, múltjának nyomait. Nyelvhasználatá
ban gazdálkodással kapcsolatos kifejezések és a szakmához kapcsolódó idegen szavak is
megfigyelhetők.

Jenei Teréz
Nyíregyházi Főiskola

Nyelvváltozatok stílusalakító szerepe
Parti Nagy Lajos Hősöm tere című regényében
Tárgyszavak: posztmodern irodalom, stílusbeli rétegzettség, irodalmi nyelv, „mozgalmárnyelv”,
„roncsolt köznyelv”, komputer-e-mail-nyelv, szöveg, stílus

A 90-es években kibontakozó magyar posztmodern irodalom elsősorban a nyelv, a szöveg
irodalma. A szépirodalmi művekben a zárt, mereven hierarchikus, az „egy sztenderd nyelv”
eszméjét felváltotta egy dinamikusabb szemlélet, lehetőséget kapott a különböző nyelvvál
tozatok egymással való diszkurzusa. A regénybeli elbeszélők többféle stílusban szólalnak
meg a beszédhelyzetnek, a beszélők viszonyainak és a különböző nézőpontváltásoknak
megfelelően, ebből következik, hogy az irodalmi szövegek többnyire összetett stílusszerke
zetet mutatnak.
Előadásomban Parti Nagy Lajos Hősöm tere című regényének stílusbeli rétegzettségéi kí
vánom feltárni egy lehetséges befogadói-olvasói stílustulajdonítás szemszögéből. Vizsgá
lataim alapján megállapítható, hogy a regény stílusa összetett, a szerző szociolingvisztikai
szempontból különböző rétegekből, azaz „a hagyományozott nyelvváltozatok változójában
egymástól eltérő tartományokból” (Tolcsvai Nagy Gábor 1996: 168) építi fel a szöveget:
sztenderd irodalmi nyelv, hatásvadász képzavarokkal tarkított szélsőjobboldali „mozgalmárnyelv”, napjaink élőbeszédére jellemző ún. „roncsolt köznyelvi komputer-e-mail-nyelv.
Az összetett stílusszerkezet a teremtő és teremtett valóságot reprezentálja, s egyben a szö
veg értelemösszetevője. Összegezve: Parti Nagy Lajos általam vizsgált regényében az ol
vasói elvárásnormát meghökkentő nyelvhasználatnak alak- és világteremtő szerepe van.
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Hadas Emese
Veszprémi Egyetem

A chiazmatikus megfordítás-szerkezetek
befogadási és értelmezési nehézségei a Rilke-lírában
Tárgyszavak: chiasztikus alakzatrend, mediális írásmód, semleges jelenlét, új látásrendszer,
tiszta tárgymegragadás, szöveg, stílus

Az előadás egy, a századfordulón kialakulóban levő új művészetkoncepció trópuselméleti
aspektusait veszi szemügyre Rilke versnyelvében. A kérdésfeltevés fókuszában Rilke
tárgyverseinek alakzatkezelése, az ún. „nyitott alakzat’ (offene Figur) jelenségcsoportja áll,
szoros összefüggésben az „átváltozás” és a „belső világtér” sajátosan rilkei elképzelésével.
Az elemzés a Cézanne által inspirált új művészetlogikát, a látás előfeltevéseinek, a néző
pontok lebontásának elvét a megfordító ismétlés keresztalakzata, az abba képletű
chiazmus függvényében vizsgálja. Nem véletlen ugyanis, hogy Rilke akkor talál rá saját
hangjára, amikor felfedezi a chiasztikus alakzatrendel amely a versszöveg mélyszerkeze
tében a kivetkőzés alakzataként a Dolog centrális kategóriáját átváltozni képes jelenlétként
értelmezi.
A megfordítás-szerkezet különböző megvalósulásait elemezve betekintést kapunk a jelleg
zetesen modern mediális írásmód természetébe és a lemondás terében álló személytelen/sem/eges jelenlét kialakulási folyamatába, s abba, hogy az új látásrendszer felszínt
kitüntető poétikájában a paradigmatikus kapcsolatok preferálása felől a szintagmatikus jel
legűek felé mozdul-e el az alakítóerő, vagy egy harmadik megoldást keres.
A vizsgált anyag választ kínál arra a kérdésre is, hogy a chiazmus - a metafora értelemrög
zítő eljárásával szemben - az értelemképződés bizonytalanságának kiemelésével, a vélet
len elvének kiugratásával, képes-e az ártatlan, tiszta tárgymegragadás olvasatává válni.

Nagy L. János
SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar

A metrika stílusa avagy a stílus metrikája
Tárgyszavak: metrika, hangsúly, költészet, nyelv, értelmezés, szöveg, stílus

A XIX. és a XX. századi magyar költői nyelvben a hangzást és annak értelmezését a ma
gánhangzók és mássalhangzók arányán, gyakoriságán kívül a verselés metrikai-ritmikai
struktúrája/struktúrái és azok értelmezése befolyásolja elsősorban. Az egyes témák és fel
dolgozásaik metrikai-ritmikai megközelítése jelentős mértékben valamely stílusirányzathoz,
szövegstilisztikai iskolához kötheti a szövegeket: pl. a nyugat-európai verselés szonettje
valamely klasszikus/klasszicizáló stílusértéket is hordoz(hat)ja; a szabadvers gyakran romantikus/romantizáló vagy expresszionista/szürrealista stílusú; a kétütemű nyolcasok
a népdalszerű témához és stílushoz illenek. A szimultán verselés értelmezési lehetőségei
az eddig felsorolt lehetőségek kombinációit kínálják az interpretáció(k) során.
Az előadó célja néhány tipikus Weöres-szövegen annak bemutatása, ahogyan a metrikai
ritmikai struktúra, a hangsúlyok, a hangzás egyéb eszközei - s az egészként felfogott szö
veg értelmezései stílusiránybeli, stílusárnyalati tényezőkként veszik figyelembe az össze
tevők stílustulajdonító lehetőségeit; illetve ahogyan valamely stílusérték hordozóiként al
kalmaz a költő meghatározott hangzáseszközöket, ritmikai struktúrákat, metrikai lehetősé
geket.
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Drescher J. Attila
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Meddig tanulható egy új nyelv avagy nyelvi szintek a gyakorlatban
Tárgyszavak: idegennyelv-tudás, nyelvtudás szintje, használt nyelvek száma, nyelvtanulás
tartama, nyelvtanulás időpontja, rétegnyelv, szöveg, stílus
„Más országokban, földrészeken a madarak is
másként csicseregnek. Tehát arra ítéltettünk,
hogy félreértsük egymást."

Magyarországon az idegennyelv-tudás mondhatni hagyományosan vagy változatlanul nem
éri el a kívánatos mértéket. E megállapítás sajnos egyaránt vonatkozik a még oly jó szán
dékú nyelvtanítás hatékonyságára és a tanult nyelvek számára is: európai uniós mércével
a hazai nyelvtudás szintje és a beszélt-használt nyelvek száma is kevésnek bizonyul. Ezt
a régi sommás tapasztalatot támasztja alá a legfrissebb hír, az Amerikai Kereskedelmi Ka
mara (AmCham) képviselőjének oktatásunkról tartott előadása négy parlamenti párt buda
pesti fórumán. A nyelvtudás terén jelentős elmaradást szignálnak hazánkban, de az OECDs PISA-felmérésből nyert adatok is arra utalnak, hogy már az anyanyelvtudás is romlik, hisz
a magyar diákok 48%-a nem rendelkezik megfelelő olvasási és szövegértési képességek
kel. Mit várhatunk akkor a másik kódon folytatott tevékenységtől?
Magunk a vélhető okok közé soroljuk ama ritkán vizsgált tényezőt is, mint az adott idegen
nyelv tanulásának tartamát és megbízható elsajátításának időpontját. Ma az a gyakorlat,
hogy még az iskolarendszeren belüli képzésben is számos újrakezdő vagy „középhaladó”
található, akik valójában rejtett kezdők, mert sohasem állt össze bennük a tanult nyelv
rendszere, nem alakult ki a rendszer szókincse, paradigmája. Azt is tapasztalni, hogy
komplex nyelvtanítás helyett egyes tanítási célok és rétegnyelvi kínálatok jelennek meg
a képzési kínálatban, noha szintekből építkező nyelvoktatási folyamat lenne kívánatos, s nem
is csak egy nyelvre koncentrálva.

Sturcz Zoltán
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Egy tantárgytörténeti epizód
a magyar nyelvhelyesség és stílus oktatásából
Tárgyszavak: anyanyelv, nyelvművelés, nyelvhelyesség, stilisztika, szakoktatás, szöveg, stílus

A Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1934-ben a kor
mány 1934. X. törvénycikke alapján jött létre. Az új intézmény a tanrendjébe iktatta a Ma
gyar nyelv című tárgyat, ami a magyar nyelvhelyesség és stílus témaköreit foglalta magába.
A tantárgy az egyetem Közgazdaságtudományi Karának és Gazdasági Szaktanárképző In
tézetének hallgatói számára kötelező volt, a többi hallgatónak választható előadásként sze
repelt. Dengl János, az egyetem tanára, 1937-ben Magyar nyelvhelyesség és magyar stílus
címmel 500 oldalas könyvet írt a tantárgyhoz. A nyelvészeti, szaknyelvi, nyelvművelési és
praktikus szempontokat, valamint a lexikonszerű megközelítést ötvöző műve sok vitára
adott alkalmat, de mindenképpen hozzájárult a hallgatók - és a könyvet olvasó szélesebb
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közönség - anyanyelvi műveltségének és tudatosságának alakításához. A tárgy a háborús
események és az újabb szervezeti átalakulások miatt kikerült a műegyetemi tantervből, de
elvi és szakmai alapot teremtett az anyanyelvi tárgyak későbbi tantervi visszavezetésére és
megújítására.

Schmidtné Bálint Mária
Pécsi Tudományegyetem

A pragmatika szerepe Wolfgang Bauer műveiben
Tárgyszavak: pragmatikai vizsgálatok, kommunikatív kompetencia, fordítás, megértés,
szöveg, stílus

Wolfgang Bauer, osztrák drámaíró és költő, akinek a művei a hatvanas és hetvenes évek
ben arattak nagy sikert. Művei összetettségére utal, hogy Benjamin Henrichs színházkriti
kus a komikus dráma első konzekvens képviselőjének nevezte, Erika E. Theobald kor
dokumentumnak tartotta műveit, amelyek messze kimagaslanak a pop-irodalom többi
darabja közül. Georg Hansel éppen az íróra hivatkozva számította a naturalisták közé,
F. N. Mennemeier azonban a társadalomkritikai neorealizmus képviselőjének vélte. Ger
hard Melzer az abszurdot tartja uralkodónak Bauer műveiben. Ezért tartom érdemesnek
alkotásait pragmatikai vizsgálatnak alávetni. A művek helyszíneinek különlegessége, a sze
replőválasztás, a nyelvi elemek használata szükségszerűvé teszi Wolfgang Bauer szöve
geinek effajta boncolgatását.
Néhány jellegzetes színműve alapján veszem szemügyre a kommunikatív kompetencia
egyetemességének kérdését az adott nyelven belül érintve a fordítás nehézségeit is. Tár
gyalom, hogy milyen mértékben és mely szinteken nyújt segítséget a művek szövegének
megértésében a pragmatika. Foglakozom a pragmatikai síkok feltárásával, úgymint: a be
szédaktusok relevanciája, idősíkok, nyelvi megjelenítési formák, helyszínek, szerzői utasí
tások.

V. Raisz Rózsa
Eszterházy Károly Főiskola

Szövegszerkezeti egységek funkcionális vizsgálata
egy Márai-szövegben
Tárgyszavak: makro-, mező- és mikroszerkezetek, mondat és megnyilatkozás,
a mezoszerkezeti egységek funkciója, Márai-szöveg mezoszerkezeti egységeinek jellege
és szerepe, szöveg, stílus

A verbális szöveg szerkezetének vizsgálatakor makroszintet, mezoszintet és mikroszintet
szokás megkülönböztetni. A makrostruktúra egész szöveg vagy nagyobb összefüggő szö
vegegység szintjén ragadható meg. A mikro-, mező- és makroegységek megítélésekor
szempont lehet, hogy „autonóm teljes szöveget” vagy „autonóm részszöveget” vizsgálunk-e
(az utóbbi megnevezések Petőfi S. Jánostól erednek); s ha a mikro- és mezoegységeket
néhány mondat terjedelműnek tartjuk, akkor a nagyobb szövegegységeket (például a feje
zeteket) nemcsak makroegységként, hanem autonóm részszövegként kezelhetjük.
A mikroszerkezeti és a mezoszerkezeti egységek meghatározásához és vizsgálatához el
engedhetetlen a mondat és nyilatkozat viszonyának tisztázása. A nyilatkozat vagy szöveg
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mondat a mikroszint alapegysége; s hogy néhány szövegmondat kapcsolata mikro- vagy
mezoegységnek tekinthető-e, értelmezésem szerint nem elsősorban terjedelmi kérdés, ha
nem a viszonyok egyszerűbb volta vagy éppen bonyolultsága a fő megkülönböztető szem
pont. A „viszonyok bonyolultsága” egyébiránt már a többszörös összetett mondatban sem
ritka; egy grammatikailag lezárt mondat tehát véleményem szerint több nyilatkozatot is hor
dozhat.
Nézetem szerint a mezoszerkezeti egységek és szövegtípusjellemzők lehetnek. Előadá
somban Márai Sándornak egy szövegét kívánom elemezni mikro- és mezoszerkezeti egy
ségek tagolását, az egységek funkcióját bemutatva.

Feldné Knapp Ilona
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Szövegnyelvészet az idegennyelv-tanítás szolgálatában
Tárgyszavak: szövegnyelvészet, szövegértés, szövegtípusjegyek, nyelvtanulás, szöveg, stílus

A szövegnyelvészet legújabb kutatási eredményeinek gyakorlatbeli alkalmazása elenged
hetetlen a modern idegennyelv-tanításban, hiszen a szövegmunka központi helyet foglal el
a nyelvtanulási folyamatban. A szöveggrammatikai eszközök tudatosítása döntő jelentő
ségű a szövegértési folyamatokban, és fontos ezek figyelembevétele a szövegekhez kap
csolódó feladatok összeállításásakor. A szövegek értése során a nyelvtanulóval elsősorban
a szövegszintről induló folyamatokat (top down processing) kell megfelelelő feladatokkal tu
datosítani és gyakoroltatni. Ennek célja, hogy a nyelvtanulónak saját stratégiája legyen
a szövegek ilyen módon történő megértéséhez. Erre az ad módot, hogy a mindenkori olvasó
egy konkrét szöveg olvasása során rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy alkalmazkodik
a szöveghez. Ennek során aktivizálja a korábbi ismeretei és tapasztalatai révén elraktáro
zott sémákat, melyek alapján a konkrét szöveget egy szövegtípushoz rendeli, felismeri és
azonosítja az ismert tulajdonságokat. A szövegtípusjegyek figyelembevétele így az olvasási
stratégiák fejlesztésénél döntő jelentőségű. Előadásomban a szövegtípusjegyek vizsgála
tának néhány aspektusát összegzem és rámutatok a szövegtípusjegyek és a szövegekkel
végzett munka során végbemenő nyelvtanulási folyamat összefüggésére. Néhány konkrét
példán bemutatom a gyakorlati alkalmazás lehetőségeit is.

Tokaji Ildikó
Dunaújvárosi Főiskola

A térképi nyelv olvasása
Tárgyszavak: térképolvasás, értelmezési kultúra, jelnyelv, információ, informatika, szöveg, stílus

Ha elfogadjuk, hogy a térképnek nyelve van, akkor arra ugyanolyan, vagy hasonló törvény
szerűségek vonatkoznak, mint a verbális nyelvekre.
Térképolvasás alatt a térképi nyelv értelmezését értjük, vagyis a speciálisan, jelekkel kódolt
információ megfejtését. Mint minden olvasásnak, vagy jelértelmezésnek ennek is feltétele
az olvasási készség megléte.
Ehhez hasonlóan a térkép olvasásához is szükség van előzetes nyelvi, értelmezési kultú
rára, és térképismeretre. Ha a térképi nyelvet jelnyelvnek tekintjük, akkor a már korábban
megismert jel és jelölt közötti kapcsolatokra lehet építeni és azt fejleszteni. Jelen esetben
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a jelölt maga a terep a természetes és az ember által épített alakzataival. Ezt a folyamatot
a térképi kommunikáció céljai segítségével lehet modellezni.
A térképi kommunikáció alapvető céljai:
1. a térkép használata közben a célnak megfelelő információszerzés
2. a térkép használata (feldolgozása) közben a térképi iránynak megfelelő pszichikai és
gondolati reakciók kiváltása
3. értékelni az információmennyiséget és meghatározni a kódolást a térképezés minden
fázisában
4. meghatározni a térkép által nyújtott információ helyét a társadalomban (gazdaság,
ipar, kultúra, oktatás, idegenforgalom)
Informatika a térképészetben:
A térképészet számára is kihívást jelent az informatika térhódítása. Ezért az egyik legfonto
sabb kérdés a jelek standardizálása, egységesítése. A számítógépekkel készített térképek
ugyanis soha nem lesznek olyan esztétikai élményt is nyújtó műalkotások, mint a hagyo
mányos, kézzel rajzolt térképművek. Sajnos a számítógépes világban a térképi nyelv nem
az árnyaltabbá, hanem a szegényebbé válás irányában fejlődik.

Kurtán Zsuzsa
Veszprémi Egyetem

Szövegnyelvészeti szempontok
a szaknyelvtanár-képzésben
Tárgyszavak: szakmai nyelvhasználat, szaknyelvoktatás, szaknyelvtanárok specifikus
kompetenciái, szövegnyelvészet, szakszövegek multidimenzionális elemzése, szöveg, stílus

A sikeres szakmai kommunikációra való felkészülést segítő szaknyelvoktatás fejlesztése
a nemzetközi színtéren kiemelt fontosságú terület, így az 1990-es évek óta a szaknyelvtanár
képzés is a nyelvtanárképzés egyik dinamikusan fejlődő komponensévé vált. A szaknyelv
oktatás feladatainak ellátása specifikus kompetenciát igényel, amelynek a megítélésében
jelenleg még mindig bizonytalanság tapasztalható; számos attitűdbeli, nyelvhasználati,
módszertani és szervezési probléma kiküszöbölésére van szükség.
Egy adott szakterület nyelvhasználatát legjobban a szaknyelvi kommunikáció manifesztációjának, az írott és beszélt szakszövegeknek az értelmezésével lehet megismerni. A nyelv
tanár további munkája (tevékenységek, feladatok meghatározása) számára lényeges, hogy
felismerje a szakszövegek főbb jellemzőit, és mérlegelni tudja az ebből adódó tanulási le
hetőségeket. Azt is érdemes tudatosítania, hogy a szakemberek és a nyelvtanárok számára
különböző jellegű nehézségek adódnak a szövegek feldolgozásakor. Ez a jelenség nem
hátrányos, hanem - éppen ellenkezőleg - számos kihasználandó előnyt kínál a szaknyelv
oktatásban.
Az előadás (1) áttekinti a szakszövegek vizsgálatának főbb szempontjait, (2) ismerteti a
Veszprémi Egyetem Angol Nyelv és Irodalom szakos hallgatói számára 1994-ben beveze
tett, a szaknyelvoktatásra is felkészítő kurzus főbb jellemzőit, a szakszövegek multidimen
zionális elemzésén alapuló diplomadolgozatok eredményeit, és (3) összefoglalja az általá
nosítható tapasztalatokat.
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Sajgál Mónika
Miskolci Egyetem

Kutatási program a konverzáció elemzés tárgykörében transzkripció
Tárgyszavak: kooperativitás, kommunikációs stratégiák, hibajavító mechanizmusok,
konverzáció-elemzés, szöveg, stílus

Kutatásom célja bemutatni, milyen módon nyilvánul meg a beszédpartnerek részéről a koo
perativitás és ennek megtagadása a kommunikáció intézményesült formáiban. A Grice által
megfogalmazott kooperációs alapelvet a kutatók már többször próbálták módosítani és ki
egészíteni, hogy figyelembe vegyék a negatív kommunikációs stratégiákat is. Kutatásom
hipotézise, hogy az empirikus megfigyeléseken alapuló konverzáció-elemzésen belül leír
hatók az elméleti munkákban figyelmen kívül hagyott nem kooperatív beszédhelyzetek és
ezek szabályrendszere is. Mivel a beszélgetés interaktív, nyelvi aktivitás, melynek szerke
zete szabályokból épül fel, feltételezhető, hogy az együttműködés megtagadása szerkezeti
hibát okoz, melyet a beszélő hibajavító mechanizmusokkal küszöböl ki. Előadásom arra kí
ván választ adni, hogy milyen nyelvi struktúrák feltételezhetők ezen hibajavító mechaniz
musokon belül egy nem kooperatív társalgásban, és hogy ezek a feltételezések mennyiben
befolyásolják a kutatás egyik Fontos állomását, a transzkripciót, mely a konverzáció-elem
zés szerint magában foglalja az elemzés egy részét is.

Kordásné Kenesei Andrea
Veszprémi Egyetem

Költői nyelv, fordítás, ekvivalencia, befogadás
Tárgyszavak: poétika, fordíthatóság, szkema, kultúrák közötti konstanciák, determináltság
felfüggesztése, után érés, relációs és funkcionális ekvivalencia, szemiotikái textológiai
interpretáció, szöveg, stílus

Költői nyelv, szövegnyelvészet, stilisztika: A költői üzenet dekódolása hasonlóképpen mű
ködik, mint a kommunikáció során - az írónak és az olvasónak közös világképi rendszerrel
kell rendelkeznie az interpretációhoz. Fordítás és szövegnyelvészet: A Catford-féle (1964)
virtuális rendszerek szembeállítása nem képes megmutatni, hogy különböző nyelvek ho
gyan tudják megmutatni az emberi interakciók hasonló vagy azonos céljait. Mounin (1963)
szerint lehetetlen, Vinay és Darbelnet szerint viszont lehetséges megfeleléseket találni
a kulturális minták között. Költői nyelv és fordítás: A vers redukálhatatlan masszájának artikulálhatatlan állapotából kell eljutni a költő eredeti impulzusán keresztül a nyelv felszínéig.
A fordítónak szükségképpen elemenként kell fordítani a verset, analizálva, de úgy, hogy
közben gondolati, tartalmi síkon szintetizál. Ekvivalencia: Az ekvivalencia a fordító által
megalkotott helyettesítéses viszony. Egyrészt tehát relációs kapcsolat a két nyelv adott
pontjai között, másrészt egy adott céllal létrejövő kapcsolat, tehát funkcionális. Befogadás:
Az olvasó kronológiailag ugyan az utolsó a gondolati-írói-értelmezői-újrafogalmazói-olvasói-értelmezői láncolatban, mégis ő az, akiért tulajdonképpen az egész folyamat végbe
megy, legalábbis, ha nem a posztmodern értelemben vett olvasóról beszélünk. Greimas
immanenciáról és manifesztációról beszél, vagyis a világ lehetséges jellemzőinek bennünk
élő térképéről, illetve ezeknek a jellemzőknek szavakba öntéséről. Anton Popovic az iroda
lom külső szférájában levő szociális egységnek nevezi mind a fordítót, mind az olvasót.

7. Szöveg, stílus
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Petőfi S. János a versek analitikus-kreatív és kreatív-produktív megközelítési módjait kü
lönbözteti meg. Analízis 1: Pilinszky János magyar és angolra fordított verseinek összevető
elemzése (Ted Hughes, Peter Zollman, Peter Jay fordításai) Analízis 2: Emily Dickinson
angol és magyarra fordított verseinek összevető elemzése (Károlyi Amy, Tótfalusi István,
Székely Magda, Hárs Ernő, Tábor Eszter, Weöres Sándor fordításai)
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Sándor Klára
SZTE J uhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar

Mobiltelefónia és nyelvhasználat
Tárgyszavak: információs társadalom, mobiltelefon, mobilkorszak

2001 januárjától széles körű interdiszciplináris kutatás (http://www.fil.hu/mobil) keretében
vizsgáljuk a mobiltelefónia társadalmi hatásait, beleértve természetesen a nyelvvel össze
függő kérdéseket is. A konferencián a kutatás nyelvészeti tárgyú kutatásai közül azokról
számolok be, amelyek a mobiltelefon nyelvi hatásainak köznapi nyelvészeti megítélését
vizsgálták, valamint annak a mintegy 200 órányi megfigyelésnek az eredményeit mutatom
be, amellyel a Westei WAP csevegőszobájában olvasható beszélgetések nyelvi sajátossá
gait vizsgáltam, különös tekintettel a csoportképző elemekre.

Benczik Vilmos
Eötvös Loránd Tudományegyetem

A másodlagos szóbeliség nyelvi kihívása
Tárgyszavak: extralingvális kommunikáció, hangcsatorna, másodlagos szóbeliség, mobilkorszak

A kommunikációtörténet az írás megjelenése előtti időszakot az „elsődleges szóbeliség” ko
rának nevezi, a hangrögzítő és -továbbító eszközök feltalálását követő közel másfél évszá
zadról pedig mint a „másodlagos szóbeliség” koráról beszél. A telefon elterjedésével bonta
kozik ki a „hang forradalma”, amelyen a másodlagos szóbeliség alapul.
A másodlagos szóbeliség sok rokonvonást mutat az írásbeliség előtti elsődleges szóbeli
séggel, egy tekintetben azonban lényegesen eltér tőle: abban, hogy a hang a másodlagos
szóbeliségben önálló kommunikációs csatornává vált - a hangban manifesztálódó emberi
beszéd az elsődleges szóbeliség viszonyai között ugyanis az extralingvális kommunikációs
eszközök gazdag, sokszínű hálózatába beágyazottan, azzal szervesen összefonódva létezett.
A kommunikációs technológiák változásai mindig jelentős nyelvi változásokat indukáltak: ez
történt az írás megjelenését követően, amikor az íráshasználó embernek a szegmentális
nyelvi eszköztárral kellett kifejeznie mindazt, amit az elsődleges szóbeliségben az extraling
vális jelek, a szupraszegmentális nyelvi jelek és a szegmentális nyelvi jelek együttes hasz
nálatával fejezhetett ki. A hangcsatorna autonómmá válása az írás megjelenéséhez ha
sonló nyelvi kihívást jelentett, azzal a különbséggel, hogy itt mindkét nyelvi dimenzió (szup
raszegmentális és szegmentális) az ember rendelkezésére állt, s ily módon a másodlagos
szóbeliség a nyelv egésze tekintetében eredményezhette az eszköztár olyan gazdagodá
sát, mint korábban az írás a szegmentális nyelvi eszközök tekintetében.
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Laihonen, Petteri
Jyväskyläi Egyetem

A telefonálás mint ember-gép interakció
Tárgyszavak: mobilkorszak, társalgáselemzés, társas szerepek

Sándor Klára 2001-ben már javasolt egy lehetséges módszert „a mobilkorszak nyelvészeté
hez”: a labovi szociolingvisztika alkalmazását. Az előadásomban egy másik módszerre, a tár
salgáselemzésre (Conversation Analysis) szeretnék figyelmet fordítani.
A társalgáselemzés a kezdetek óta foglalkozik a telefonbeszélgetések elemzésével. A nem
zetközi kutatások alapvető eredményeinek bemutatásával szeretnék további szempontokkal
szolgálni a magyar „mobilkorszak” kutatásához.
A kutatások általában a telefonálás kezdetére és befejezésére koncentrálnak, mivel azok az
elemek több szempontból határozott szerkezettel rendelkeznek. Háromféle alapszervezési
típusa létezik: 1) univerzális, 2) kultúrafüggő és 3) egyénfüggő szerkezetek. Az előadásom
ban a telefonbeszélgetések kezdetének univerzális és kultúra-, valamint nyelvfüggő elemeit
mutatom be. A szerkezeteket idegennyelvi példákon mutatom be, mivel - tudtommal - ma
gyar nyelvű telefonálásokat eddig nem elemeztek.
A kutatási eredmények, különösen a kultúra- vagy nyelvfüggő adatok (pl. a beszélgetések
kezdetének nyelvtana, és a társas szerepek megállapítása, vagyis az udvariasság) fonto
sak nemcsak „a mobilkorszak” kutatása (és fejlesztése) szempontjából, de például a nyelv
tanításban is jól hasznosíthatók (pl. hogyan telefonálnak adott kultúrában/nyelven).
Előadásom végén próbálok kiindulópontokat megfogalmazni arra nézve, hogyan lehetne
a társalgáselemzés módszereivel a mobiltelefonálást kutatni, és milyen új, (univerzális?) gépi
és emberi elemek jelennek meg a telefonálásban.

Rituper Tamás
Debreceni Egyetem

Jobbára ártalmatlan: chat a wapon
Tárgyszavak: mobilkorszak, chat, wapos chat, társalgáselemzés, csevegés

A chat egy különleges kommunikációs forma, sajátságainak köszönhetően átmenetet képez
a szóbeli és az írott kommunikáció közt, egyfajta írott szóbeliségként fogalmazható meg.
A wapos chateken folyó kommunikációt különböző tényezők nehezítik. A névválasztás és
a beírt szöveg terjedelmi korlátái, a mobiltelefonon való gépelés nehézsége, a chat sebes
sége egy más - de semmiképp nem rosszabb - nyelvhasználat felé viszi el a felhasználót.
Mintegy nyolcórányi beszélgetést, több mint 5400 hozzászólást tanulmányozva vizsgáltam
a wapon chatelők névválasztási szokásait, ezekhez a nevekhez való ragaszkodást, a nyelv
használatot, a rövidítést, a köszönési szokásokat, ezeknek csoportszervező szerepét, a tér
és a hely szerepét a wapos chaten.
A megfigyelések alapján úgy vélem, a csevegők annak ellenére, hogy ahol tudják, tágítják
a chat kereteit, elfogadják annak fő szabályait, hol játékosan, hol komolyan társalogva élve
zik ezt a különleges kommunikációs helyzetet.

S ze k c i ók
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Mester Béla
Magyar Tudományos Akadémia

A szerkesztett SMS-ek, a felhasználók elméje
és a köztársaság
Politikafilozófiai gondolatok a szövegek hierarchiájáról
Tárgyszavak: szerkesztett SMS, dokumentumszerűség, chirographia, bimedialitás,
polimedialitás, mobilkorszak

Előadásomban kísérletet teszek arra, hogy meghatározzam a mobiltelefonos kommunikáció
egyik sajátos fajtájának, a különféle professzionális szolgáltatók által előre megfogalmazott,
szerkesztett SMS-nek a helyét a kommunikációs folyamatban, különös tekintettel a kommu
nikációban megjelenő hierarchikus hatalmi viszonyokra. Amennyire képesek vagyunk viszszatekinteni az ember nyelvi kommunikációjának a történetére, szempontunkból a követ
kező állandó tényezőket kell tekintetbe vennünk: (a) azokban a társadalmakban, amelyekről
információink vannak, a nyelvhasználat valamilyen mértékben mindig az uralmi viszonyok
része volt; (b) az uralmi viszonyok jellemzően a társadalom számára fontos tudást szóban,
kézírásban, nyomtatásban vagy elektronikus formában tároló, relatíve zárt, dokumentum
szerű szövegfajtákhoz való hozzáférés módjában jelennek meg. Az uralom általánosan
megfogalmazva abban a képességben áll, hogy valaki képes legyen (a) dokumentumszerű
szövegek megértésére és létrehozására az adott kultúra szabályai szerint és képes legyen
(b) a dokumentumok tartalmát nem-dokumentumszerűen, más médiumok szabályai szerint,
mások számára kifejezni. A kultúrtörténetben a chirographicus [kézírásos] kultúrára kitalált
bimedialitás fogalma segített először földolgozni a (hatalmi) közvetítésnek ezt a fajtáját. Elő
adásomban amellett érvelek, hogy e leírás tanulságai ma is hasznosak, ha napjaink polimediális kommunikációját felhasználók és dokumentumszerkesztők kettőseként értelmezzük.

Szabó Eszter
SZTE J uhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar

Az SMS lehetséges stílusárnyalatai
Tárgyszavak: mobilkommunikáció, SMS-nyelv, rövidítések, mobilkorszak

Előadásomban a mai mobilkommunikáció jellegzetes műfajának, a rövid szöveges üzenet
nek (SMS) jellemzőit vizsgálom meg, egy személy egy heti üzenetváltásai elemzésének se
gítségével. Gyakran tételezzük fel, hogy az SMS kévéssé szabatos, írásjelek, ékezetek te
kintetében hiányos, tehát hibás írott nyelvi jelenség. Az eddigi kutatások (Sándor, Bódi) arra
jutottak, hogy az SMS nyelvezete nem szegényes, nem hibás, hanem újító jellegű meg
oldásokat használ. Adataim segítségével azt fogom bebizonyítani, hogy ha a normától el
térő a nyelvhasználat, az szoros összefüggésben van az üzenet stílusával, ill. nagyszerűen
fejezi ki az üzenetküldő és üzenetvevő társadalmi/társasági közelségét ill. távolságát. Az
adatok vizsgálatakor részletesen bemutatom az alkalmazott új stratégiákat. Ezek között
gyakori a számok, írásjelek szótagszerű használata (+' = még), a kiejtés szerinti betűhasz
nálat (Imntm -> L m N tM = elmentem), a rövidítések (h v = hogy vagy?). Nagy százalékban
található olyan megoldás, mely az írott (hiszen kézzel gondosan kell gépelni, kijelzőn jelenik
meg) és beszélt nyelvi (hisz hangosan kell kimondani, hogy érthetővé váljon) megnyilatko
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zások között helyezi el az SMS-t. Előadásom végén arra a következtetésre jutok, hogy az
SMS-ben egyszerre jelennek meg beszélt és írott nyelvi jegyek, ezek arányának megvál
toztatásával pedig stílusbeli eltéréseket lehet elérni, kifejezvén a csoportban kialakult la
zább ill. szorosabb társas kapcsolatokat.

Csikós Gabriella
Nyelvelde Nyelviskola

Mobiltelefon vagy mobcsitelcsi?
Egy frissen végzett felmérés eredményei
Tárgyszavak: telefonkultúra, önálló szóalkotás, telefonálási szokások, SMS, mobilkorszak

A telefon feltalálásától egészen napjainkig olyan sok technikai és humán ismeret halmozó
dott fel a telefontechnikával és a telefonálással kapcsolatban, hogy ezen ismeretek összes
ségét joggal nevezhetjük telefonkultúrának. A kultúra nem más, mint anyagi és szellemi
értékek együttese, melyet mi hozunk létre. A telefonkultúra pedig a telefon-technika és
a hozzá kapcsolódó szellemi termékek összessége.
Előadásomban egy frissen végzett felmérést ismertetek. A kérdőívben a mobil-telefonálási
gyakoriságra, nyelvezetre, azon belül is a rövidítésekre, összevonásokra, saját kreált sza
vakra, kifejezésekre vonatkozó kérdéseket gyűjtöttem össze. A kérdőív három nagyobb
egységből állt. Az első részben a telefonálási szokásokra kérdeztem rá, mint például be
mutatkozás, elbúcsúzás, üzleti vagy magán célból használt telefonálás, stb. A második
részben a szöveges üzenet, az SMS küldési szokásaikkal, saját maguk által létrehozott
szabályokkal kapcsolatban tettem fel kérdéseket, valamint három darab SMS megírására
kértem a kérdőív kitöltőit, adott szituáció alapján. Végül pedig kértem, hogy rövidítsék le az
általam megadott hosszú szavakat úgy, ahogy egy szöveges üzenetben használnák, ahol a
karakterszám előre megszabott.
Véleményem szerint érdekes lenne - akár az általam összeállított, akár hasonló - kérdőívet
kitöltetni más régiókban is; és abból következtetéseket levonni a különböző területeken
a mobil-telefonálásban használt nyelvezet különbözőségeiről.

9 . ^Alkalmazott kutatások
a s z l a v i s z t i kában
Szekcióvezető:
Üléselnökök:

Udvari István (Nyíregyházi Főiskola)
Cs. Jónás Erzsébet
Fedoszov Viktor
Jászay László
Szuran Tamara
Udvari István

Jászay László
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Potenciális képzések vagy reális használat?
Igei példák az orosz nyelvből
Tárgyszavak: perfectiva tantum, viszonylagosság, imperfektívum, szisztémaszint

Potenciális képzésnek azt a szóalkotási produktumot tekintjük, mely a nyelvi rendszer alap
ján lehetséges, sőt, elvileg a rendszerből egyenesen következik, ám amely az úzusban
gyakorlatilag nem fordul elő. Csakhogy ha valamit elvileg képezhetünk, nem zárhatjuk ki,
hogy azt egyesek már használták vagy időnként élnek vele (akár tréfás vagy sajátosan
egyéni nyelvhasználatuk érzékeltetésére). Előadásunkban írott forrásokban már előfordult
példákat idézünk, ezért valójában annak megítélése, hogy hol húzódik a határ a „potenciális
szó” és a reális használat között, a mérték értelmezésének szubjektív jellegétől függ. Egyes
nyelvészek (talán túl szigorúan) még a szótárakban rögzített igeaspektus-képzések egy ré
szét is potenciálisnak minősítik (bizonyos másodlagos imperfektívumokat), mondván, hogy
a tényleges nyelvhasználat egy másik alak (az alapige) mellett szól. Másfelől azonban tanúi
lehetünk olyan eseteknek is, amikor valamely író szinte észrevétlen természetességgel
„sérti meg” a szabályt, miszerint a grammatikákban és szótárakban (s természetesen a tan
könyvekben is) abszolút befejezettnek minősített igékből újrafolyamatosítással igepárt ké
pez. A potenciális szavak reálissá válásában az analógia mellett a világról alkotott képünk
megváltozása is szerepet játszhat. Pl. приземлиться alapján lett прилуниться, majd npuмарситься, ill. примарсиваться - ez utóbbi folyamatos változatot a szótárak még nem
rögzítik, de a vele alkotott mondatot az oroszok többsége elfogadhatónak ítéli meg.

Györke Zoltán
SZTE J uhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar

Az orosz paronimikus frazeológiai egységek szerkezeti,
szemantikai vizsgálata és megfelelőik a magyar nyelvben
Tárgyszavak: szemantika, nyelvi rendszerszerűség, páron írnia

A nyelv egységes lexikai-frazeológiai részrendszerére az alábbi jelentésviszonyok jellem 
zőek: monoszémia, poliszémia, szinon írnia, anton írnia, heteronímia, homonímia, páron írnia.
Ezek közül azonban csak a monoszémia, a poliszémia és a szinonímia a valódi jelentéstani
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kategória. Az antonímia és a heteronímia valójában nem nyelvi, hanem logikai, fogalmi ka
tegória. A homonímia (azonos alakúság) és a paronímia (hasonló alakúság) a nyelvi jelnek
a jelölő és nem a jelölt oldalához kapcsolódó fogalma.
A lexikai paronímia jelenségét a szókincs egyéb rendszerszerű jelentésviszonyaival együtt
a lexikológiai és stilisztikai tárgyú könyvek önálló részfejezet keretében vizsgálják. A nyelv
frazeológiai részrendszerére is jellemző paronímia jelenségének eddig még kevés figyelmet
szenteltek. Az orosz és a magyar, illetve más nyelvek paronimikus frazeológiai egységeinek
különböző szempontú egybevető vizsgálatára eddig még nem került sor.
Frazeológiai paronimáknak a szakirodalomban a hasonló lexikai összetétellel és grammati
kai szerkezettel rendelkező, jelentésükben egymástól teljesen eltérő frazeológiai egysége
ket (FE) nevezik. Lexikális és szerkezeti hasonlóságuk és eltérő jelentésük miatt állomá
nyuk feltárása, rendszerezése, szótári ábrázolása, magyar nyelvű megfeleltetése mind a le
xikográfia, a műfordítás és a tolmácsolás gyakorlatában, mind pedig a nyelvoktatásban fon
tos jelentőséggel bír.
Az előadás korpuszát képező 200 orosz frazeológiai homonima elemzése során célul tűztük
ki: 1. a frazeológiai homonimák szerkezeti típusainak meghatározását és a FE-ek egyéb
szerkezeti-szemantikai csoportjaitól való megkülönböztetését; 2. a FE-ek közötti paronimi
kus kapcsolatok lényegének és keletkezésük mechanizmusainak feltárását; 3. a frazeoló
giai paronimák szótári ábrázolásával, valamint magyar nyelvi megfeleltetésükkel kapcsola
tos problémák bemutatását.

Fedoszov Viktor
Nyíregyházi Főiskola

Az orosz országismeret és a nyelvi országismeret
Tárgyszavak: országismeret, nyelvészet, nyelvi országismeret, az országról szóló információk,
lexika, korreláció

Az „országismeret” fogalmát (és terminusát) korábban ritkán használták a szakirodalomban.
Gyakoribb volt az országról szóló tudnivalók (1) megnevezés például egy földrész, egy or
szág földrajza kapcsán. Ma az országismeret fogalma kiszélesedett: nem elsősorban a föld
rajzi ismereteket jelenti, hanem a történelmi, kulturológiai, társadalmi, egyházi stb. tudni
valókat. Nagyon fontos, hogy az országismeret napjainkban tantárgyként szerepel (2) az
„Idegen nyelvek tanítási programjáéban, többek között az oroszra mint idegen nyelvre vo
natkozóan is.
Ennek a tárgynak a megléte indokolja még egy fogalom (ha úgy tetszik, még egy tantárgy)
bevezetését - ez a nyelvi országismeret (3).
Verescsagin és Kosztomarov közismert könyvében - „Nyelv és kultúra”, (1983) - az ország
ismeret és a nyelvi országismeret különbségének magyarázata az országismereti tanulmá
nyok módszerbeli különbségére helyezi a hangsúlyt. Véleményünk szerint azonban a kü
lönbség elsődlegesen a tantárgyban van. Az országismeret tárgya egyszerűen az országról
kapható fontos tudnivalókat jelenti, a nyelvi országismeret (mint interdiszciplináris határ
terület) - az országról alkotott információk nyelvi összefüggéseit (mindenekelőtt lexikai vo
natkozásban) világítja meg. Ezek a nyelvi elemek a hordozói a tudnivalóknak, azaz - mint
hogy a tanult idegen nyelv szolgálatáról van szó - az országhoz kapcsolódó információk
(fogalmak) nyelvi kifejező eszközeit (lexikáját) tartalmazzák. A nyelvi országismeret tárgyá
nak a lényege tehát a „lexika és az országgal kapcsolatos fogalmak” korrelációja.
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Cs. Jónás Erzsébet
Nyíregyházi Főiskola

Ratkó József Viszockij-fordításai
Tárgyszavak: kontrasztív stilisztika, szövegszemantika, koherencia, fókusz, ekvivalencia

Ratkó József (1936-1989) személyes léte, költői arculata számos síkon hasonlóságot mu
tat Vlagyimir Viszockij (1938-1980), a tragikus sorsú orosz költő és énekes életművével.
Ratkó költészetének csak egyik fele az írott mű, a vers csak szimbólum, hologram, a sza
badság hologramja. Magamagát mutatja föl nem-hibátlan példaként: félelmeket és kínokat,
esendőségeket, reménycsorbulásokat, örökös harcait a szándék és tett etikai egységének
megóvásáért, s végül a hallgatásait. Viszockij a nyakába akasztott gitárral énekli el ugyanezt.
Dalai nem véletlenül kerültek az 1980-as évek végén Ratkó József látóterébe. Ratkó a ha
lála előtti évben (1988) fordította Viszockijt. Ezek a fordítások a Miskolcon a Felsőmagyarország Kiadónál 2000-ben kiadott Ratkó József összes művei I. kötetében nyomtatásban is
megjelentek.
Két tragikusan önpusztító, a kor felelősségét önégető fáklyaként lobogva hirdető, párhuza
mos élet az övék. Mindkettejük legfőbb örököse ma is a kisemmizett, a küszködő, a sorssal
sújtott ember. Mind az orosz Viszockij, mind a magyar Ratkó József példázatát ők igazol
hatják vissza a legautentikusabban az időben azzal, hogy az ő költészetük felé nyúlnak tö
rődésért. A két költő nyelvi, képi világa a műfordítás-elemzés szempontjából is fontos.
Dolgozatunk Ratkó Viszockij-fordításainak kontrasztív fordításstilisztikai vizsgálatával fog
lalkozik. A fordítások fókuszát, a szövegkohéziót megteremtő ekvivalens nyelvi egységeket,
szerkezeteket, alakzatokat elemezzük orosz és magyar szövegösszevetésben.

Keletiné Balog Edit
SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar

Az elbeszélői stílus és nyelvezet
Andrej Belij Pétervár című regényében
Az információátadás zavarai mint művészi kifejezőeszközök
Tárgyszavak: dialogizáltság, nyelvi eklekticizmus, kommunikációs csapdák

Belij Pétervára talányosán eklektikus alkotás. Halmozott ellentmondásosságának oka a szö
veg minden nyelvi és szemantikai szintjén megfigyelhető sokoldalú dialogizáltság. Az el
beszélői nyelvezet szempontjából a századfordulón érvényes irodalmi-esztétikai normákhoz
képest szokatlan kettősség és labilitás jellemzi. A mű nyelvi feszültségét az elbeszélői in
tenció folytonos ingadozása kelti két ellentétes törekvés között: egyrészt a szakrális érte
lemben vett lényeg eksztatikus megragadásának és kifejezésének irányában, másrészt
a kaotikusán profán és részleges, mint a hétköznapi tudat tapasztalásának visszaadása irá
nyában. Az elbeszélői hang csapongó kiegyensúlyozatlanságának következményei a stílusés tónuskeveredések, a dagályosan körülményes vagy éppen töredékes közlések, a pon
gyola nyelvhasználat. A „nyelvi káosz” elemei azonban olykor váratlan egységbe szerve
ződnek, és a mű hangulati hullámzására jellemző párhuzamokat mutatnak. Poétikai cél
szerűségük így végső soron igazolható. Az elbeszélői hajlékonyság fölborítja a hétköznapi
tapasztalás látszólag egysíkú viszonyait, és érzékelteti a nem racionális megismerési és
kifejezési eszközök erejét. A grammatikai furcsaságok között a kommunikációs zavarok
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Jakobson-féle típusvizsgálatának tükrében a szemantikai afáziák egyértelmű fölénye álla
pítható meg, amelyek a szöveg valamely - gyakran rejtett - összefüggésének kedvezve,
megsértik a nyelvi kódot.
A mű igen erőteljesen foglal állást amellett, hogy az emberi szellem képes a lényegi igaz
ságok megismerésére és továbbadására. A szöveg metatextuális vonatkozásai ugyanakkor
jelzik a nyelvi kifejezhetőség korlátáit is. Az információátadás problematikusságát poétikai
eszközök roppant gazdag arzenálja érzékelteti. A szuperstrukturált mű alternatív értelmezé
sinek végtelen sorozatát a nyílt célzatossággal megjelenő kommunikációs csapdák keltik.

Udvari István
Nyíregyházi Főiskola

„Magyarország Európa kicsinyben”
A Mária Terézia-féle úrbérrendezés nyelvi, nyelvészeti vonatkozásai
Tárgyszavak: magyarországi nyelvek, hivatali írásbeliség, Mária Terézia úrbérrendezése

Az Európai Unióba tartó országunkban nem haszontalan visszatekintenünk a múltba, s fel
idézni a XVIII. század végi Magyarország népi, nyelvi viszonyait, hivatali írásgyakorlatát.
Nyelvészeinknek a hivatali írásgyakorlat és a hivatali írásbeliség történetére talán fokozot
tabb figyelmet kellene fordítaniuk, már csak azért is, mert az Unióba történő belépésünket
követően a magyar nyelv státusza, funkciója változni fog.
A XVIII. századi késő-feudális Magyarországot ismert társadalmi, etnikai, nyelvi és vallási
tagoltság jellemezte. A használt nyelvek színképe azonban gazdagabb volt, mint az itt élő
népeké. Akadtak ugyanis olyan nyelvek, amelyek csak hivatalos, igazgatási vagy csak egy
házi-liturgikus funkciót töltöttek be. Ilyen volt pl. a latin és egyházi szláv nyelv.
Az úrbérrendezés fontos mozzanata volt, hogy az adatgyűjtést a helyszínen kellett el
végezni, s a kérdéseket a lakosok nyelvén kellett feltenni, az anyanyelvi válaszokat pedig
vissza kellett olvasni a bevallónak - a korabeli falusi elitnek, a bíráknak, esküdteknek. Ezért
rendelkezett így Mária Terézia 1766. június 14-én kelt pátense: „... ezen királyi kemény
patens parantsolatunkat adjuk saját nyelvetekre is, hogy tudni illik senki magát ennek utána
tudatlanságával ne menthesse...” A pátens idézett szavai rendkívüli figyelmet érdemelnek,
mivel a saját nyelv deklarálása egyben az egyes népek nyelvi különbségének tudomásul
vételét is jelzi. Mária Terézia pátense a hivatalos latin nyelv mellett megjelent magyarul, né
metül, szlovákul, szerbül, horvátul. Az úrbérrendezéshez kapcsolódó egyéb fontosabb nyom
tatványok magyar, német, szlovák, szlovén, horvát, román, szerb nyelven láttak napvilágot.
A reguláció során a magyar, német és szlovák nyelvek a hivatalos latin mellett a rendezés
mindegyik szintjén és fázisában szerephez jutottak. Az egyéb nyelveken összeállított vár
megyei dokumentumokat azonban felterjesztésük előtt le kellett fordítani latin vagy magyar
nyelvre. Itt külön figyelmet érdemelne a helytartótanács nyelvi gyakorlata.
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Tuska Tünde
SZTE J uhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar

A délkelet alföldi szlovákság nyelvi világképe
a Cabiansky kalendárban megjelenő szólások
és közmondások tükrében
Tárgyszavak: szlovákság, nyelvi világkép, közmondások, kalendárium,

A világ nyelvi képe annak a világnak amelyben élünk, a megértése és értelmezése. Tulaj
donképpen az adott kommunikációs közösség által megélt mindennapi tapasztalatokon, az
általuk létrehozott normákon, értékeken alapszik.
Jelen referátumomban a délkelet alföldi szlovákságra jellemző specifikus világképet vizs
gálom. Forrásanyagként egy 1920-ban Békéscsabán megjelent szlovák nyelvű kalendárium
szólásai és közmondásai szolgálnak. Természetesen a csabai szlovákság által megismert
és megtapasztalt objektív valóság a rá specifikus világképen kívül univerzális jegyeket is
tartalmaz.
Ezek azok a hétköznapi, mely több nyelv esetében is hasonlóan, esetleg azonosan jelent
keznek. A kalendáriumban előforduló szólások és közmondások tematikai csoportosítása
következtében képet kaptam a legsűrűbben előforduló kérdéskörökről. Úgy gondolom, hogy
jelen dolgozatban kifejtett legfrekventáltabban képviselt társadalmi tapasztalatok hűen tük
rözik az általam vizsgált időszak csabai szlovákságának gondolatvilágát, világképét.

Káprály Mihály
Nyíregyházi Főiskola

Кодификация русинского литературного языка
в 1939-1941 гг.
Tárgyszavak: русинский литературный язык, кодификация

К середине тридцатых годов XX столетия в Подкарпатье оформились три языковые
течения, которые условно можно обозначить как русофильское, украинофильское и
собственно русинское. В 1938-1939 гг. Подкарпатье после двадцатилетнего пребыва
ния в составе Чехословакии возвратилось в лоно Венгерского государства. В резуль
тате открытого вооруженного противостояния украинофильски ориентированного ру
ководства автономии (Августин Волошин и его окружение) украинофильское направ
ление оказалось под запретом. В крае сохранились довольно сильные позиции русо
филов (регулярно выходили ежедневные газеты ведущих политиков края Андрея
Бродия и Степана Фенцика, публиковались грамматики Георгия Геровского и кол
лектива авторов под руководством Юлия Марины, выходили книги), однако на протя
жении 1939-1941 года постепенно доминирующие позиции в культурном (и, в част
ности, языковом) строительстве занимают сторонники отдельности русинского народа
и функционирования русинского литературного языка на основе местных говоров с
сохранением некоторых традиций предшествующего периода. Окончательную форму
русинский литературный язык обретает после образования прообраза национальной
академии „Подкарпатского Общества Наукъ" в январе 1941 года и выхода в свет грам
матики Ивана Гарайды. Грамматика носила умеренный характер, что во многом поз-
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вопило привлечь в русинский лагерь как бывших русофилов, так и значительную
часть бывших украинофилов.
Этот язык получил статус официального наряду с венгерским, на нем велось дело
производство, школьное обучение, выходили периодические издания, было напеча
тано около сотни отдельных изданий.

Maruzsné Sebó Katalin
SZTE J uhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar

A „csabaiság” kulturális kódjai
Tárgyszavak: szlovák nyelv, interkulturalitás, multikulturalitás, basztard kultúra, „csabaiság",
kulturális kód, környezeti, antropológiai, szertartási paradigmák

Különböző kultúrák együttélése és egymás közötti kommunikációja a kelet-közép-európai
térség jellegzetes vonása. Kölcsönös érintkezéseik egy olyan sajátságos miliőt hoznak
létre, mely törvényszerűen rajta hagyja lenyomatát az ott élők lelkében, mentalitásában,
identitásában, nyelvében. Az együtt élők megfigyelik, megismerik, befogadják egymás kul
túráját. Átveszik és spontánul beépítik egyes elemeit sajátjukéba. Idővel összemosódnak az
etnikai határok és aligha lehet megállapítani, ki, mivel járult hozzá egy adott multikulturális
közösség egyedi, különleges kultúrájához. A dél-alföldi régió jellegzetes, basztard jellegű
kultúrát hordozó városa Békéscsaba, ahol évszázadok szlovák-magyar-román-zsidó-együttélése létrehozta a „csabianszki fenomént” sajátságos csabai kultúrát. Ez a sokszínű világ
inspirációs forrásként vagy izgalmas témaként jelenik meg a kortárs szépprózában. Ennek
tükrében vizsgálom az interkulturalitás megnyilvánulásait az identitás és a nyelv területén,
valamint megkísérlem a „csabaiságot,” alkotó kulturális kódok feltérképezését.

Veresné Valentinyi Klára
Szent István Egyetem

A békéscsabai tótok nyelvhasználata
Tárgyszavak: szlovák nyelv, népességcsökkenés, asszimiláció, folklorizálódott nyelv

A törökök 17. századi kiűzése után evangélikus vallású szlovák telepesek érkeztek Békés
csabára Harruckern János György báró és jószágkormányzójának Thuróczy Miklóssal kö
tött megállapodása értelmében az óriási munkaerőhiányt pótolandó. A megállapodás lé
nyege az volt, hogy minden faluban lehetőleg egynyelvű és egyvallású lakosokat telepíte
nek. így a 18. század végére kialakult a tiszta „szlovák Csaba” (1750-1810). A magyarság
a 19. század elején kezdett ismét beszivárogni Csabára, minek következtében 1880 és 1930
között, tehát 50 év alatt a szlovák anyanyelvűek száma több, mint 50%-kal csökkent.
Kialakult egy helyi kettős rétegződés: magyar földesurak és szlovák földművelő bérmun
kások. A magyar földesurak jelentették a pénzt és a jólétet. Az egyszerű, telepes szlovák
földműves a szorgalom, kitartás, spórolás és a kemény fizikai munka szimbóluma lett.
A szlovákok számának radikális csökkenéséhez а II. világháború utáni Csehszlovákia és Ma
gyarország között végrehajtott lakosságcsere is hozzájárult. Az 1946-48. évi lakosságcsere
döntő módon megváltoztatta Békéscsaba nyelvi és vallási képét: a város ekkor már túl
nyomó részben magyar várossá lett. A rendszerváltást követően többekben - elsősorban
nosztalgiából és a kedvező politikai háttér miatt - megjelenik bizonyos érzelmi kötődés
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a szlovák gyökerekhez, s igyekeznek tenni is a szlovák nyelv fennmaradása érdekében.
Hipotézisem: a szlovák anyanyelvűek száma Magyarországon, s így Békéscsabán is, 1949től kezdve drasztikusan csökken. A folyamat visszafordíthatatlannak látszik. A 20. századra
jellemző felgyorsult társadalmi-technikai változás, a globális tömegkommunikáció kiépü
lése, az angol mint nemzetközi lingua franca előretörése elősegíti a nyelvi kisebbségek
asszimilációját. A külső és belső tényezők változása következtében, egy-két generáció
alatt drámaian megváltozik az etnikai nyelv használata és funkciója. Ezek a jelenségek
nyelvcseréhez, majd asszimilációhoz vezetnek. Ez a jelenség a csabai szlovákoknál is meg
figyelhető: a szlovák nyelv elvesztette funkcióit, társadalmi használatát és folklórizálódott.
A nemzetközi, nemzeti és helyi politikai törekvés a folyamatot megállítani nem képes, erő
feszítései ezen folklórizálódott stádium megtartásában lehetnek sikeresek.

Gombos József
SZTE J uhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar

Az orosz kisebbség helyzete
a két világháború közötti Finnországban
Tárgyszavak: Kulturális-, nyelvi- és nemzeti identitás, hagyományőrzés, russzofóbia, orosz nyelv

Évszázadokon keresztül az észak-európai periféria egyik legsajátosabb helyzetű országa
volt Finnország, amely 600 éves svéd fennhatóság után az orosz birodalom keretei közé
került. A korábbi, háborúkkal tarkított időszakot egy békés korszak váltotta fel (1809-1917),
amely megalapozta a finn modernizációt. Az ún. „autonóm-” vagy „orosz időszak” (bár
a vége felé politikai vitáktól volt terhes) nemhogy nem vetette vissza Finnországot a fejlődés
ben, hanem éppen ellenkezőleg: ekkor zajlott le a nemzeti öntudatra-ébredés összetett fo
lyamata, valamint az ehhez fűződő és kulturális és gazdasági felvirágzás.
Az autonóm Finn Nagyhercegség számára a nyugat-európai „magaskultúra” nem csak svéd
(és német) közvetítéssel jutott el, ebből a szempontból Szent Pétervár szerepe is kiemel
kedő volt. Viszont az orosz nyelv és kultúra Finnországban elhanyagolható mértékben volt
jelen, így hatása is elenyésző volt. A finnek hagyományos (és sokakat meglepően erős) cár
iránti lojalitását kikezdte a korszak vége felé megjelenő oroszosító-egységesítő politika,
amely ennek ellenére - egészen 1917-ig - nem gerjesztett oroszellenes és szeparatista tö
rekvéseket.
A függetlenné vált Finnországban élő orosz közösségek helyzete, társadalmi környezete és
szociális összetétele gyökeresen megváltozott a korábbi időszakhoz képest. A tradíciók
megőrzését, nemzeti-kulturális identitásuk, és (nem utolsó sorban) jövőképük formálódását
számos külső és belső tényező formálta, melyek közül a legfontosabbak a szovjethatalom
léte valamint az agresszív finn nacionalizmus vadhajtása, a kérlelhetetlen russzofóbia vol
tak. E sok tekintetben „tudathasadásos” lét sajátosságait és történelmi környezetét mutatja
be a referátum.
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Nagy Erzsébet
Szegedi Tudományegyetem

A hagiografikus hasonlatok specifikussága
Tárgyszavak: stilisztika, szimbolika, teológia, elvontság

A XIV-XV. századi orosz irodalom vezető műfajának, a hagiográfiának, azaz a szentek
életiratának jellemző vonása a hasonlatok gyakori alkalmazása. A hasonlítás, funkcióját te
kintve, az argumentáció vagy a példa eszköze lehet a hős szent voltának ábrázolása során.
Az összehasonlításból vett érv az ábrázolás tárgyi érvein, más néven az ábrázolás tárgyául
választott szenttel kapcsolatba hozható körülményekből fakadó jellemzőkön belül marad.
A példa alapjául vett hasonlat forrása pedig, az argumentummal ellentétben, a tárgyalt
ügyön kívül található.
A hasonlatok funkcionális és formai variációit vizsgálva jelen munka megállapítja, hogy
a hagiográfiában a hasonlatok, analógiák, metaforák hagyománya különbözik a mai irodalom
hagyományaitól. A középkor költői képeinek és szókincsének alapjául a Bibliában tükrö
ződő vallási szimbólumrendszerben őrzött szavakkal történő asszociációk szolgálnak, me
lyek az akkori olvasó tudatában is jelen vannak. így a hasonlatok funkciója és nyelvi reali
zációja összefügg a teológiai elképzelések hagyománytiszteletével. Alkalmazásuk nem az
ábrázoltak konkrétan megfogható érzékelését igyekezett megkönnyíteni, hanem az ábrá
zoltaknak a teológiában már föltárt, az irodalomban azonban csak újra és újra emlékezetbe
idézett belső vallásos lényegére mutatott rá. A hagiográfia számára a hasonlat bármely
formájában és funkciójában nem a külső hasonlóság, hanem az ábrázoltak belső, elvont
értelme a fontos.

Budai Júlia
SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar

Kezdő szintről - felsőfokon
Tárgyszavak: koncepciók az orosz nyelv tanításában, orosz nyelv, tantárgyleírások, társadalmi
igény és oktatás, módszertani megújulás

Az utóbbi két-három évben ugrásszerűen megnőtt az orosz szakra jelentkezők száma. A hall
gatók szakválasztását az motiválja, hogy nincsenek előítéleteik, látják az orosz nyelv pers
pektíváit, és azt, hogy egyéni életükben hogyan hasznosíthatják a nyelvtudásukat és
a diplomájukat.
A JGYTFK Orosz Tanszéke jó időben és megfelelő módon reagált a megnyilvánuló társa
dalmi igényre: hagyományos rendszerén kívül utat nyitott azok előtt, akik korábban egy
általán nem tanulták az orosz nyelvet.
A kezdők oktatásának két koncepciója alakult ki a tanszéken. Az egyik szerint egy év alatt
el kell sajátíttatni az általános és a középiskola anyagát, majd a második évfolyamtól csat
lakoztatni kell a hallgatókat a „haladók” képzéséhez.
A másik koncepció tekintetbe veszi a kezdő szint jellegzetességeit a hálóterv kialakításá
ban, a tananyag összeállításában, elrendezésében, a módszerek kiválasztásában, a „hala
dók” szintjével való találkozást pedig a diploma környékére teszi, ugyanakkor feltételezi,
hogy a „kezdők” tudásának és készségeinek a szintje túlszárnyalhatja a hagyományos
rendszerben képződőkét, valamint ez a tudás másképp oszlik el és korszerűbb lesz.
Ehhez elengedhetetlen az oktatók rendkívül szoros együttműködése, az oktatás szabvá
nyosítása irányába mutató tantárgyleírások, cél- és követelményrendszer elkészítése,
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a munka folyamatos dokumentálása, a tapasztalatok feldolgozása, a tanárok módszertani
kultúrájának a megújítása.
Tanszékünk a jelenlegi helyzetében nem vállalta a jobb eredményekkel kecsegtető, de
nagy terhekkel járó második koncepció megvalósítását, másfél év oktatási tapasztalatai
azonban azt jelzik, hogy annak irányában kell elmozdulnia.
Az elemzések (hallgatói munkák, oktatói tapasztalat, kérdőíves felmérés alapján) mutatják,
hogy a kedvezőtlen feltételek ellenére jó eredményeket értünk el. Ez bizonyítja, hogy jár
ható út az orosz szakos képzés kezdő szintről indítása, mert valós társadalmi igényt elégít
ki és eredményesen megoldható.

Kocsondiné Békési M árta-Nagy Erzsébet
Szegedi Tudományegyetem

Orosz szakmai szövegek feldolgozásának aspektusai
Tárgyszavak: lényegkiszűrés, tömörítés, szövegalkotás, interpretálás, orosz nyelv

A szaknyelvi szövegek információforrásként történő feldolgozása során foglalkozunk az in
formáció tartalmi megközelítésének problémáival. A szöveg tartalmi feldolgozásának egy
másra épülő lehetséges szintjei az ex abrupto olvasás, a tényleges fordítás, a tömörítés és
az interpretálás. Jelen tanulmány a szakmai szövegek tartalmi feltárásának különböző
szintjeiből a tömörítésre és az interpretálásra fókuszál. Bemutat néhány gyakoroltatási mo
dellt is. A tömörítés, mely a lényegnek a lényegtelentől való elkülönítése, a lényeges infor
máció kiemelése, sűrítése és visszaadása, kétdimenziós aktivitás: egyrészt a kiindulási
információ kondenzációját, másrészt egy új szöveg megalkotását jelenti. A tömörítés
a textuális koherencia, a lineáris orientáltság, a szakaszokra tagoltság és a zártság elve alap
ján kell hogy történjen. A kiindulási szöveg stílusa és kijelentéseinek vonala azonos kell
hogy maradjon a tömörített szövegben. Egyensúlyt kell teremteni a kiindulási és a célszö
veg arányai között is. A lényegkiszűrés és az új szöveg megalkotása folyamán hangsúlyt
fektetünk a szöveghasználó orosz nyelvi kompetenciáinak, valamint a szelektáló, redukáló
és szintetizáló készségek fejlesztésére. A szakszöveg tartalmi feltárásának következő
szintje az interpretáció, melynek során a szöveghasználó a nyelvi objektumhoz leíró (des
kriptiv) vagy érvelő (argumentativ) jelleggel hozzárendel egy általa elfogadhatónak, motiválhatónak tartott jelentést, mely a megnyilatkozásban új információként jut kifejezésre. Az
interpretálás folyamán nagy fontosságú az orosz nyelvre jellemző argumentációs fordulatok
elsajátíttatása. Ez a folyamat hangsúlyozottan igényli a tanár irányító szerepét. A tömörítés
és interpretálás nem jelent szigorú sorrendiséget, hanem szervesen beépül a szövegfeldol
gozás komplex folyamatába.

Baloghné Petkevics Olga
Budapesti Gazdasági Főiskola

Краткость или ясность?
Tárgyszavak: rövidítések, abbreviatúra, beszélt nyelv

Сокращенные слова - явление не новое и могут представлять интерес с разных сто
рон, например, со стороны способов их образования, частотности употребления, про
дуктивности, стилистической окраски. В различных языках можно отметить свое
образие в образовательных процессах, а также найти много общего в других аспектах.
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Не в последнюю очередь кажется привлекательным рассмотрение аббревиатур
с точки зрения их функциональной нагрузки в языке. Рядом с основной функцией
- функцией экономии - можно отметить ряд других, в зависимости от того, с какой
целью они создаются и обслуживают носителей языка. Только некоторые из них:
к сокращенным словам прибегают для выражения нечего мистического, загадочного,
они могут нести оттенок комического, могут быть наделены чертами романтичности
или символики, могут отражать просто небрежность в языке и речи. Во всех пере
численных функциях ощутима обособленность употребителей сокращенных слов от
так называемых лиц непосвященных, их кастовая, политическая или профессиональ
ная принадлежность к одной определенной группе. Именно благодаря своей поли
функциональности аббревиатуры способны проникать во все языковые стили, выходя
за пределы научного и публицистического, обслуживать художественный, просачи
ваясь даже в поэзию, не говоря о все более ощутимом господстве в разговорной речи.
«Выражаться коротко да ясно». Насколько совместимы эти два требования в отно
шении аббревиации - вопрос спорный, так как во многих случаях сокращенные слова
употребляются именно с целью намеренно завуалировать эту ясность.

Janurik Szabolcs
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Angol-amerikai neologizmusok a mai orosz nyelvben
Tárgyszavak: amerikanizmus, kölcsönszavak, mai orosz nyelv, neologizmus, nyelvi változás

Az utóbbi két évtized nyelvi változásait tükröző három angol neologizmus-szótár (Third
Barnhart Dictionary of New English - 1990, The Longman Register of New Words - 1990,
The Oxford Dictionary of New Words - 1998) adatait a napjaink orosz nyelvében megjelenő
legújabb angol-amerikai kölcsönszavakkal összevetve érdekes kép rajzolódik ki az aktuális
szókincs kölcsönzésének mind időbeliségét, mint pedig tematikáját tekintve.
A múlt század 80-as éveinek angol nyelvi újításai egy évtizeddel később, a peresztrojka
utáni Oroszország nyelvében kezdtek elterjedni, míg a személyi számítógépek és az
internet robbanásszerű fejlődését hozó 90-es évek angol neologizmusai ennél sokkal rövidebb idő alatt (a néhány évtől akár a néhány óráig terjedő időszak széles skáláján) találtak
utat maguknak az orosz nyelvbe.
Ennek a folyamatnak az informatikai forradalom előtt ismeretlen mértékű felgyorsulását
nemcsak a számítástechnika területéről vett példák igazolják, bár valóban ezek dominálnak
(браузер, джойстик, имейл, кракер, лэптоп, мультимедиа, сервер, флоппи-диск, ха
кер). „Hagyományosan" erős az angol nyelvi hatás a sport világában, ahol több új sportág
vált nemrégiben divatossá (банджи-джампинг, бодибилдер, джоггинг, каньонинг, кик
боксинг, сноубординг, фитнесс-центр). Ezenkívül jelentős számban kölcsönzött a mai
orosz nyelv angol-amerikai neologizmusokat a gazdaság és az üzleti élet (гиперинфляция,
кэш-энд-кэри, органайзер, фаст-фуд, фрэнчайз), a zene (брейк, кантри, рейв, хардкор, хэви-метал), illetve a divat és szórakozás (байкер, блокбастер, дартс, джек-пот,
джакузи, камкордер, пирсинг, фэнтэзи) területéről is.
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Nádor Orsolya
Károli Gáspár Református Egyetem - Pécsi Tudományegyetem

Nyelvek és kultúrák találkozása - a magyar mint idegen
nyelv szemszögéből
Tárgyszavak: nyelvpedagógia, magyar mint idegen nyelv, belső motiváció, nyelvtanulás
formája

Az előadásban a nyelvek és kultúrák találkozását vizsgálom a magyar mint idegen nyelv
tanulásának, illetve tanításának a szemszögéből - az első nyelvtanulók korszakától nap
jainkig.
Vizsgálati szempontok:
I. Módszertani szempontok: a) a nyelvtanulás egyéni, belső motivációja (integratív, instru
mentális vagy e kettő keveréke; b) a nyelvtanulás helyszíne (célnyelvi vagy forrásnyelvi kör
nyezet); c) a nyelvtanulás formája (egyéni, csoportos; tanulás vagy elsajátítás); d) a nyelv
tanulás célja (munka, kulturális ismeretek szerzése vagy átadása, családi kapcsolatok erő
sítése); e) a nyelvtanulás módszerei (módszertanilag nem meghatározható, autodidakta-ter
mészetes; fordító-grammatizáló; a direkt és grammatizáló módszerek magyarországi keve
réke)
II. A kultúraközvetítés szempontjai: a) Van-e kölcsönösség a nyelv, illetve a kultúra közvetí
tésének szintjén? b) Milyen azonosságok és különbségek jellemzik a nyelvtanulók társa
dalmi helyzetét? c) Milyen társadalmi-gazdasági-kulturális okok vezetnek ahhoz, hogy ta
nulnak, vagy nem tanulnak magyarul Magyarországon és külföldön (a történelmi esemé
nyek hatása, az emigrációt követő családi kapcsolatok átalakulása - vegyes házasságok,
a beilleszkedés önkéntes vagy (nyelv)törvényekkel szabályozott módja, a tudomány fejlődé
sével összefüggő kulturális érdeklődés, nem magyar irányítású vállalatok megjelenése Ma
gyarországon)?
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Forgács Tamás
Szegedi Tudományegyetem

Egy új német nyelvű magyar grammatika és haszna
a magyar mint idegen nyelv oktatásában
Tárgyszavak: Ungarische Grammatik, magyar grammatika német nyelven,
a nyelvtipológiai kutatások segítése, a magyar különböző nyelvi szintjeinek bemutatása
(fonológia, morfológia, szintaxis), a produktív szóképzés szabályai, az újabb nyelvészeti kutatások
eredményeinek ismertetése, a magyar mint idegen nyelv oktatásának gyakorlati kérdései

Az előadás célja, hogy a szakmai közönséggel megismertesse a szerzőnek nemrégiben
megjelent magyar nyelvtanát (Forgács Tamás: Ungarische Grammatik. Wien 2001., Edition
Praesens). Ez az új magyar nyelvtan csaknem harminc év után az első átfogó és részletes
magyar grammatika német nyelven. Elsősorban magyarul tanuló külföldieknek szól, akik
a különböző nyelvtanfolyamokon elsajátított nyelvi tudáson túl ennek a - külföldiek számára
oly idegennek tűnő - finnugor nyelvnek a rendszerét is behatóbban meg akarják ismerni.
Nem kevésbé szól azonban a könyv az általános nyelvészet kutatóinak is, akik a könyvben
tipológiai vagy más jellegű kutatásaik számára keresnek információkat illetve nyelvi példa
anyagot.
A klasszikus nyelvtanok felépítésének megfelelően a könyvben helyet kaptak a magyar kü
lönböző nyelvi szintjei (fonológia, morfológia, szintaxis), emellett egy részletes fejezet fog
lalkozik a produktív szóképzés szabályaival is. A grammatikai leírásban számos esetben
helyet kaptak az újabb nyelvészeti kutatások eredményei, a hangsúly azonban mindenütt
a magyar mint idegen nyelv oktatásának gyakorlati kérdéseire helyeződik, ezáltal a könyv
nem pusztán nyelvtan, hanem kiválóan alkalmas a nyelvoktatás céljára is.
A könyvben nagy mértékben tükröződnek a szerzőnek a göttingeni egyetemen töltött, öt
éves magyar lektori tevékenysége alatt a magyarnak idegen nyelvként való oktatásában
szerzett tapasztalatai, számos esetben találhatók benne apróbetűs nyelvtörténeti magyará
zatok is, melyek szintén megkönnyíthetik egyes - a szinkróniában rendhagyást mutató nyelvi tények megértését és elsajátítását.

Dávid Mária
Nemzetközi Hungarológiai Központ

Magyar-lengyel simulások és koccanások
Tárgyszavak: magyar nyelvoktatás lengyeleknek, módszertan

Dolgozatom témája: a hasonló kultúrájú Lengyelországban, ill. Magyarországon honos szo
kások némelyikének összehasonlítása és e tradíciók nyelvi vetülete. E szálon végigmenve
röviden szeretném bemutatni, hogy a magyar mint idegen nyelvnek a lengyeleknek történő
tanítása során mely dolgokra érdemes különös figyelmet fordítani - elsősorban a mód
szertan szemszögéből - a fonetikától kezdve az alaktanon s a szótanon át a mondattanig.
Ennek érzékeltetésére hadd szolgáljon a következő példa: a poznani Adam Mickiewicz
Egyetem magyar szakos hallgatói számára nem kis gondot jelent magyar tanáraik és álta
lában a náluk idősebb magyarok megszólítása. Talán nincsenek is tudatában annak, milyen
óriási kincsnek vannak birtokában: a Pan, ill. Pani megszólítási forma a legkisebbek szá
mára is biztos kapaszkodót jelent, nem kell bizonytalankodniuk a magyarban időnként túl
közvetlenkedőnek tűnő „maga”, ill. az olykor hűvösnek, hivatalosnak ható „ö ri\ néha pedig
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a kettő elkerülését célzó nyelvi lelemények között. A későbbi buktatókat elkerülendő, az el
sőéveseket már a legelső magyarórákon igyekszem megtanítani arra, hogyan szólítsák
meg magyarul a különböző korosztályok tagjait. Ennek begyakorlására a legegyszerűbb
párbeszédeket is igyekszem legalább négyféleképpen előadatni velük. Igen nagy derültsé
get szokott kelteni az általunk használatos, kedveskedő megszólítások bemutatása, és
ezeknek a lengyel nyelvben dívó formákkal való összevetése.

Hoppálné Erdő Judit
Pécsi Tudományegyetem

Magyarnyelv-oktatás a XIX. század második felében
egy tankönyv tükrében
Tárgyszavak: magyar mint idegen nyelv oktatása, tankönyv, nyelvhasználati igény

A XIX. században hazánkban a magyar nyelv oktatása graduáltan, törvényileg szabályozott
módon folyt. A magyarnyelv-oktatás célja az volt, hogy az 1844. évi II. törvénycikk értelmé
ben hivatalos államnyelvvé váló magyar nyelvet az ország minden lakója megértse, illetve
képes legyen azon szóban és írásban kommunikálni. A hivatalos nyelv tanítása tehát
- jellegét tekintve - magyar mint környezet-, illetve második nyelv oktatása volt a hazánk
ban élő nemzetiségiek számára.
Az általam vizsgált kétnyelvű (magyar-német) tankönyv a legrégebbi tankönyvek egyike (az
első kiadás 1857-ben jelent meg), szerzője Franz von Ney, aki egy IV. kerületi főreáliskola
igazgatója és egyben gyakorló nyelvtanár. A szerző először próbálkozott nyelvkönyvet írni
Ollendorff módszere szerint, amely módszer azt ígéri tanulóinak, hogy 6 hónap alatt meg
tanítja őket a célnyelven írni, olvasni, beszélni. Egyébként Ney iskolai használatra és ma
gántanításra egyaránt ajánlja könyvét, de elengedhetetlennek tartja egy autentikus személy
jelenlétét az órákon, hogy például a kiejtés vagy a szórend helyesen rögzüljön. A szerző saját gyakorlati tapasztalatai alapján - többször átdolgozta könyvét, így fokozatosan tevő
dött át a hangsúly a magyar nyelv elméleti tanulmányozásáról a mindennapi nyelvhaszná
lati igények szintjére.
Az előadásomban arra keresem a választ, hogy a tankönyv leckéit áttanulmányozva való
ban megvalósulhattak-e a szerző céljai a fent leírtak szerint, illetve milyen eredménnyel
sajátíthatták el a német nemzetiségű tanulók a magyar államnyelvet a XIX. század második
felében.

Szűcs Tibor
Pécsi Tudományegyetem

c Magyar szövegek szemfüles nyelvtanulóknak
Tárgyszavak: magyar mint idegen nyelv, kommunikatív szemlélet, szövegértés, nyelvvizsga

A korszerű szellemű - kommunikatív és interkulturális szemléletű - nyelvoktatás manapság
egyre inkább a nyelv és a kultúra egységes közvetítésére törekszik. Ennek jegyében a ma
gyar mint idegen nyelv oktatásában is immár terjedőben van a funkcionális és a kontrasztívkomparatív megoldások közelítése. Ha az autentikus szövegeken nyugvó beszédközpontú
feldolgozásmód valódi, érdemi hungarológiai ismeretanyaghoz kötődik, s a magyar nyelvre
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és kultúrára jellemző sajátosságokat együttesen sikerül átadni, nyilvánvalóan több hiteles
lehetőség kínálkozik a más nyelvek és kultúrák viszonylatában megnyilvánuló nyitottság ki
bontakozásához is.
Efféle híd-funkció jelenléte hatja át a hallott vagy olvasott idegen nyelvű szöveg kognitív fel
dolgozását is, amely persze nem csupán a tananyagon vonul végig, hanem a nyelvtudás
mérésekor és értékelésekor is működőképes lehet, ha ezzel a színvonallal - szerencsés
esetben - megtiszteljük például a nyelvvizsgázókat. Az előadás ebből kiindulva igyekszik
körvonalazni a magyaroktatás és a magyar nyelvvizsga két - újabban joggal fölértékelődött
- összetevőjének, a hagyományosan passzív készségnek tekintett szövegértés két válto
zatának (ti. a hallott és az olvasott szöveg megértésének) ideális követelményrendszerét a Hungarolingua, illetve az európai (ECL) nyelvvizsgarendszer új utakon járó példáján,
s ennek fényében esik szó a magyar tipológiai alkatából és nyelvsajátos vonásaiból követ
kező tanulságokról is. Ez a tesztelés a nyelvi és a kommunikatív kompetencia együttes mé
rését célozza meg, így tehát kontrasztív és funkcionális igényekre egyaránt érzékeny.
(Emellett az ún. passzív készségek ezen a vizsgán teljesen egyenrangú kiegészítői az aktív
készségeknek. Másutt, illetve korábban sokáig meglehetősen háttérbe szorultak az értés
tényezői.)
A jelzett megközelítések már a kommunikatív nyelvoktatáson iskolázódott nyelvtanulók igé
nyeire építenek, ezért is mernek élni a hitelesen sokszínű változatosság mérési megoldá
saival, s ezért is részesítik előnyben az élő nyelvhasználatban tükröződő kompetencia mi
nősítését.

Hegedűs Rita
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Feladat, gyakorlat - nyelwizsgáztatási tapasztalatok
a magyar mint idegen nyelv területén
Tárgyszavak: nyelvvizsgáztatási rendszer, követelmények egységesítése,
magyar mint idegen nyelv, írásbeli számonkérés

Az utóbbi néhány évben a hazai nyelvvizsgáztatási rendszer szabályozásának lehettünk ta
núi, amely természetesen nem hagyta érintetlenül a magyart mint idegen nyelvet sem. E te
rületen ugyan már fél évszázada folyik a vizsgáztatás, viszont most szembesültünk először
az idegen nyelvi vizsgarendszerekkel való összevetéssel, a követelményrendszerek egysé
gesítésének, a nyelvtudás azonos szempontok alapján történő mérésének kényszerével.
Azaz: a magyar nyelv deklaráltan most került először egy kategóriába az idegen nyelvekkel.
Előadásomban a számonkérés írásbeli részének kérdéseivel foglalkozom, vizsgálva először
is az általános tudásszint mérésének és a konkrét tudásanyag számonkérésének különb
ségeit, ezek tükröződését a vizsgaanyagban. A feladattípusokat sorra véve felhívom a fi
gyelmet azokra a buktatókra, amelyekre a vizsgaanyagok összeállítóinak ügyelnie kell. Elő
adásomban eredeti anyagokra támaszkodom.
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Csonka Csilla
Balassi Bálint Intézet

A minőség biztosítása
a magyar mint idegen nyelv oktatásában
Tárgyszavak: minőségi oktatómunka, magyar mint idegen nyelv, minőségbiztosítás

A nyelvtanításban folyó minőségi (oktató)munka iránti igény az utóbbi években két szak
területen is markánsan megfogalmazódott: egyrészt a pedagógiatudományban, másrészt
a kommunikatív nyelvoktatásban.
A pedagógiatudomány minden oktatási intézményben és minden egyes tantárgy oktatásában
megköveteli a minőség biztosítását, a kommunikatív szemlélet pedig, amely napjaink leg
általánosabban használatos nyelvoktatási irányzata, saját jogon is felvette a sarkkövei közé.
A minőségbiztosítás sok szinten és sok területen valósul meg. A legismertebb és legkidol
gozottabb az intézményi minőségbiztosítás, amely értelemszerűen egy zárt rendszerben
működő intézmény (iskola) egész tevékenységének leírásával foglalkozik. Egészen más tí
pusú minőségbiztosítási vizsgálatokat igényel egy-egy tantárgy (vagy diszciplína) tanítható
ságának kidolgozása.
Ahhoz, hogy megvalósuljon egy idegen nyelv tanításában a minőségi oktatómunka, az ok
tatási folyamat minden összetevőjét - egyforma mértékben - tanulmányozni, vizsgálni kell.
Könnyen belátható ugyanis, hogy egy részterület elhanyagoltsága már eleve megkérdő
jelezheti az egész folyamat sikerességét.
A magyar mint idegen nyelv oktatása ugyanolyan oktatási folyamat, mint bármely más ide
gen nyelvé. Itt is vannak látványos kutatási területek (pl. tankönyvelemzések, input és out
put motiváltsági kérdőívek összeállítása és kiértékelése, vizsgaeredmények grafikus ábrá
zolása stb.), és vannak kevésbé látványos, de nagyon is fontos részterületek, amelyek ki
dolgozatlansága évtizedek óta nyomasztja a diszciplínát. Ilyen nem kellően vizsgált terület
például a magyar nyelv idegen nyelvként való teljes feltérképezése, azaz a magyar mint
idegen nyelv - saját szempontú - leíró nyelvtanának összeállítása.
Ebben a munkában nem igazán számíthatunk az indoeurópai nyelvek segítségére, sőt nem
egyszer ezek ajánlásai ellenében kell(ene) ezt a tevékenységet elvégeznünk. Ki kell(ene)
jelölnünk a súlypontokat, meg kell(ene) állapítanunk az oktatás módszertanilag elfogadható
sorrendiségét, s az egyes egységek tanításához módszertani ajánlásokat kell(ene) adnunk.
Ha valóban szívügyünknek tekintjük a magyar mint idegen nyelv oktatását, ezt a nagy mun
kát nem lehet megkerülnünk, mert ez záloga a minőségnek, azaz a magyar mint idegen
nyelv oktatásában megvalósuló minőségbiztosításnak.

Berényi Mária
Balassi Bálint Intézet

Egy készülő magyar nyelvkönyv körvonalai
Berényi M. - Kovács Bea: KILÁTÓ I—III. Magyar nyelvkönyv külföldieknek
Tárgyszavak: nyelvkönyv, kommunikáció, kommunikációs norma

A nyelvtanulás, nyelvoktatás, nyelvkönyv(írás) minden esetben két nyelv, két (nyelvi) kultúra
találkozását-ütköztetését jelenti. Készülő magyar nyelvkönyvünk egyik feladata, célja, hogy
ezt a sorozatos, kényszerű ütköz(tet)ést minél kevésbé fájdalmasan oldja meg.
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A nyelvkönyvírót kétféle veszély fenyegeti: a szigorú logika alapján történő nyelvtani felépí
tés a nyelvi anyag életszerűségének a rovására mehet, míg a szabadságra, az életszerű
ségre való törekvés ára a nyelvtani felépítés következetességének sutba dobása lehet.
A drill és a gondolkodtatás, a szigorú követelményszintek és a játékosság igénye feszül
többek között egymásnak egy-egy nyelvi tananyag készítésekor.
Készülő könyvünkben, nyilván többekhez hasonlóan, mi is igyekeztünk a fenti ellentmondá
sokat (fel)oldani.
Nyelvkönyvünk a volt Magyar Nyelvi Intézet pályázati kiírására készül. Alapelveink a követ
kezők: Elsősorban a beszélt nyelvet tanítjuk, a kommunikációra koncentrálunk.
A nyelvtani felépítés sorrendiségében nem tér el a korábbi nyelvkönyvekétől, mélységében,
a nyelvtantanítás módszerében viszont igen: alapvetően funkcionális nyelvtant tanítunk.
Fontos szerepe van a nyelvtan tanításában a kontrasztív szemléletnek: a magyar nyelv
specifikus nehézségeit (határozottság, alanyi és tárgyas ragozás, utaló- és kötőszók az alá
rendelő összetételekben stb.) természetesen súlyozottan figyelembe vesszük.
A most készülő alaptankönyvben viszonylag kevés feladat található, drill jellegű egyáltalán
nem, viszont a feladattípusok széles körét igyekszünk alkalmazni.
Elképzelésünk szerint a második rész elvégzésével biztos alapfokú tudásra tesz szert a ta
nuló, a harmadik elvégzése pedig lehetőséget kínál a középfokú vizsga letételére.

Novotny Júlia
Balassi Bálint Intézet

Felsőfokon magyarul című tankönyv
Tárgyszavak: magyar olvasókönyv, téma- és stílusgazdagság, országismeret, nyelvvizsga

Intézetünkben az utóbbi időben minden évben alakultak csoportok, amelyben olyan nyelv
tanulók vettek részt, akik felsőfokú magyar nyelvvizsgát akartak tenni, ill. akik meglévő ma
gyar nyelvtudásukat szerették volna bővíteni. Többen is, akik már letették a középfokú
nyelvvizsgát, megfogalmazták azt az igényt, hogy szívesen vennének olyan tankönyvet,
amely további segítséget nyújt a magyar nyelv tökéletesítésében.
Az intézet vezetése által kiírt pályázaton azt a koncepciót fogadták el, amely szerint külön
böző nyelvi stílusrétegekből válogatott, adaptálás nélküli eredeti szövegeket dolgozzon fel
a tankönyv a nyelvvizsga standard témáit követve. Ezzel a sokszor felmerülő kívánságot is
teljesíthetjük, hogy - más nyelvekhez hasonlóan - olvasókönyvet adhassunk a nyelvtanulók
kezébe. A szövegek Arany Jánostól Esterházy Péterig széles választékot kínálnak. Szem
előtt tartottam azt a szempontot is, hogy nemcsak bölcsészek, irodalomkedvelők lehetnek
nyelvtanulók, ezért többek között az euróról, az informatika nyelvéről és a napfogyatkozás
ról is olvashatnak.
A szövegfeldolgozó gyakorlatok megírásánál arra törekedtem, hogy minél változatosabbak
legyenek, és nyújtsanak segítséget a nyelvvizsga feladatainak megoldásában.
Minden leckében van nyelvtani fejezet. Ezek tartalmát olyan témák szolgáltatják, amelyek
kimaradtak a kezdő, ill. haladó nyelvkönyvekből, összefoglaló feladatok zárják a leckéket.
Szerkesztéskor lényeges szempont volt, hogy magyar szerző magyar vonatkozású írása
kapjon helyet a tankönyvben. így nemcsak nyelvi ismereteket szerezhet a felhasználó, ha
nem sokszínű képet is kaphat hazánkról.
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Jónás Frigyes
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Az országismeret didaktikai alapvonalai
a magyar mint idegen nyelvben
Tárgyszavak: országismeret, fogalmak tisztázása, megértés/megismerés

A magyar mint idegen nyelv tanárának többnek kell lennie egy vonatkozás nélküli kész
ségeket oktató nyelvmesternél. Fel kell vállalnia a kultúrák közötti közvetítő szerepet is, hi
szen a magyar nyelv oktatása a magyar és a forrásnyelvi kultúrák gyakorta félreértésekkel
terhes találkozása is. A megértés végső árnyalatait ugyanis a „nyelvbe kötött” kultúráknak
a tanuló személyiségében szervesülő lenyomatai biztosítják.
Az országismeret a magyar mint idegen nyelv mostohagyermeke. Erre utal az országisme
ret elnevezés fogalmának homályban hagyása (az egyetemes és a magyar kultúra viszo
nyának tisztázatlansága), a kultúra történeti és állapot-viszonyának korszerűtlen curriculáris
felfogása (a nyelvi haladás - tematikus haladás harmonizálásának hiánya a nyelvelsajátítás
kezdő, haladó szintjén). Megoldandó didaktikai munkaterületek: az országismeret elmélete,
története, gyakorlata, amely a kommunikáció, a megismerés, az identitás, az interferencia
és az interdependencia szempontjából elemezhető.

Fancsaly Éva
Pécsi Tudományegyetem

Magyarságkép Ausztriában
Az egyetemi oktatásban használt magyar nyelvkönyvek alapján
Tárgyszavak: országismeret, magyarságkép, tanítási modell, műemlékek

A magyartanítás a külföldi felsőfokú intézményekben a nyelvészeti (irodalmi) filológiai mo
dell keretében alakult ki. Az utóbbi évtizedekben megnőtt az érdeklődés a mai Magyar
országról szóló, összefoglaló, ismeretterjesztő jellegű előadások iránt, mely civilizáció,
országismeret címen része lett a külföldi egyetemek hungarológia oktatásának.
Ez az esetek nagy részében irodalom vagy/és történelem oktatását jelenti. A néprajz, a mű
vészettörténet, a művelődéstörténet, hazánk műemlékeinek, tájegységeinek bemutatása
azonban igen kis körben terjedt csak el. Magyar civilizáció és országismeret tankönyv nem
igen van, ha mégis, akkor azok az utóbb említett területeket nem tartalmazzák.
A külföldieknek szóló magyar nyelvkönyvek is elég esetlegesen foglalkoznak ezzel a te
rülettel. Az iskolai oktatás és a magyar idegenforgalom „hatásaként” még ma is közhelyek
sorozata él a magyarul tanulókban is.
Előadásomban felvázolom az osztrákok körében élő képet a magyarokról és Magyar
országról, a történelem és földrajzkönyvek, illetve egy felmérés alapján. Ezután elemzem az
országismeret szempontjából az Ausztriában megjelent magyar nyelvkönyveket. Végezetül
a magyar civilizáció és országismeret tanításának egy lehetséges modelljét vázolom fel.
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Kútvölgyi Perczel József
National Council of Teachers of English

Az utca és a nyelv a francia és az angol nyelvterületen
Tárgyszó: uralkodó elit nyelve

Az uralkodó elit nyelvének hanyatlása, pusztulása a történelem során gyakran megismétlő
dött. Legutóbb ez a latin nyelv történelemmé merevedésével kezdődött. Angliában Shakespeare-rel folytatódott és nem állt meg James Joyce utolsó műveinél. Franciaországban
Rabelais (1553) után a citoyen mégis az irodalmi próza nyelvén kívánt társalogni (Moliére:
Bourgeois Gentlihomme), Céliné (1932) és Proust után a Réforme de l'Ortographe és
a francais branché következett. A nagy októberi szocialista forradalom (1917) felgyorsította
az eseményeket.

Fazekas Tiborc
Institut für Finnougristik/Uralistik

Az analógia csapdái a magyar nyelvtan tanulásakor
Tárgyszavak: nyelvtanulás, nyelvtörténeti változások, grammatikai nyelvi elemek, rendhagyó
formák

A tanulás, így a nyelvtanulás egyik legfontosabb eleme a már megszerzett ismeretek analó
giás felhasználása a - többnyire formai jegyek alapján az ismertekkel azonosnak ítélt, de
még nem ismert - szóalakok, mondatok megformálása esetében. Az azonos alakú formai
elemekben (pl. -nak = datívuszi rag + PI.3. igei személyrag), grammatikai feladataik tekin
tetében többszörösen terhelt hangkapcsolatokban (pl. -ik= két különböző igei személyrag
/PI.3 és Sg.3/ + kiemelő jel) és hangokban (pl. -t tárgyrag + időjel, de mint ilyen, egyben
melléknévi igenévképző is; -m igei személyrag + birtokjel) igen gazdag magyar nyelvtan
nagyon nehéz feladat elé állítja a nyelvet idegen nyelvként tanulókat. Nem lehetnek ugyanis
teljesen bizonyosak analógiás eljárásaik helyességében, mivel egyrészt több, párhuzamo
san helyes megoldást kínál maga a nyelvtan is, másrészt maguk a grammatikai nyelvi ele
mek (hangok, ragok, szavak) is, jelentős részben a nyelvtörténeti változásoknak köszönhe
tően, „megbízhatatlanul" viselkednek.
Mindebből a diák és tanár számára egyaránt fontos feladatok következnek. A diák a „próba,
szerencse” (újabb nevén “try and error”) módszer nagyon intenzív használatára kényszerül,
és tekintélyes számú, szerencsés esetben mosolygásra késztető hibás alakon át (szamárszamar-ak, de tanár-tanár-ok, vár-a-k, de kár-o-k, kéz-kezek, de méz-mézek, stb.) jut el
a helyes változatig. A tanár pedig minden nyelvtani szabály tanítását kénytelen összekötni
sokszor nagyszámú és heterogén viselkedésű kivétel, a „rendhagyó formák” egyidejű is
mertetésével.
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Weber Katalin
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Készségfejlesztés a magyar mint idegen nyelv órán kognitív megközelítésben
Tárgyszavak: helyzetgyakorlatok, nyelvi kreativitás, imitációs hajlam

Az előadás elméleti szinten vizsgálja azt a kérdésfelvetést, miként fejleszthetők a készsé
gek már kezdő, elemi szinten, létezik-e elemi készségfejlesztés a magyar mint idegen nyelv
tanórai gyakorlatban. A készségek alapjának elsősorban a nyelvi beszédprodukcióra való
készenléti állapotot tartom.
A legtöbb, főként indoeurópai forrásnyelvű, magyarul tanuló diák számára a gazdag és bo
nyolult morfológiájú magyar nyelv nehézségei és a kommunikációs szándékok között fe
szülő szakadék áthidalását szolgálhatják olyan kiegészítő helyzetgyakorlatok, melyek egy
szerre mutatnak fel kontextusban implicite nyelvspecifikus grammatikai jelenségeket, állíta
nak rá a magyar nyelv hangkészletének reprodukciójára, miközben jól használható elemi
kommunikatív paneleket kínálnak.
Az alkalmazás szorgalmazásának hátterében olyan kognitív szempontok elsődlegessége
áll, mint a nagy gyakoriságú toldalékolt szavak egészleges (nem dekomponált) tárolására
vonatkozó újabb pszicholingvisztikai kutatások; a nyelvtanulói ént a nyelvi másság sajátos
ságaira történő korai ráállítás szükségessége, a helyzetek oldottsága, a megszokott tanóra
keretektől való elszakítottság, a produkciós és kezdeményező készségre való rászorítás,
s nem utolsó sorban a nyelvi kreativitás felébresztése.
A nyelvi ismeretek hiányát vagy a pragmatikai háttérismeretek megléte kompenzálja, vagy
a szituációk revelálják, hogy a tanuló meglévő tudására alapozva minél hamarabb kiépül
hessen a minden elsajátítás döntő részét képező imitációs hajlam.

Pelcz Katalin
Pécsi Tudományegyetem

A beszédkészség fejlesztése a magyar mint idegen nyelv
oktatása során
Tárgyszavak: kommunikatív kompetencia, beszédkészség-fejlesztés, nyelvi etikett

Előadásom kiindulópontjába a nyelvet mint közösségi cselekedetet állítom. Szakmódszer
tani szempontból vizsgálom, hogy a beszédkészség kialakítása/fejlesztése során a magyart
mint idegen nyelvet tanuló diákok elé miként állíthatunk olyan kommunikációs célokat,
amelyek elérhetőek, világosak, és ezen célokat hogyan tudatosíthatjuk a tanulókban is. Mi
ként válik oktathatóvá az udvarias nyelvi magatartás? A kommunikatív kompetencia elemeit
két csoportra oszthatjuk, elkülönítünk a kommunikációhoz minimálisan szükséges feltétele
ket és a kommunikáció minőségének javításához szükséges kívánatos feltételeket. A be
szédkészség tanítását miként befolyásolják a magyar nyelv tipikus vonásai? A tanítás során
miként valósítható meg, hogy a tanuló képes legyen gondolatainak, érzéseinek, vélemé
nyének pontos, a kommunikációs helyzethez igazodó közlésére, és mások közléseinek
megértésére? Hogyan oktathatóak a beszélő szándékának megfelelő mondattípusok, mi
ként közvetíthetőek a mondatfajták eltérő funkciói a megnyilatkozások során?

10. A magyar mint idegen nyelv
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Az előadás második felében vizsgálom a párbeszédek szerepét a magyar mint idegen nyelv
oktatásában, mivel a beszédkészség elsősorban párbeszéd segítségével oktatható. Épít
hetünk a szerepjátékok nyújtotta lehetőségekre; így a tanulók elsajátíthatják a szerepcsere,
szereptartó és szerepváltó kommunikáció ismérveit, fókuszba állítva a párbeszédek alkal
mával a beszélgetőtársra való odafigyelést, a beszéd hármas funkcióját, a kifejezést, a tá
jékoztatást és a befolyásolást.
Az előadás arra keres választ, hogy a nyelvtanulók miként válnak képessé a beszédpartnerrel/beszédpartnerekkel létrehozott szöveg kezdeményezésére, hogyan tudnak szándé
kaiknak megfelelő nyelvi tartalmat létrehozni, miként tudják fenntartani a kommunikációt,
s hogyan tudják lezárni azt.

Kárpáti Tünde
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Vörösmarty idegen ajkúaknak írt nyelvtana
Tárgyszavak: helyesírás, norma, nyelvoktatás

Vörösmarty Mihály nem sokkal a Két szomszédvár és a Csongor és Tünde megírása után
két nyelvészeti munkával is jelentkezett: az egyik a Toldy Ferenccel készített Magyar he
lyesírás és szóragasztás főbb szabályai (1932), amelyet az első magyar helyesírási sza
bályzatként tartunk számon; a másik pedig e szabályzat kiadásának évében megjelent
Kurzgefasste ungarische Sprachlehre für Deutsche című német ajkúaknak írt nyelvkönyv.
E valószínűleg nem iskolai használatra, hanem felnőttek magánoktatására szánt könyv
ugyan nem tartozik kora legjobb nyelvkönyvei közé, első részében, az Ungarische Sprach
lehre című fejezetében azonban Vörösmarty számos figyelemre méltó megállapítást tesz
a magyar grammatikára vonatkozóan.
A magyar és a német nyelv különbségeinek kiemelésére nagy gondot fordító nyelvtan ép
pen az összehasonlító törekvésekből következően vált szabálycentrikussá és az áttekint
hetőség kedvéért táblázatszerűvé. Értéke azonban éppen ebben a gyakorlati megközelí
tésben rejlik.
Előadásomban azt szeretném bemutatni, hogy e német ajkúaknak szánt grammatikájában
Vörösmarty mennyiben követi kortársai grammatikai felfogását, illetve hogy az első magyar
helyesírási szabályzat megalkotásában való részvétele milyen mértékben hatott németül írt
magyar nyelvtanára.

Szende Virág
Balassi Bálint Intézet

A feltételesség kifejezése a magyarban
Tárgyszavak: függő óhaj, feltételes mód

A kommunikatív nyelvoktatási szemlélet megköveteli, hogy a nyelvtanuló már kezdő szinten
is ismerje és alkalmazza azokat a morfológiai, szemantikai és szintaktikai eszközöket,
amelyek kifejezik, hogy a cselekvések, események egymásnak feltételei.
Ennek eszköze csak igen kis részben grammatikai eszköz, a feltételes mód formája nem
képes a feltételesség teljes skálájának kifejezésére, ugyanakkor használati köre más
irányba is mutat. A magyar mint idegen nyelv tanítása szempontjából formailag az egyes
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szám első személyű -nék rag hangrendi illeszkedést mellőző használata, továbbá a volna
és lenne alkalmazása érdemel alapfokon megkülönböztetett figyelmet. A ragozási para
digma kialakulása és a szemléletmód nyelvtörténeti vizsgálódásokat is igényel.
A tartalom szempontjából már kezdő szinten is foglalkoznunk kell a még meg nem valósult
(még megvalósulható) feltétel, a megvalósult feltétel és a meg nem valósult feltétel, vala
mint a függő óhaj kérdéskörén belül azokkal az esetekkel, amelyek a nyelvtanuló számára
a mindennapi érintkezés, majd ezen túlmutatóan haladó szinten az igényesebb, illetőleg
specifikusabb nyelvhasználat irányába mutatnak.
Megvizsgáljuk azt, hogy a nyelvkönyvek milyen eredménnyel dolgozzák fel ezt a kérdéskört,
a formán kívül milyen lehetőségeket kínálnak a mindennapi kommunikáció számára.

Aradi András
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A főnévi igeneves szerkezetek szórendje
Tárgyszavak: segédige, szórend, főnévi igenév, magyar mint idegen nyelv

Az előadás a magyar segédigék kérdéseiről kibontakozott viták eredményeit figyelembe
véve tárgyalja a főnévi igeneves szerkezetek jelentéstani és szórendi sajátosságait. A Kál
mán és szerzőtársai (A magyar segédigék szerkezete ÁNyT XVII. 49-103.) által segédigé
nek minősített lexémák közül mindenekelőtt az akar, tud, szeret főnévi igeneves szerkeze
teit vizsgálja. A témát elsősorban a magyart idegen nyelvként oktatók és tanulók szem
pontjait szem előtt tartva tekint át.
A szerkezetek nyomatéktalan, semleges szórendi változatainak formáit és eltéréseit állítja
vizsgálódása középpontjába az alábbi szerkezeti típusok elemzésével:
- úszni akar, tud úszni, szeret úszni (igekötő nélküli formák);
- áfakarja úszni a folyót; át tudja úszni a folyót; szereti átúszni a folyót (igekötős alakok);
- teát akar főzni, tud teát főzni, szeret teát főzni (igemódosítóval álló szerkezetek).
Az előadás a nyomatéktalan mondatok főnévi igeneves szerkezeteinek szórendi jellegze
tességeit (a három kiemelt segédige részben azonos, részben - aszimmetrikusan - eltérő
viselkedését) a segédigék jelentéstani különbségeivel és a főnévi igenevek vonzatstruktúrájának felépítésével magyarázza.
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Solymosi Mária
Szegedi Tudományegyetem

Gondolatok az idegen nyelvű írásbeli munkák értékeléséről
Tárgyszavak: íráskészség, javítási technika, gondolati szint, kulturális szint, nyelvpedagógia,
módszertan

Piros vagy zöld tollal javítsunk?
A javítás technikájára vonatkozó, látszólag lényegtelen kérdés más megközelítésben tar
talmi, tanári magatartásbeli vagy kulturális különbségként is értelmezhető.
Az előadás azt a kérdést kívánja vizsgálni, hogy a tanár milyen javítási technikával segítheti
és teheti hatékonyabbá a hallgató íráskészségének fejlődését?
Két megközelítést kívánok bemutatni: az egyszeri változatban elkészült írás (end product)
szokásos javítási technikáját és a több lépésben, folyamatos korrekcióval készülő munkák
(process writing) kimunkálása során adódó javítási lehetőségeket.
Az írást javító tanár különböző kérdésekkel szembesül: a hallgató írásban kifejtett gondo
lataihoz fűzzön-e megjegyzést vagy a nyelvi hibákat javítsa; szövegszerűen, teljes monda
tokkal értékeljen vagy javítási jeleket használjon; a több lépcsőben készülő íráskor a folya
mat mely pontján avatkozzon be; javítson-e minden hibát stb.?
Javításkor a tanárnak azt is szem előtt kell tartania, hogy a hallgató milyen típusú tanári
véleményt fogad szívesen, meg fogja-e érteni a javítás szándékát?
A szakirodalmi és személyes tapasztalat szerint a mi kultúránkban a direkt, utasító javítási
technika az általános, ami a tekintélyelvű oktatás és értékelés formája. Az angolszász kultú
rára az írást folyamatában követő, több lépésben történő, indirekt javítási mód a jellemző,
ami nagyobb szabadságot ad a hallgatónak a saját gondolatai megformálására, az írás
szerkezetének változtatására és a mondatszintű hibák önálló javítására is.

Szarvas Júlia
SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar

Teaching Metaphors in Business English
Kulcsszavak: English for specific purposes (ESP), stylistics, language teaching, stilisztika,
nyelvpedagógia, módszertan

Teaching metaphors in Business English discusses the results of a case study investigating
what metaphors appear in reading texts in Business English course book materials, what
implications these might have on teaching metaphors and, finally, what techniques might be
used in teaching metaphors.
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The first section of the paper establishes the theoretical foundations of the case study, con
sidering the structure and function of metaphors as they are viewed in functional stylistics,
and setting up a working definition for the investigations. The second section of the paper
presents the analysis of a two-part series of Business English course books, First Insight
into Business and New Insights into Business, from the point of view of metaphor usage
and examines the questions of a possible categorisation. The third section looks into the
matter of teaching implications, also offering some techniques that might be applied in
teaching metaphors in Business English.

Bujdosó Iván
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Nem mese az, gyermek!
Történetekbe ágyazott tananyagok az eszperantó oktatásában
Tárgyszavak: eszperantó oktatása, tartalomszempontú nyelvtanulás, tanulói önállóság,
nyelvi tudatosság, nyelvpedagógia, mesterséges nyelv, módszertan

A művelt emberek körében a mesterséges nyelv elfogadását elősegítette a nyelv gyors el
sajátításának lehetősége, az azonnal használható nyelvtudás. Maga a tanulási helyzet adta
a motivációt, ugyanis olyan helyzetekben merült föl az eszperantó alkalmazása, mint pél
dául egy tudományos cikk elolvasása szótár segítségével. A nyelvtanulás ugyanaz volt,
mint a nyelvhasználat.
Szélesebb körben sem volt lehetetlen az eszperantó elsajátítása. A legsikeresebbnek a di
rekt jellegű Cseh-módszer bizonyult. Itt a tanuló nagy adagokban kapja az élő, csak eszpe
rantó nyelvű beszédet, kis adagokban a nyelvtant. Saját magának kell a tanári történetből
elvonatkoztatnia a szabályokat. Ez az anyanyelv elsajátítására emlékeztet. Itt a nyelvtanu
lás a történet megfejtése.
A modern technika új lehetőséget teremtett: a nyelv a történet megfejtésének eszköze,
a tartalom a nyelvtanulás forrása lehet. Az Internetes szabadon hozzáférhető környezet, az
abban elérhető programok a nyelv használatba vételét segítik, a kommunikációhoz támo
gatást, forrásokat és lehetőséget nyújtanak.
Milyen stratégiát követhetünk egy viszonylag könnyű nyelv tanításakor? Milyen legyen a ta
nári segítés? Mik azok a lehetőségek, amelyeket a tanuló felhasználhat tanulási stratégiá
jában? Milyen szintig lehet és érdemes az eszperantót tanítani?
Az ezekre a kérdésekre adható válaszokat tekintem át.

Jámbor Emőke
Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem

Kultúraközvetítés a spanyol nyelvoktatásban
Tárgyszavak: kultúraközvetítés, kommunikatív kompetencia, interkulturális kompetencia,
nyelvpedagógia, módszertan

A kultúrafogalom nagyon tág körét próbálom meg leszűkíteni arra a körre, amit a nyelv
oktatásban kultúrán és annak közvetítésén értünk. A kultúra mely elemei szükségesek fel
tétlenül ahhoz, hogy a nyelvtanuló úgy érezze, hogy kommunikatív kompetencia szintje eléri
azt a szintet, amellyel az idegennyelvi kultúrában a szituációnak legmegfelelőbben tud reá
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gálni, viselkedni, kommunikálni. Tudjuk, hogy minél magasabb a nyelvtanuló nyelvi kom
petencia-szintje, vagyis minél tökéletesebben beszéli az adott nyelvet, annál inkább elvár
ják tőle, hogy kommunikatív kompetenciája és annak alkompetenciáinak szintje is a nyelv
tudásának megfelelő szintet érje el. Előadásomban a szociokulturális és interkulturális
kompetencia kérdésére térek ki, mivel ezek hiánya kellemetlen helyzetekbe sodorhatja az
egyébként magas szintű nyelvtudással rendelkező idegen nyelvet beszélőt. Mit tehetünk
annak érdekében, hogy ezeknek a félreértelmezhető, kellemetlen, félreértéseket teremtő
helyzeteknek elkerülésére a nyelvtanár fel tudja készíteni a nyelvtanulót? A köznapi kultúra,
a viselkedési szokások megismertetése milyen szerepet játszik, mennyire van jelen a nyelv
oktatásban?

Albert Ágnes
Eötvös Loránd Tudományegyetem

A kreativitás hatása a nyelvtanulók szóbeli elbeszélő
feladatban nyújtott teljesítményére
Tárgyszavak: tanulói kreativitás, nyelvtudás, szóbeli elbeszélés, fluencia, originalitás,
nyelvpedagógia, módszertan

A nyelvtanulásban szerepet játszó egyéni különbségek vizsgálata jelentős eredményeket
felmutató kutatási terület a nyelvpedagógián belül. Azonban számos kognitív, motivációs és
társas tényező jelentőségének feltárása ellenére, létezik egy olyan összetett jelenség, ne
vezetesen a tanulói kreativitás, aminek fontosságát mai napig nem kutatták átfogóan. Az
előadás célja annak ismertetése, vajon a tanulói kreativitásban fellelhető különbségek je
lentősen befolyásolják-e a tanulók olyan szóbeli elbeszélő feladatokban nyújtott teljesítmé
nyét, amelyek bizonyos mértékig a képzelőerőre építenek.
Az előadásban bemutatott vizsgálat adatai egy magyar középiskolás diákok körében vég
zett kutatásból származnak. Ennek keretében a résztvevők nyelvtudását és kreativitását
standardizált tesztekkel mértük, a szóbeli feladatok megoldását hangszalagra rögzítettük,
majd átírtuk az elemzéshez. A kreativitás három összetevője (az originalitás, a flexibilitás és
a fluencia), illetve a feladatmegoldás különböző aspektusai (a történetek hossza, lexikai
változatossága, nyelvtani komplexitása, és minősége) közötti kapcsolatokat a parciális kor
reláció statisztikai módszerével elemeztük. Ez lehetőséget adott arra, hogy a fenti változók
kapcsolatából a nyelvtudás szintjének szerepét kiszűrjük.
Az eredmények arra engednek következtetni, hogy a kreativitás három összetevője eltérő
módon hat a feladatmegoldás különféle mérőszámaira. Míg a fluencia a történetek hosszá
val korrelál pozitívan, addig az originalitás a lexikai változatosság bizonyos aspektusaira és
a létrehozott történetek minőségére hat. Úgy tűnik tehát, hogy joggal állíthatjuk: a tanulói
kreativitás olyan egyéni változó, ami befolyást gyakorol a nyelvtanulók szóbeli elbeszélő
feladatban nyújtott teljesítményére.
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Mihalovicsné Lengyel Alojzia
Veszprémi Egyetem

A németnyelvi olvasmányok kultúraközvetítő szerepe
Lux-Theisz Német nyelviskola című tankönyvsorozatában
Tárgyszavak: nyelvoktatás, művelődési cél, országismeret, nyelvpedagógia, módszertan

Az idegennyelvi olvasmány tematikai kiválasztásának kérdése a neveléstörténet minden
korszakában és a nyelvoktatás történetének minden módszertani irányultságában fontos je
lentőséggel bír.
Lux Gyula, a Német nyelviskola című tankönyvsorozat szerzője, a német mint idegen nyelv
oktatásában csak a direkt módszer alapján álló művelődésismereti tanulmányokat fogadja
el. A tankönyvíró elképzelései szerint a német szellemű olvasmányi anyagnak a magyar
művelődésrajzi képekben kell gyökereznie: a gimnázium első és második osztályában
a falu és a város életének bemutatása, valamint egyszerűen szövegezett földrajzi és törté
nelmi tárgyú olvasmányok erkölcsi nevelést célzó, gyermekek számára írott versek, mesék
után következik a harmadik osztály tananyagában Németország művelődésrajzi képeinek
bemutatása.
A tankönyvsorozat egyik legsikerültebb művelődésrajzi képsora a középkor kulturális életét,
a lovagkort közvetlen módon mutatja be: a történelmi háttér ábrázolása után a lovagi élet
bemutatása következik megfelelő művészi illusztrációkkal (III. rész). A tankönyvsorozat IV.
részének nyelvtani összefoglalója kultúrtörténeti kölcsönszavak rendszerezésével foglalko
zik: a lovagkor nyelvezetének a magyar nyelvre történő hatásával is.
A célnyelvi kultúra megismertetése történhet közvetett módon is, amint egy német város
(Würzburg) és egy magyar város (Eger) jellegzetes népeinek egybevetett olvasmánytípusa
mutat be.
Mindkét olvasmánytípus felépítésével a tantárgyak közötti koncentráció nyilvánul meg:
a német szellemi olvasmányi anyag mindkét esetben magyar művelődésrajzi képekben is
gyökerezik.
A művelődésrajzi olvasmányokat a tökéletességre törekvő nyelvkészség teszi élvezhe
tőbbé, ugyanakkor az önként adódó tematikai összehasonlítás maradandó ismereteket
eredményez.

Szőke Edit
Veszprémi Egyetem

Orosz anyanyelvű diákok
nyelvtanulási stratégiáinak vizsgálata
Tárgyszavak: nyelvtanulási stratégiák, angol mint idegen nyelv, orosz anyanyelv, SILL,
nyelvpedagógia, módszertan

Ez a tanulmány egy, a Jekatyerinburgi Műszaki Főiskola hallgatóinak az angolt idegen
nyelvként tanulók körében elvégzett, a tanulók nyelvtanulási stratégiáit vizsgáló felmérést
mutat be.
Az adatgyűjtéshez a R. Oxford által összeállított SILL (Strategy Inventory for Language
Learning) kérdőív orosz nyelvű változatát használtam, melyet már korábban sikeresen al
kalmaztam magyar anyanyelvű, az angolt idegen nyelvként tanuló egyetemi hallgatók stra
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tégia-használatának vizsgálatára. Ez a rendszer a stratégiákat hat nagy csoportba sorolja:
memória, kognitív, kompenzáló, metakognitiv, affektiv és szociális stratégiák.
A felmérés során megvizsgáltam az általános stratégia-használatot, stratégiák használatát
a SILL kategóriái szerint és két különböző tudásszinten levő (kezdő, középhaladó) hallgatók
stratégia-használatát a nemek viszonylatában.
Az eredmények legtöbb esetben nem feleltek meg elvárásainknak és korábbi, hasonló fel
mérések eredményeinek. A vizsgálat a korábbi eredményektől eltérően nem mutatott szig
nifikáns különbséget a férfiak és nők általános stratégia-használata között. A SILL kategó
riái szerint a magasabb nyelvi szinten álló nők a - memória stratégiák kivételével -m aga
sabb stratégia-használatot mutattak kezdő társaiknál. Szignifikáns különbséget a metakognitív és az affektiv stratégiáknál találtam. A férfiak esetében az affektiv és a szociális stra
tégiák használata gyakoribb a kezdő szintű nyelvtanulók esetében, a többi kategóriában
nincs szignifikáns különbség.

Balogh Katalin
Budapesti Gazdasági Főiskola

A nyelvkönywálasztás
a kulturális kompetencia szemszögéből
Tárgyszavak: kulturális kompetencia, nyelvoktatás, tankönyvelemzés, francia nyelv,
nyelvpedagógia, módszertan

Az elemzés a nyelvtanulás során a nyelvtanulóban kialakítandó kulturális kompetencia fo
galmából indul ki. A szakirodalomban találunk részletes szempontrendszereket a tankönyv
kiválasztáshoz, azonban a kulturális elem vizsgálatát tovább lehet finomítani. Ennek a rövid
tanulmánynak az a célja, hogy ezúttal csak a kulturális elem nyelvkönyvbeli előfordulásait
formalizálja egy konkrét, a 90-es években megjelent kétlépcsős francia tankönyvcsomag,
a Tempo kötetei alapján. Az eredmények nemcsak a francia nyelv oktatásában használha
tóak fel, hanem alkalmazhatóak más nyelvekre is.
A szempontrendszer kialakítása párhuzamos szálakon futhat, részben a felhasznált társ
tudományoknak köszönhetően: 1) A klasszikus országismereti tényezők mint a földrajz és
történelem, az aktuális társadalom bemutatása statisztikai és szociológiai megközelítésben
2) A kulturális antropológiai szál: az egyes népek, népcsoportok összehasonlító vizsgálata,
a szociálpszichológiából ismert sztereotípiák tükrében, identitási kérdések, kép róluk és ró
lunk, hősök és értékek. Ez utóbbiak terén támaszkodni lehet a hofstedei vagy trompenaarsi
kutatásokra is. 3) Egyes viselkedési módok szituáció- és kultúrafüggő elemei, köztük
a nyelvi megjelenési formájúak is. Második lépésben az így felállított kategóriákat egyesít
hetjük az idő/tér változóinak figyelembevételével.
A kultúra nyelvoktatásban játszott szerepének ilyenfajta megközelítése olyan összetett tu
dásokat követel meg a nyelvtanártól, amelyekre képzése nem mindig készíti fel, ezért szük
ségessé válik a kultúra nyelvtanárképzésben betöltött helyének újragondolása.

S ze kci ók

94

Lukácsné Budai Judit
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Az idegen nyelvek oktatásának tervezése a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem Nyelvi Intézeténél
Tárgyszavak: tantervelmélet, nyelvoktatás, nyelvoktatás tervezése, nyelvpedagógia,
módszertan

Előadásomban rövid tantervelméleti bevezető után, arról szeretnék beszélni, hogy a nyelv
oktatással kapcsolatos specifikumok hogyan érvényesülnek az intézetünknél folyó nyelv
tanítás tervezésénél.
Kérdéseket fogalmaznék meg arra vonatkozóan, hogy hazánk NATO-hoz történő csatlako
zása után a tervezés tükrözi-e a NATO által előírt követelményeket. Továbbá hogyan válto
zott a nyelvvizsgáztatási rendszer az intézetnél.
Az új szükségleteket és kihívásokat figyelembe véve szólnék a tananyagfejlesztés lehető
ségeiről is.

Szalacsek Margit
Szegedi Tudományegyetem

Házi feladat: délutáni nyűg, másolási feladat,
vagy a nyelvoktatás segédeszköze?
Tárgyszavak: házi feladat, ismétlés, önálló alkalmazás, egyéni stratégiák, nyelvpedagógia,
módszertan

A házi feladat valószínűleg a szervezett oktatás fennállása óta létező intézmény, a didakti
kák mégis elenyészően keveset foglalkoznak vele. Funkciója minden bizonnyal a tananyag
ismétlése, elmélyítése, a tanultak alkalmazása, de tapasztalataim szerint a házi feladat eset
leges műfajjá lett: ritkán tervezzük, inkább aszerint adjuk, hogy éppen hol ért véget az óra.
A tankönyvek maguk általában szót sem ejtenek házi feladatról. A modern angol nyelv
könyvek alapján azt kell gondolnunk, hogy a szerzők nem is szándékoznak a nyelvtanuló
nak otthoni feladatot adni. A tanári kézikönyvek tesznek olykor megjegyzéseket arra, hogy
bizonyos feladatokat házi feladatnak lehet adni, de a feladat célját nem fogalmazzák meg.
Miért adunk hát házi feladatot? Hogyan választjuk ki az otthonra szánt tevékenységet?
Egyáltalán milyen fajtái vannak, és melyik mire jó? A következő órán hogyan ellenőrizzük
a megoldást?
Ezekre a kérdésekre kísérelek meg választ adni a szakirodalom, tananyagaink, valamint
a magam és kollégáim tapasztalatai alapján.
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Szirmai Erika
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola

Életkori sajátosságok, nyelvórái lehetőségek
Tárgyszavak: gondolkodásbeli fejlődés, téri orientáció, elvonatkoztatás, életkor,
nyelvpedagógia, módszertan

Az általános iskola alsó tagozatán tanító nyelvtanárok-nyelvtanitok gyakran találkoznak
olyan jelenségekkel, melyek első pillantásra fejtörést okoznak: miért nem tudják tanítvá
nyaink megoldani a feladatot, mely látszólag semmi nehézséget nem kellene hogy okoz
zon? Figyelmesebb vizsgálat kideríti, hogy a nehézséget nem az idegen nyelv okozza, ha
nem a tanulók gondolkodásbeli fejlődésének speciális szakaszai: a feladat maga nem felel
meg a tanulók fejlettségi szintjének.
A jelen felmérés ezen korlátokból a téri orientációt vizsgálja: vajon a (tapasztalat szerint sok
felnőttnek is) nehezen menő útbaigazításnak van-e fejlődésbeli oka? Életkori sajátosság-e,
hogy nehezen megy a téri elvonatkoztatás és eligazodás? Vannak-e szakaszhatárok? Me
lyik évfolyam tud már viszonylagos biztonsággal irányokat adni?

Erdélyi Csongor
Miskolci Egyetem

Az írástevékenység vizsgálata
az általános iskola alsó tagozatában
Tárgyszavak: tollbamondás, másolás, hibaelemzés, hibatípusok, nyelvpedagógia, módszertan

Előadásomban a magyar, mint anyanyelv elsajátításának egy szeletével foglalkozom. Egy
miskolci általános iskolában 2002 januárjában 49 második, 49 harmadik és 32 negyedik
osztályos tanulóval elvégzett írásvizsgálat alapján elemzem az alsó tagozatos gyerekek
írástevékenységét.
Vizsgálatomban a tanulók tollbamondás (diktálás), illetve másolás útján létrehozott munkáit
analizálom hibaelemzés módszerével. A hibaelemzés folyamán kitérek arra, hogy az adott
évfolyamon tanulóknál milyen íráshiba-típusok merülnek fel és ezeknek milyen az eloszlá
suk. A hibatípusok lehetnek: betűcsere, felesleges betűk beiktatása, betűkihagyás, betűnél
nagyobb egység kihagyása, egybeírás, különírás, szövegtagolási hibák, kvantitás- és éke
zetjelölés, ékezettel kapcsolatos (többszörös) hibák és egyéb hibák.
Minden hibatípusnál fontos feltárni, mi vezetett a hibás írásmódhoz, milyen tényezők be
folyásolták a tanulót a hibák ejtésénél.
A feladatok egyik része tollbamondás, másik része másolás módszerével valósult meg.
Ezért a hibaelemzésnél fontos figyelni a hallott, illetve az írott szöveg dekódolásának folya
matában meglevő különbségekre. Amikor hallott szöveget írunk le, a betűket (grafémákat)
felidézzük, írott szöveg másolásánál pedig felismerjük. Mivel a felidézés bonyolultabb men
tális folyamat a felismerésnél, feltételezhetjük, hogy a vizsgált korosztály (8-9-10 évesek)
a tollbamondásnál több hibát követ el és többféle hibatípust vonultat fel, mint a másolásnál.
A vizsgálat lefolytatását lehetővé tevő általános iskolában foglalkoznak diszlexiás gyerme
kekkel is, így az ő teljesítményük elemzése is rengeteg hasznos információval látja el mind
a fejlesztő pedagógusokat, mind pedig a kutatókat.
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Czupy Imréné Varga Klára
Veres Péter Szakközépiskola

Az írásbeli munkák nyelvi megformálásai
a középiskolai dolgozatokban és ezek tanulságai
Tárgyszavak: olvasáshiány, írásbeli nyelvi megnyilatkozás, motiváció, kommunikációs
ismeretek, nyelvpedagógia, módszertan

1. A technikai eszközök (Tv, video, internet) terjedése és ezek időigényes használata hát
térbe szorította a szépirodalmi könyvek olvasását a középiskolások körében is, ám azegyén szókincsének és stílusának formálása, valamint a választékos megnyilvánulások
nagy része a rendszeres olvasásnak köszönhetők.
Az olvasáshiány egyre erőteljesebben jelentkezik a tanulók írásbeli munkáiban.
2. A dolgozatok nyelvi rétegének vizsgálatával igyekeztem arra rámutatni, hogy milyen sze
repe van az „előkészületeknek” (olvasás, memoriterek, szókincsbővülés) az írásbeli meg
nyilvánulásokban, a tankönyvek használhatóságának és a tanár szakmaszeretetének és az
órai kommunikációk minőségének, valamint az „egyéb kategóriába” tartozó könyvek olva
sásának, hatásának.
3. Az írásművek értékelésében szerepet játszó tényezők körvonalazása, szubjektív és ob
jektív tényezők hogyan alakítják az értékelést, érdemjegyeket. Miként befolyásolja a külalak
vagy a nyelvi formálás a javító tanárt; jelentkezik-e hatása előző pragmatikus ismereteknek.
4. Milyen tényezők motiválják a tanulót az írásbeli munkára való felkészülésben.
5. Milyen kompetenciával bírnak a vizsgálat tapasztalatai, melyek azok a feladatok vagy le
hetőségek, melyek progresszív irányba indíthatják el az írásbeli munkák minőségének ala
kulását, játszhatnak-e ebben szerepet a retorikai és kommunikációs ismeretek.

Lőrincz Ildikó
Nyugat-Magyarországi Egyetem

Győri általános iskolások nyelwálasztási motivációi
Tárgyszavak: nyelvválasztás, nyelvi fogékonyság, alsó tagozatos nyelvoktatás, attitűdök,
motivációs rendszer, nyelvpedagógia, módszertan

Egy országos méretű felmérés (Csizér Kata, Dörnyei Zoltán, Németh Dóra: lásd Modern
Nyelvoktatás 2001) részletes és átfogó képet nyújt a magyarországi általános iskolákban
oktatott idegen nyelvek megoszlásáról az 1993 és 1999 közötti időszakban. Megállapítható,
hogy a nyelvtanulás területén is egyfajta globalizáció mutatható ki: az angol nyelvet sze
retné a legtöbb diák tanulni. Érdemes lenne azonban megvizsgálni, hogy a számok mögött
milyen motivációs attitűdök befolyásolják a nyelvválasztást, a társadalom nyitottabbá válása
hat-e a diákok nyelvválasztására. A fent említett tanulmány, valamint hasonló témájú fran
cia és német felmérések alapján kívántam egy észak-dunántúli városban (Győrben) fel
mérni, hogy milyen tényezők befolyásolják a németül, angolul és franciául tanuló kisisko
lások nyelvválasztását, hogyan látják a nyelvválasztási folyamatot a nyelvtanulás kezdetén,
valamint két, illetve négy év távlatából. A kérdőíves technikával végzett adatgyűjtés nyomán
behatárolható a nyelvtanulók motivációs rendszere: a nyelvválasztást befolyásoló tényezők
ugyanis a gyermek környezetének a célnyelvről és a célnyelvi kultúráról alkotott reprezen
tációit tükrözik, amelyek impliciten, magától értetődő tartalmakként vannak jelen egy közös
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ség kollektív tudatában. A vizsgálat második céljaként adalékokat kívántam gyűjteni ahhoz
a témakörhöz, hogy az iskolások célnyelvi kultúrára és a célnyelvre vonatkozó attitűdjei és
reprezentációi milyen formában lennének kiaknázhatok a nyelvtanulási motiváció növelé
sére egy sikeresebb tanulási folyamat érdekében.

Győri Anna-lmrényi Tibor-Komlódi ZsuzsannaMartínez Á g n e s -Renteria Anna-Mária
Budapesti Gazdasági Főiskola - Magyar Ortodox Egyház - Budapesti Gazdasági Főiskola - Budapesti
Gazdasági Főiskola - Budapesti Gazdasági Főiskola

Szaknyelvet, kezdőknek
Tárgyszavak: gazdasági szaknyelv, kezdőknek, spanyol, feladatközpontú módszer, integrált
készségfejlesztés, kultúra, interkultúra, nyelvpedagógia, módszertan

A szaknyelvoktatás fogalma és értelmezése gyakran heves szakmai viták tárgya. A vitapart
nerek már a szaknyelv definiálásában is ellentmondanak egymásnak. Az a kérdés is meg
osztja a szakembereket, hogy a nyelvtudás milyen szakaszában kerülhet sor a szaknyelvi
ismeretek oktatására/elsajátítására.
A nyelvoktatás feltételeinek romlása, a nyelvórák számának csökkenése arra késztetett
bennünket, hogy céltudatosabban készítsük elő hallgatóinkat a szaknyelv elsajátítására.
Az előadás szerzői arra vállalkoztak, hogy a spanyol nyelvoktatást egy-egy elsőéves fő
iskolai csoportban kezdettől a munka világára hangolt tananyag segítségével oktassák.
A csoportok párhuzamosan haladnak, az őket tanító tanárok sűrűn konzultálnak egymással.
Ötleteiket és az általuk készített kiegészítő segédanyagokat megosztják egymással, a ha
ladást ellenőrző dolgozatokat is közösen készítik el. Egy, a hagyományostól eltérő tan
anyagot a kommunikatív módszeren belül is újszerű módszerrel oktatnak. A nyelvi és szak
nyelvi készségek fejlesztésével, a tananyagnak a főiskolás közönségre való testreszabásával, a kulturális kompetencia kialakításával és a gazdasági szakmai tartalommal kapcsola
tos reflexióikat foglalják össze.

Horváth Márta
Nyíregyházi Főiskola

Drámapedagógiai elemek használata
az idegennyelv-oktatásban
Tárgyszavak: drámapedagógia, kommunikációs kultúra, verbális és metakommunikációs
ismeretek, nyelvpedagógia, módszertan

Az előadás célja, hogy bemutassa, milyen módon lehet alkalmazni a drámapedagógia mód
szereit az idegen nyelvi órán és az órán kívüli tevékenységben, a kommunikációs kultúra és
az idegen nyelvi tudás fejlesztésére.
A Nemzeti Alaptanterv a kommunikációs kultúrát középpontba helyezte és kimondta, hogy
a verbális nyelvi és a metakommunikációs ismeretek - tekintet, gesztusok, testtartás,
hanghordozás, mozgástér - alkalmazását minél teljesebb értékűvé kell tenni. Ez az igény
az anyanyelvi nevelésben könnyebben valósítható meg, hiszen a drámapedagógia eszköz
tára e pontokon hatékonyan léphet be segítő elemként. Azonban az idegen nyelv is hasznot
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húzhat ebből, mivel a nyelvi funkciók, az ún. beszédszándékok tartalmilag azonosak anya
nyelven és idegen nyelven egyaránt.
A drámajátékok nyelvtanításbeli szerepét a gyakorlatban a Mátészalkán ez évben ötödször
megrendezésre kerülő Országos Francia Nyelvi Színjátszó Fesztivál bizonyítja a legjobban.
Évente 400-500 általános iskolás érkezik az ország minden pontjáról saját iskolai színtár
sulatával, hogy bemutasson egy-egy francia nyelvű darabot.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a színpadi játék, a színrevitel, a jelmezek színvonala
- párhuzamosan a nyelvi tudással - évről évre jobb. A drámapedagógiai ismeretek alkal
mazása dupla haszonnal jár a nyelvtanár számára, mivel e játékos formában végzett tevé
kenységek a gyermek egész személyiségét alakítják, ugyanakkor a nyelvi tudását is fej
lesztik.

12. £ l m é l e t i
Szekcióvezető:
Üléselnökök:

nyelvpedagógia

Bárdos Jenő (Veszprémi Egyetem)
Bárdos Jenő
Erdei Gyula
Kontráné Hegybíró Edit
Szablyár Anna

Bárdos Jenő
V eszprémi Egyetem

A nyelvtudás fogalmának értelmezései
Tárgyszavak: nyelvtudás, többnyelvűség, mérési célképzet, nyelvtudás szerkezete, nyelvtudás
hierarchiája, nyelvpedagógia, módszertan

Senki sem tudja pontosan, hogy mit jelent egy nyelvet tudni, mégis bárki - a laikustól a tu
dósokig - kész azonnal véleményt formálni egy másik ember nyelvtudásáról. A népi nyel
vészetnek ez az újkori nyúlványa rokon azzal a lelkesültséggel, amely már az ókorban az
ékesen szólni bíró embert a dicsőség szférájába emelte, a több nyelven beszélőt pedig
csodálattal övezte. Úgy tűnik, hogy az emberek érzékenyek a személyiségnek erre a több
tükörből történő áradására, amely a többnyelvűség motorját hajtja - és ugyanakkor a hite
lesség forrása is. Valahol éppen itt lappang a nagy titok: ha egyszer sikerül feltárni a nyelv
tudás szerkezetét, hierarchiáját, dinamikáját, kifejlődésének stációit, akkor javulhat a mérés
és értékelés érvényessége. Amíg ezt nem sikerül elérni, csak egyetérthetünk Jakobovitscsal
(1970: 75), aki szerint „...azt a kérdést, hogy mit jelent egy nyelvet tudni, még senki sem érti.
Következésképpen a nyelvi készségeket vizsgáló tesztek, amelyeket manapság egyetemesen
használnak, nem adekvátak. Mégpedig azért nem, mert valami olyat próbálnak mérni, amit
még nem sikerült pontosan meghatározni”. Az elmúlt három évtizedben sokat változott
a tesztelés világa, de Jakobovits megjegyzésének még most is komoly súlya vagyon.
A szerző a nyelvtudást az evolúciós pszichológia, pszicholingvisztika és a nyelvpedagógia
szemszögéből elemzi. Többek között vizsgálja változékonyságát - mint történeti kategóriát
- mind az egyén, mind a társadalom szempontjából. Ennélfogva a nyelvtudásról, mint mé
rési célképzetről alkotott fogalmunk szintúgy „változékony” kell legyen, hacsak nem akarjuk
feladni a pontos célzás lehetőségét.

Háry László-Huszti Judit
Pécsi Tudományegyetem

Összhangban az EU nyelvpolitikai törekvéseivel az ECL nyelvvizsga
Tárgyszavak: nyelvoktatás, mérés, nyelvvizsgarendszer, harmonizáció, nyelvpedagógia,
módszertan

Az EU egységesítési törekvései között - a népek közötti kommunikáció és mobilitás elő
segítése és motiválása érdekében - jelentős szerepet kapott a nyelvoktatásnak, az elért
nyelvtudás mérésének, valamint a nyelvtudást igazoló bizonyítványoknak a harmonizálása.
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Az Európa Tanács nyelvoktatási ajánlásait a Common European Framework-ben fogal
mazta meg, amely a nyelvoktatással, nyelvtudásméréssel foglalkozó szakemberek alapvető
kézikönyvévé vált.
A nyelvtudás szintjeinek meghatározása, az egyes szintekhez tartozó tudásanyag és kész
ségek leírása jelentős befolyást gyakorolt a már működő nyelvvizsgarendszerek egysége
sítésére, illetve a kidolgozás alatt álló nyelvvizsgák tartalmának, módszereinek megfogal
mazására. Az egységesítési szándékot a nemzetközileg „bejáratott” nyelvvizsgák körében
jól példázza egyrészt az ALTE-ba tömörült nemzeti nyelvvizsgarendszerek erőfeszítése,
másrészt a European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages-be
tömörült neves európai nyelvoktató intézményeknek az egységesítési elgondolása. Előb
biek egymásétól eltérő szintszámú és mérési módszert alkalmazó nyelvvizsgákat igyekez
nek egy egységes regiszter segítségével definiálni, utóbbiak egy egységes, standardizált
nyelvvizsgarendszer kidolgozásával teremtették meg az EU tagállamok és a tagjelölt orszá
gok nyelveiből azonos követelmények alapján mérő nyelvvizsgarendszert. Az előadás ke
retében ez utóbbinak, az ECL nyelvvizsgarendszernek az Európa Tanács ajánlásaival össz
hangban kidolgozott kritériumrendszerét, a kommunikatív kompetencia tesztelésére irá
nyuló mérési módszerét mutatják be az előadók.

Szabó Gábor
Pécsi Tudományegyetem

Say that újra, bitte
Vizsgaszintek ekvivalenciájának biztosítása különböző nyelvek között a produktív készségeknél
Tárgyszavak: vizsgaszint, ekvivalencia, garanciák, nyelvpedagógia, módszertan

A nyelvvizsgarendszerek esetében gyakorta nincs objektív bizonyítéka annak, hogy egy
deklarált szinten alkalmazott feladatok nehézsége ténylegesen megfelel-e az illető szintnek.
Még inkább így van ez egy olyan vizsgarendszer esetében, amely különböző nyelveket foglal
magában. Ilyenkor nem pusztán egy adott nyelven belül fontos a szintek precíz meghatáro
zása, de elméletileg az érintett nyelvek között is igazolni kellene a vizsgaszintek ekvivalenciá
ját. A többnyelvű vizsgarendszerek nagy részében nem találhatók ilyen jellegű garanciák.
Az előadás arra tesz kísérletet, hogy - egy nyelvvizsgarendszer újonnan bevezetendő gya
korlata alapján - vázoljon egy potenciálisan hatékony módszert, mely biztosíthatja a vizs
gaszintek nyelvek közötti ekvivalenciáját a produktív készségek területén.

Magnuczné Godó Ágnes
Miskolci Egyetem

Etnocentrizmus az összehasonlító retorikában
és a nyelvpedagógiában
Tárgyszavak: etnocentrizmus, összehasonlító retorika, szociopragmatikai különbség,
interkulturális tudatosság, nyelvpedagógia, módszertan

Több kontrasztív retorikával foglalkozó neves szakember is felvetette már azt a problémát,
hogy ezen a szakterületen a tudományos objektivitást gyakran elhomályosítja a szubjektív
ítélet, mivel a kontrasztív retorika olyan szociopragmatikai különbségeket vizsgál írott sző-
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vegek alapján, amelyek az emberek (beleértve a kutatók) legmélyebben rejlő, gyakran nem
tudatosított heurisztikus sémáit érintik. Ennek eredménye lehet az etnocentrikus ítéletalko
tás, amelynek megnyilvánulásai nagyon sokszínűek: gyakori példa az összehasonlítás tár
gyát képező idegen nyelven írt konkrét írásművek „összefüggéstelennek” vagy „nehézkes
nek” bélyegzése, de előfordult az is, hogy az idegen nyelvet beszélők egész csoportját „lo
gikus gondolkodásra”, „racionális érvelésre” képtelennek minősítette egy cikk szerzője.
Mindez azt is tükrözi, hogy a kontrasztív retorika és a kapcsolódó pedagógiai gyakorlat ál
talában nem „ideológia-mentes”, az előbb említett esetekben például az összehasonlítás
alapját képező „domináns nyelv” tanulásának szükségességét támasztja alá.
A jelen előadás célja kettős. Egyrészt bemutatom az etnocentrizmus okait és megnyilvá
nulásait az összehasonlító retorikában és az idegennyelv-pedagógiában; másrészt szeret
nék javasolni egy olyan ideológiai megközelítést, amely nem a nyelvek és beszélők feletti
„ítélkezésre” buzdít, hanem az információ feltárására, ami hozzásegíti a nyelvtanulókat az
interkulturális tudatosság kifejlesztéséhez, és a nemzetközi kommunikációban való haté
kony és eredményes részvételhez.

Petneki Katalin
Eötvös Loránd T udományegyetem

Az Idegen nyelv tantárgy jelen helyzete
és fejlesztési elvárásai - vitaindító
Tárgyszavak: idegennyelv-oktatás, közös problémák, közös igények, nyelvpedagógia, módszertan

Az OKI PTK a kerettanterv bevezetésének évében, 2001-ben megkezdte az összes iskolai
tantárgy helyzetének felmérését azzal a szándékkal, hogy feltárja az egyes tárgyak fejlesz
tési igényeit is. Ehhez minden tantárgy azonos témaköröket dolgoz fel. Ezek a következők:
1. A tantárgy helyzete a tantárgyi modernizációs folyamatban
2. Milyen kihívások érik a tantárgyat?
3. Taneszközök helyzete
4. Tantárgyak közötti összehangoltság
5. Nemzetközi összehasonlítás
6. Értékelés - a követelmények kérdései
7. Közös vizsgálati szempontok
8. Milyen fejlesztéseket igényel a tantárgy az elkövetkező években?
Az idegennyelv-oktatásról szóló tanulmányom még csak most készül, de már kezdettől sze
rettem volna minél több kolléga véleményét begyűjteni. Az oktatásirányítás részéről ugyanis
az utóbbi időkben mindig csak „egy” tantárgyról beszélnek, ha idegen nyelvről van szó,
mégis az angolos, a franciás, a németes, az olaszos, az oroszos stb. külön-külön tanítja
tantárgyát. Mi a közös bennük, milyen hatékonyan dolgoznak és vannak-e közös gondjaik?
Vitaindítómban a fenti nyolc pontról szeretném ismertetni azt, amit eddig összegyűjtöttem,
de jó lenne, ha a konferencia résztvevői közül minél többen hozzáadnák saját tapasztala
taikat és gondolataikat.
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Pálos Ildikó
Szegedi Tudományegyetem

Show me how you listen - and I'll tell you who you are...
Exploring the relationship between preferred FL listening strategies and personality types
Tárgyszavak: personality types, listening strategies, personality traits, listening comprehension
tasks, nyelvpedagógia

The paper presents the findings and discusses the teaching implications of four case stud
ies which aimed to investigate the possible relationship between the personality types of
foreign language learners and the inventory of the listening strategies they tend to apply
when approaching a challenging listening comprehension task.
The underlying assumption is that the inventory of the strategies with which learners ap
proach learning tasks is dependent on a number of factors, of which personality related
factors are of key importance. Of the number of such factors potentially to consider (age,
aptitude, motivation, learning styles and personality characteristics), we focus on personal
ity traits.
The learners selected for the case study are intermediate level adult learners who have
been taught by the author for at least 10 months. The author’s observations were checked
and verified by two think-aloud verbal report studies conducted with each learner while they
were attacking challenging listening comprehension tasks.

Kontráné Hegybíró E d it-Kormos Judit-Csölle Anita
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Lessons learnt from piloting advanced test-tasks
Tárgyszavak: Needs analysis, language testing, test development, nyelvpedagógia

The presentation describes the preliminary results of a test development project, in which a
new language proficiency exam for English majors is being devised. English majors in Hun
gary represent a special group of language learners. They already have a good command
of the language at the beginning of their studies, and their goals are not tied to any one
profession. Majoring in English in a non-native context is usually a prerequisite for becom
ing a teacher of the language, and it is also a passport for becoming an “authority” in it. As
a consequence, adapting general proficiency tests or taking over tests developed for future
language teachers is not viable if one wants to assess English major’s language compe
tence in a valid and reliable manner. In the first phase of the project, we surveyed students’
language wants in order to see for what purpose they use English at the university and out
side school-settings. Based on the results of the survey, we developed test-tasks that re
flect students’ real-life language use. In the talk we summarise the findings of the needs
analysis project and discuss the lessons from the piloting of the test-tasks.
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Peckham, Don
Szegedi Tudományegyetem

The Use of Explicit Knowledge in Second Language
Acquisition
Tárgyszavak: second language acquisition, language pedagogy, nyelvpedagógia

One of the central questions of second language acquisition research in the past years has
been the relationship between implicit and explicit processes in second language learning.
This paper will approach this issue from the point of view of the contribution of explicit
knowledge in language learning. Possible roles for explicit knowledge in second language
learning will be discussed, and data will be presented from a recent research project done
in Hungary concerning the impact of explicit knowledge on the noticing of grammar and
vocabulary in input. Results of the project show that when learners’ consciously focus on
grammatical and lexical form, these forms become more salient when encountered in input.
Issues concerning the relationship between noticing forms in input and learning will be
raised.

Williams, Thomas
Szegedi Tudományegyetem

A Surprise Twist in the EFL Classroom:
Applying the Garden Path Technique
Tárgyszavak: Garden Path Technique; Cross-linguistic influence; Second Language
Acquisition; methodology, nyelvpedagógia

This presentation has developed out of my teaching experience at the University of Szeged
where I have been teaching English as a Foreign Language courses at the intermediate
and advanced levels. Throughout the years I have found that in Hungary - unlike in the US
- very often university language classes - whether offered at the language centres or at
academic departments for students majoring in a given language - attempt to fulfill a twofold
purpose: (1) to improve learners’ level of proficiency and (2) to prepare them for a language
exam, either an external one, such as the ORIGO or TOEFL, or an institutional one, such as
a comprehensive academic proficiency exam.
This paper discusses the application of a teaching technique relatively unknown in Hungary
called the Garden Path Technique which aims at uniting these dual teaching purposes
within one framework. In order to provide a full understanding of what this method entails,
I first discuss Interlanguage theory with a special emphasis on the phenomenon of cross
linguistic influence (CLI) and the process of hypothesis testing since they play a key role in
the Garden Path Technique. Then, I analyze the Garden Path Technique, pointing out its
strengths as well as weaknesses. In the closing section, I elaborate on my previous
experience with CLI in order to illustrate why and in what way this technique may prove
useful and contribute to a more successful teaching environment in Hungary.
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Szablyár Anna
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Tankönyvek szerepe a nyelvtanulás, nyelvtanítás
hatékonyságában
Tárgyszavak: nyelvkönyvek, hatékonyság, tanítási és tanulási folyamat, nyelvpedagógia,
módszertan

Referátumomban egy olyan hosszabb távra tervezett projektről és annak első eredményei
ről számolok be, melynek tárgya az iskolai oktatásban használt nyelvkönyveknek a tanítás
és a tanulás folyamatára gyakorolt hatása. Az angol és német szakértőkből, egyetemi okta
tókból és nyelvtanárokból álló munkacsoport célja annak a kérdésnek a körüljárása, hogy
melyek azok a tényezők, amelyektől egy nyelvkönyv a gyakorlatban hatékonynak bizonyul.
Köztudott, hogy a tankönyvek mennyire befolyásolhatják a tanítás-tanulás folyamatát. Mi
vel a tananyag a tanuló és a tanár interakciójában kel életre, a tanuló belső állapota és
a külső ráhatás dinamikájában konstruálja meg saját tudását, ezért különböző vizsgálatokra
volt és lesz szükség ahhoz, hogy a hatékonyság esetünkben szakspecifikus fogalmának
általánosítható jellemzőit meghatározhassuk.
Két irányban akartunk elindulni, objektív és szubjektív irányban: a külső faktorokhoz képest
(pl. NAT, kerettanterv, helyi tanterv, érettségi, nyelvvizsgák), ill. a tanítás-tanulás folyamatá
ban résztvevők szempontjából vizsgálódunk.
Egy kérdőíves felmérés segítségével megpróbálunk képet kapni arról, hogy a tanulók és
a tanárok mit is értenek hatékonyságon. Ezt természetesen össze kell vetni a szakirodalom
ban szereplő véleményekkel és a saját hipotéziseinkkel is.
Az első lépésben nyelvenként egy-egy, a 14-15 éves korosztály számára készített hazai ill.
külföldön kiadott angol és német tananyagcsaládot választottunk ki. E könyveket használó
kollégáknál végzünk óramegfigyeléseket, velük készítünk interjúkat, ők és diákjaik töltik ki
kérdőíveinket. A projekt eredményei remélhetőleg lehetővé teszik majd, hogy a gyakorlat
ban hasznosítható ajánlásokat fogalmazzunk meg a tankönyvi munkához.

Oszetzky Éva
Pécsi Tudományegyetem

Szó, szólás, szókincs
Kontrasztív nyelvészeti szempontok a francia nyelv szókincsének tanításában
Tárgyszavak: szó-, szólás-, szókincstanítás, szókészlet, nyelvi szintek, nyelvpedagógia,
módszertan

Az élő idegen nyelvek szókészletének tanításakor napjainkban már nemcsak a szótanítás
nak van kiemelt helye, hanem a különböző szókapcsolatok rögzítése is jelentős szerephez jut.
A szókincs, és azon belül a szólások világa, kiválóan alkalmas arra, hogy összevessük mi
képpen hat egymásra két (vagy több) kultúra, mik az azonos pontok és hol mutatkoznak
eltérések, ez utóbbiak miből fakadnak. Az előadás a nyelvtanítás legfelsőbb szintjén vizs
gálja, miként kell és lehet csiszolni egy már meglévő, szilárd alapokon nyugvó szókincset
(egyetemi hallgatók), milyen mennyiségi és minőségi követelményeknek kell megfelelni,
hogy pl. a francia nyelvben igen nagy szerepet játszó nyelvi szinteket a megfelelő formában
sajátíttassuk el.
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Vizsgálódásunk tárgyát legfőképp a jellemző szókapcsolatok és idiomatikus kifejezések kö
réből a frazeológiai kapcsolatok, a szóláshasonlatok, a szólások és közmondások képezik,
valamint e kifejezések stílusminősítése.
A szókincs tanításának a frazeológia oldaláról való megközelítése néhány igen fontos pers
pektívát vázol fel, úgymint a kollokációs kompetencia fejlesztése, a kontrasztív nyelvészeti
összevetés és a kötött kifejezések szövegkörnyezetben való elsajátítása és alkalmazása.
E szempontok alapján hasonlítjuk össze a francia és a magyar kultúra találkozását a szó
készlet szemszögéből.

Kósáné Oláh Júlia
Nyíregyházi Főiskola

Irodalom és nyelvoktatás
Keresztény irodalmi szövegek helye a német nyelv oktatásában
Tárgyszavak: nyelvpedagógia, módszertan

Sok éve már, hogy elült az a groteszknek tűnő harc, mely az irodalomnak a nyelvoktatás
ban betöltött helyét megvétózta. Az egykori vita kérdőjelekké szelídülve él tovább: olyan
kérdőjelekben, melyek a művek jellegét és a feldolgozás hogyanját érintik.
A mi kérdésfeltevésünk is ebbe a vonulatba illeszkedik, s a kérdésre adott válaszunk konk
rét formát öltött azzal, hogy 2001-ben a Möbius Print Kiadó gondozásában megjelent
„Besinnlich durch das ganze Jahr” címmel, „Das 'andere’ Lesebuch” alcímmel keresztény
irodalmi, esztétikai szemelvényeket és módszertani ötleteket egyaránt tartalmazó, a középés a felsőfokú nyelvoktatást egyaránt segíteni kívánó szemelvénygyűjteményünk.
(Szerzők: Kósáné Oláh Júlia és Evelyn Küfmann)
Könyvünk felelet kíván lenni a Nemzeti Tanterv elvárásaira, nevezetesen „A műveltségi te
rületek oktatásának közös követelményeidre illetve a „Kapcsolódás Európához és a nagy
világhoz” című bekezdésre: „Alakuljon ki a tanulókban pozitív viszony a közös értékekhez”
(NAT. 1995: 11)
Az „irodalom és az idegen nyelvoktatás kapcsolata” számunkra azt a kihívást jelentette,
hogy megpróbáltunk úgy „értéket” közvetíteni, hogy közben mindenkor maximálisan az
INYO célkitűzéseit tartottuk szem előtt.
Széles a „megszólítottak” köre; egyformán fordulunk a nyelvet tanuló diákokhoz és a nyel
vet tanító tanárokhoz, az olvasókhoz és a nyelvtanulókhoz, a felekezetekhez kötődőekhez
és vallási felekezeten kívülálló, filozófiai, etikai kérdések iránt nyitott érdeklődőkhöz.
Reményeink szerint ez a könyv: összegzés. Benne van a szerzők hite és esztétikai igénye,
nyelvpedagógiai ismeretrendszere és tanári hitvallása.
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Madarász Klára
SZTE J uhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar

Megfontolások egy lehetséges nyelvpedagógiai
céltaxonómia kialakításához
Tárgyszavak: operacionalizált nyelvpedagógiai célrendszer, nyelvpedagógia, módszertan

Valamely idegen nyelvvel kapcsolatos kompetencia kialakítása, ha azt csupán követel
ményként fogalmazzuk meg, nem képes a nyelvtanulási folyamatot valódi - azaz elvszerű,
törvényszerű, és ezért tervezhető - nyelvoktatási folyamattá tenni.
A nyelvpedagógia feladatának tűnik ezért, hogy egy kompetencia elérését követelmény-cél
ból céltartalmak sorává, operacionalizált célrendszerré transzponálja.
A feladat tudományosan korrekt megoldását az interdiszciplináris szintézis-mezőnek tekin
tett nyelvpedagógiai elmélet területén kellene keresni: a kellően megismert és definiált
kompetenciák kialakulásának szintjeit és fázisait felhasználva hozni létre egy nyelvpedagó
giai célrendszert.
Ha a feladatot heurisztikusán és praxiológiailag közelítjük meg, és az alkalmazott tudo
mánynak tekintett nyelvpedagógia területén maradunk, a céltaxonómia kialakítását par
excellence nyelvpedagógiai alapkutatásként foghatjuk fel, mely demonstratíve tölti be a híd
szerepét a nyelvpedagógiai elmélet és a nyelvoktatás gyakorlata között.
Munkahipotézisem, hogy amíg a kompetenciák interdiszciplinárisán korrekt tudományos
definíciójának lehetősége nem teremtődik meg, jogos, hogy a nyelvpedagógia próbálkozzék
a praxiológiailag igazolható ismeretek rendszerbe állításával. Ennek egy útja lehet annak
vizsgálata, hogy a kompetenciák eddig megismert spontán kialakulásának fázisai, szintjei
alkalmazhatók-e a nyelvoktatási folyamat stratégiai, taktikai és részcéljaiként.

Boldizsár Boglárka
Nyugat-Magyarországi Egyetem

Olvasás- és írászavarral küzdő általános iskolás tanulók
német nyelvi írásvizsgálata
Tárgyszavak: írási problémák idegen nyelven, íráshibák, íráskészség fejlesztése,
nyelvpedagógia, módszertan

Az írás, olvasás tanult készségek, melyek elsajátítása egyes tanulók számára mind az
anyanyelv, mind az első idegen nyelv tanulása során, nehézséget okozhat. Előadásomban
egy német nyelvi írásvizsgálat eredményét mutatom be, amelyet negyedik, ötödik és hato
dik osztályos olvasási, írási nehézséggel küzdő gyermekek körében végeztem, akik első
idegen nyelvként németet tanulnak. Vizsgálatom fókusza a német nyelv tanulásakor jelent
kező hibák tipizálása és analízise, pontosabban az olvasás-írászavarral küzdő gyermekek
idegen nyelvi íráskészsége fejlesztésével kapcsolatos problémás területek feltárása. Mun
kámban többek között arra keresem a választ, hogy az olvasás-írászavarral küzdő gyerme
kek által ejtett íráshibák gyakorisága és minősége a nyelvtanulásra fordított idő arányában
hogyan változik. Mindez egy hosszabbtávú idegen nyelvi méréses vizsgálatsorozat kezdeti
állomása, amely a gyengébben író, olvasó tanulók sajátos, a nyelvtanulás során előforduló
nehézségeivel foglalkozik.
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Erdei Gyula
Debreceni Egyetem

A beszédhallás-központú idegennyelv-oktatás
Tárgyszavak: nyelvi készségrendszer primer alapja, posztkommunikatív idegennyelv-oktatás,
nyelvelsajátítás prioritásrendszere, nyelvpedagógia, módszertan

A nyelvi készségrendszer legfontosabb komponense, „alapköve” a beszédhallás. A nyelv
elsajátítás, nyelvtanulás legfőbb szerve nem a szem, hanem a fül (F. Gouin I860.). Ez axio
matikus törvényszerűség, evidencia. A beszédhallásnak onto- és filogenetikai szempontból
egyaránt prioritása van nem csupán az írott nyelvvel, hanem a beszéddel szemben is (I. si
ketnémaság, diszlexia). A hallott nyelv alkotja az egyes ember elsődleges emberi-termé
szeti környezetét.
A beszédhallásra épül a beszéd, a beszédhallás és a beszéd integrációjára pedig az írás
beliség. A beszédhallásnak mint a nyelvi készségrendszer egyetlen független összetevőjé
nek abszolút prioritása van e rendszer tudati felépülésében. A hangkép a nyelvi egységek,
szintaktikai és szemantikai struktúrák képzetkomplexusának a természetes pszichofiziológiai alapja a tudatban.
A kommunikatív nyelvoktatás érvényre juttatja a beszélt, a hangzó nyelv prioritását az írott
nyelvvel szemben, de nem érvényesíti a beszédhallás prioritását a beszéddel szemben.
Ezért ennek a feladatnak a megoldása a posztkommunikatív idegennyelv-oktatásra hárul.
A beszédhallás-központú idegennyelv-oktatás koncepciója összhangban van azzal a tény
nyel, hogy a poszt-literalitás korszakában élünk, hiszen lényegesen elősegíti a hangos mé
dia széleskörű felhasználását a nyelvelsajátításban, nyelvtanulásban.

Beckl János Miklós

Liturgia és nyelvoktatás
Tárgyszavak: nyelvoktatás, liturgia, szaknyelv, kommunikáció, nyelvészet, nyelvpedagógia,
módszertan

Az előadás két terület találkozását vizsgálja, amelyek látszólag elég messze vannak egy
mástól. Először néhány elméleti észrevételt kívánunk szolgáltatni ahhoz, hogyan néz ki
a kommunikáció, ha egyrészt az egyik résztvevője Isten felszentelt szolgája, másrészt viszont
nem az ő anyanyelvén folyik. Végül kitekintést nyújtanék, milyen következtetésekkel jár ez
a hittudományi főiskolán folyó nyelvoktatásra.
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Szépe György (Pécsi Tudományegyetem)
Goldman Leonóra
Mihalovics Árpád
Rátkai Árpád
Stanitz Károly

Mihalovics Árpád
Veszprémi Egyetem

A politikai nyelv tipológiája
Tárgyszavak: politikai nyelvhasználat, kommunikációs stílusok, nyelvpolitika

Az előadás egyik inspirációs forrása N. Dieckmann tanulmánya a politikai kommunikáció
stílusairól. Egyet kell értenünk a szerzővel abban, hogy a politikai nyelvhasználat vagy a po
litikai nyelv olykor „funkciónyelvként”, és olykor pedig „véleménynyelvként” működik. Ez a két
féle működés magából a politika lényegéből adódik.
Szembesülnünk kell azzal a ténnyel is, hogy a politikai nyelvhasználat áthatja a társadalmi
élet szinte valamennyi területét (a törvényhozást, a törvények alkalmazását, a közigazga
tást, a nemzetközi kapcsolatokat). Ily módon ez a nyelvhasználat igen változatos skálát tud
hat magáénak, olyan skálát, amelynek talán egyik végén a mozgalmi zsargont, a másik vé
gén pedig a kifinomult diplomáciai nyelvet találjuk. Egyes elemzők (pl. Edelman) különbsé
get tesznek a belső politikai kommunikáció stílusai és a politikai nyilvánosság nyelve között.
Több szerző teóriájának és kategorizálási kísérletének mintegy szintéziseként előadásom
ban szeretném felvázolni a politikai nyelvhasználat (politikai performancia) egyik lehetséges
tipológiáját.

Csernusné Ortutay Katalin
Veszprémi Egyetem

Az 1868. évi nemzetiségi törvény és a nyelvhasználat
Tárgyszavak: etnikai közösségek, nemzetiségi törvény, nyelvhasználat, nyelvpolitika

A magyarság és a magyar földön élő etnikai közösségek, nemzeti kisebbségek egymáshoz
való viszonya, ez utóbbiak történelmünkben elfoglalt helye, régóta áll a kutatók, elsősorban
a történészek érdeklődésének középpontjában. Ugyanakkor a kiegyezés utáni korszak ki
sebbségekre vonatkozó nyelvpolitikájának elemzése ritkábban bukkan fel a történelm i
elemző munkákban. Ez a feladat inkább a nyelvészek, nyelvpolitikával és nyelvi jogokkal
foglalkozó kutatók érdeklődésére tarthat számot.
Előadásom e nemzetiségi törvény keletkezésének, megalkotásának körülményeit ismer
tetve megpróbálja ezt a hiányt pótolni. Az 1868. évi törvény nyelvhasználatra vonatkozó pa
ragrafusainak bemutatása, majd e törvény értékelése, nemcsak a történelmi múlt egy sze
letét villantja fel, hanem a jelen, sőt a jövő számára is fontos tanulságokat hordoz.
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Ez a nemzetiségi törvény, bár a kor Európájában egyedülálló nyelvi jogokat deklarált, mégis
megmutatta, hogy a politikai hatalom és a kérdésben legilletékesebb kisebbségek kon
szenzusa nélkül, még a legnemesebb törvény is csak holt betű marad. Ma már európai
szinten is egyre nyilvánvalóbb, hogy a pozitív diszkrimináció elvének érvényesítése nélkül,
lehetetlen a többség és kisebbség viszonyának megnyugtató és hosszútávú rendezése.
E korszak államainak kisebbségekhez fűződő viszonyát a francia nemzetállam eszméje
határozta meg, amely az egyéni, speciális jogok biztosítását és elismerését az állam min
den állampolgárára vonatkozó (szintén francia ihletésű) egyenlőség eszméjével állította
szembe. Mindebből világosan kitűnik, hogy e kényes kérdés megoldása politikusok, nyelvé
szek, jogászok összehangolt munkájának eredményeképpen lehetséges csupán, valamint
természetesen az érintett kisebbségek képviselőinek bevonásával. Az 1868. évi nemzeti
ségi törvény az első, valóban említésre méltó kísérlet volt ezen a téren.

Dömők Csilla
Pécsi Tudományegyetem

Menschenrechtsidee und Demokratiekonzeptionen
Tárgyszavak: Menschenrechte, Demokratie

Die begriffliche Kontur der Menschenrechtsidee ist heute ebenso unklar geworden wie die
inhaltliche Fassung der Demokratieidee. Je leerer sie aber inhaltlich geworden sind, um so
leichter fällt es, beide Begriffe als identisch aufzufassen, als gleichlautenden Ausdruck ei
nes gesellschafts-und staatstheoretischen Sachverhaltes. Tatsächlich sind Menschenrechte
und Demokratie keine identischen Denkfiguren, deren Inhalt in der unreflektierten Ineinan
dersetzung gefasst werden könnte. Von den beiden Polen, dem vom Individuum hergelei
teten und auf das Individuum bezogenen Menschenrechtsgedanken und dem als Staats
form das gesamte Volk umschliessenden abstrakten Konzept der Demokratie, ist das Be
ziehungsverhältnis der beiden Kategorien politischer Ideengeschichte und staatlicher Ord
nungsgestaltung zu bestimmen. Menschenrechte sind als angeborene, unveräusserliche
und vorstaatliche Rechte und Ansprüche des einzelnen zu verstehen, die zum Schutz der
Person im politischen Leben und zur Entfaltung und Teilhabe am gesellschaftlichen Pro
zess den Rahmen und die Vorbedingungen bilden. Menschenrechte sind Freiheitsrechte.
Ihre Erfüllung aber erfahren sie erst, wo sie im Rahmen einer verfassungsmässigen Ord
nung zu konkret verankerten und einklagbaren Grundrechten werden, es kommt darauf an,
aus den Menschenrechten Grundrechte zu machen.

Szilvási Zsuzsanna
Kaposvári Egyetem

Sprachpolitische Fragen in Österreich
Tárgyszavak: Sprachenpolitik, EU, historischer Rückblick, heutige Situation

In meinem Vortrag geht es um sprachpolitische Fragen in Österreich, in einem Land, wo
mehrere Minderheiten leben.
Im ersten Teil des Vortrags gebe ich einen geschichtlichen Überblick: Ich habe vor, auf
Verordnungen im Bereich der Sprachpolitik und auf die Einstellung des Staates zu diesem
Problem im 18-19. Jahrhundert zurückzugreifen. Ich möchte einige Momente hervorheben,
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wie das damalige Vielnationalitätenreich die Sprachen und die sprachlichen Rechte behan
delte.
Nach diesem Überblick präsentiere ich kurz die in Österreich lebenden Nationalitäten und
ihre Muttersprachen.
Der andere Teil des Vortrags besteht aus der Darlegung von sprachpolitischen Verordnun
gen und den Verhältnissen Österreichs zu den Minderheiten und ihren Sprachen in den
letzten 10 Jahren. Einen besonderen Wert lege ich auf die Getaltung der Sprachpolitik des
Landes vor und nach dem Beitritt zu der Europäischen Union. Ich werde die wesentlichsten
Veränderungen - besonders diejenigen, die durch diesen Beitritt hervorgerufen wurden,
hervorheben.
Diese Kenntnisse sind vor allem im Hinblick auf den baldigen Beitritt Ungarns zur EU von
großer Bedeutung.

Czeglédi Sándor
Veszprémi Egyetem

Fenyegette-e valaha a német az angol nyelv státuszát
az Egyesült Államokban?
Tárgyszavak: Egyesült Államok, hivatalos nyelv, német, Mühlenberg, nyelvpolitika

Az Amerikai Egyesült Államok történetének talán legmakacsabb nyelvpolitikai vonatkozású
tévhite szerint 1795-ben csupán egyetlen képviselőházi szavazaton múlt, hogy az ország
hivatalos nyelve nem a német lett.
Az előadás felvázolja a szóban forgó legenda történelmi hátterét, ismerteti a pennsylvaniai
német kisebbség helyzetét és politikai súlyát a 18. század utolsó évtizedében, valamint utal
a Képviselőház első elnökének, a német származású Frederick A. C. Mühlenbergnek
a döntéshozatalban játszott szerepére. Az összes hozzáférhető szövetségi törvényhozási
dokumentum elemzésén alapulva kijelenthető, hogy az USA-ban soha nem került sor olyan
szövetségi szintű törvényhozási szavazásra, amely az angol nyelv de facto domináns hely
zetét akar csak érintőlegesen is megkérdőjelezhette volna.

Papp Vanda
Modern Üzleti Tudományok Főiskolája

Nyelvi jogok amerikai módra
Tárgyszavak: nyelvpolitika, nyelvi jogok, kétnyelvűség, angol nyelv

Az USA 52 államában 329 különböző nyelvet beszélnek, ám szövetségi szinten ezek közül
egyiket sem nyilvánították hivatalossá. Az ország nyelve azonban de facto az angol. Az
előadás képet ad arról, hogy a történelem során hogyan próbálták bizonyos csoportok
a többség nyelvét adminisztratív eszközökkel a bevándorlókra kényszeríteni, illetve az új
hazát választók miért választanak új nyelvet is. Bemutatja, hogy jelenleg mely államokban
vannak a nyelvhasználatot szabályozó rendeletek és törvények, s azt, hogy milyen problé
mák erednek ezen korlátozásokból. Röviden szó esik a kétnyelvűségről, az anyanyelven
történő oktatás kérdéseiről, valamint a legutóbbi, a nyelvhasználatot és a kétnyelvű oktatást
érintő törvényjavaslatokról. Végezetül számba veszi azokat a mozgalmakat, amelyek az
angol nyelvet szövetségi szinten kívánják hivatalossá tenni.

111

13. Nyelvpolitikai kérdések

Stanitz Károly
Szent István Egyetem

Hogyan jelenik meg az európai nyelvpolitika
az uniós nyelvi pályázatokban?
Tárgyszavak: EU nyelvpolitikai elvek, CEF, nyelvi portfolió, DIALANG, nyelvpolitika

2001. november 15. és 17. között rendezte meg Rotterdamban a Holland Kultuszminiszté
rium az Európai Bizottság és az Európa Tanács támogatásával azt a konferenciát, amely
a Nyelvek Európai Éve fő rendezvénye volt Hollandiában, ugyanakkor azonban az európai
fejlesztési programok egy időszakának lezárását és számvetését is célozta.
A konferencia amellett, hogy valóban átfogó képet nyújtott az európai projektekről, lehető
séget adott arra is, hogy a támogatott pályázatok elemzésével ki lehessen tapintani az eu
rópai nyelvpolitika fejlődési irányának deklarált vagy rejtett tendenciáit.
A konferencián bemutatott pályázati programokból az derül ki, hogy pályázók ismerik és
elfogadják az európai dokumentumokban lefektetett nyelvpolitikai elveket, célkitűzéseket,
és vállalják a részvételt azok megvalósításában.
A projektek témaköreinek megoszlása alapján összességében az mondható el, hogy a ko
rai nyelvoktatás és a CLIL mellett egyre erősödő tendenciaként jelenik meg az autonóm ta
nulás, valamint az ennek az elősegítését célzó eszközrendszer (a közös európai referencia
keret, a „CEF”, a nyelvi portfolió, valamint az informatikai alapú öntesztelő rendszer, a „DIALANG’), mint az európai nyelvpolitika célkitűzéseinek megvalósítását leginkább segítő
nyelvelsajátítási forma. Nagy a valószínűsége, hogy a jövőben egyre gyakrabban fogunk
ezekkel a kérdésekkel találkozni.

Éva Erzsébet
Nyíregyházi Főiskola

A nyelvi sokszínűség az Európai kultúra fontos értéke
Tárgyszavak: Európai Tanács, nyelvi sokszínűség, nyelvpolitika, motiváció, nyelvtanulás,
nyelvek Európai éve

A 2001-es évet Svédországban a Nyelvek Európai Évének nyilvánították. Az éves nemzet
közi eseménysorozatot az Európa Tanács és az Európai Unió abból a gondolatból kiindulva
szervezte, hogy az idegen nyelvek ismerete elengedhetetlenül szükséges egymás meg
értéséhez, a demokratikus értékek, a mobilitás erősítéséhez, a munkavállalás megkönnyí
téséhez. Az eseménysorozat céljai a következők voltak: felhívni a figyelmet Európa öröksé
gére és annak értékeire, ösztönözni az Európában élőket a nyelvtanulásra, különös tekin
tettel a kis nyelvek, a kevésbé elterjedt nyelvek tanulására, támogatni kívánták programja
ikkal az élethosszig tartó nyelvtanulást.
A Nyíregyházi Főiskola nyolc nyelvi programmal vett részt a nemzetközi eseménysorozaton.
1. Az Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék, valamint az Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék
közös szervezésében műfordítói versenyt hirdettünk.
2. Kommunikáció határon innen és túl... címmel nyelvoktatási szakmai napot szerveztünk.
3. Az orosz nyelv szerepe a gazdasági életben címmel szaknyelvoktatási napot és állásbör
zét rendeztünk. A szakmai napon jelentős szerepet kaptak a következő szempontok:
a Kárpátok Eurorégió - Nyelvtudás - Nyelvhasználat; Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gaz
dasági kapcsolatai a szomszédos országokkal; a nyelvtudás és a nyelvhasználat a munka
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erőpiacon; az idegen nyelvek (orosz, ukrán, szlovák, lengyel, német) szerepe a megye ke
reskedelmi, ipari, egészségügyi, kulturális és közigazgatási életében; szaknyelvoktatás, ok
tatási programok: kereskedelem, a hivatalos ügyintézés, a közbiztonság, a szakfordítás ta
nításának kérdései; az idegennyelv-szakos hallgatók munkavállalási lehetőségei a piacgaz
daságban.
4. Nyelvi fesztivál és kiállítás - ünnepek, szokások a nyelvhasználatban című program.
5. Népek Karácsonya címmel Anglia, Németország, Oroszország, Olaszország interkulturális értékeit mutatták be a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, és Idegenforgalmi
Szakközépiskola és Szakiskola diákjai.
6. Északkelet-magyarországi nyelvjárások bemutatása
Előadásomban a fenti rendezvényeinkről szeretnék néhány perces riportot bemutatni video
filmen.

N. Goldman Leonóra
Veszprémi Egyetem

Az „és” jelentései a nyelvek és kultúrák találkozásaiban
Tárgyszavak: nyelvek, kultúrák, nyelvoktatás, kódok, hipersztázis, teljesítmény, nyelvpolitika

A nyelvek potenciálisan egyenértékűek, de a kultúrák fejlettség, ismertség és teljesítmény
vagy elterjedtség szempontjából nem. Egyes nyelvek elsajátításával a kultúrák adhatják
a kiindulópontot, másoknál a nyelv vezet a kultúra megismeréséhez. Egyes nyelvekben
a kidolgozott kód az uralkodó, másokban kevésbé. A kulturális teljesítmény és a műveltség
elterjedtsége igen különböző lehet, ami a kulturális politikában is figyelmet érdemel.

Hajdú Zsuzsanna
Pécsi Tudományegyetem

Új kényszerek és motivációk a középiskolai
franciaoktatásban
Tárgyszavak: nyelvpolitika, francia nyelv, motiváció

Előadásom első részében a pécsi középiskolák adataira támaszkodva azt vizsgálom, hogy
milyen változásokat eredményezett a franciatanításban illetve a nyelv választásában
a 2001/2002-es tanévben bevezetett kerettanterv. A kerettantervi óraszámok alakulása mellett
az Oktatási Törvény azon rendelkezését emelem ki, mely szerint az általános iskolákban
1 élő idegennyelv tanítása kötelező.
A továbbiakban az utolsó három tanév adatainak felhasználásával, 5 nagy, pécsi közép
iskolára alapozva elemzem a franciát tanuló diákok létszámának alakulását, a minimális
növekedést mutató tendencia hátterét.
Ezt követően a diákjaim körében végzett felmérésből megkísérlem összegezni a francia
nyelv választásának motivációit, a közelgő EU-csatlakozás behatásait.
Végezetül a gyakorló pedagógus nézőpontjából összefoglalom mindazokat a nehézsége
ket, feladatokat melyek a franciatanítás jelenlegi keretei illetve az EU-csatlakozás közele
dése miatt meghatározóak a középiskolai franciatanárok napi munkájában, illetve néhány
ajánlást szeretnék tenni az oktatási főhatóság felé.

113

13. Nyelvpolitikai kérdések

Havas Lászlóné
Debreceni Egyetem

A latintanítás helyzete Európában
két nemzetközi konferencia tükrében
Tárgyszavak: nyelvek és kultúrák találkozása, Európa kultúrája, latin nyelv, klasszikus kultúra,
nyelvi és anyanyelvi oktatás, nyelvpolitika

A nyelvek és kultúrák szerencsés találkozásából alakult ki az ókorban a latin nyelv és
szellemiség, mely meghatározó jellegűvé vált Európa nyugati részén, s a középkorban még
nagyobb kohéziós erővel rendelkezve létrehozta a mai Európa nyelvi és szellemi arculatát.
A latin nyelv tanításának története példázza: mindig is a korok függvénye volt, hogy mek
kora mértékben, milyen oktatási keretben és milyen céllal tanították e nyelvet a különféle
országokban, kultúrákban. Napjainkban ismét szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy
a latin nyelv megítélésében, hasznossága elismerésében és tanításában új szempontok ér
vényesülnek, melyek viszont nem egészen helytállóak, ha nagy távlatokban nézzük Európa
és a világ európai kultúrán alapuló részeinek szellemi arculatát. Magyar és európai vi
szonylatban is tudatosan és rendszeresen foglalkoznunk kell a klasszikus nyelvek által hor
dozott kultúra kérdésével, megtartásával, azoknak hatásával és szerepével a XXI. század
ban. Európa közös gyökerét, kultúráját és nyelvét fel kell hogy karolják az egyesülés útján
haladó Európa felelősei.
Az Unió Latina, egy kormányközi kulturális szervezet 2000-ben és 2001-ben kelet-európai
illetve összeurópai konferenciát szervezett e tárgyban. A két konferencia ajánlásai meg
határozóak lehetnek a latin nyelv és a klasszikus kultúra megítélésében, Európa el nem fe
lejthető gyökereinek fenntartásában illetve ésszerű felhasználásé ban a magyar és az euró
pai országok nyelvi és anyanyelvi oktatása terén.

Szilágyiné Hodossy Zsuzsanna
Szent István Egyetem

Idegennyelv-oktatás az általános iskolai tantervek tükrében
1945-től napjainkig
Tárgyszavak: nyelvpolitika, általános iskola, idegennyelv-oktatás, idegen nyelvi tantervek,
kisgyermekkori idegennyelv-oktatás

Magyarországon az elmúlt évtizedekben az idegennyelv-oktatás folyamatát egyértelműen
meghatározták a központi rendeletek, döntések alapján megjelent tantervek, így azok vizs
gálata reális képet adhat erről az időszakról.
Ezért szeretnénk áttekintést adni a napjainkra megváltozott idegennyelv-oktatási lehetősé
geink és gyakorlatunk előzményeiről az általános iskolai tantervek tükrében. A múlt ta
pasztalatai, hiányosságai vagy eredményei bázist jelentenek a jövő idegennyelv oktatása
számára.
Az 1946-ban megjelent általános iskolai tanterv szerint a szabadon választhatóvá vált ide
gen nyelvektől fokozatosan jutottunk el a NAT szerinti idegennyelv-oktatásig. 1946-ban az
élő idegen nyelvek tanítását látták a világba való beilleszkedés egyik legfontosabb feltéte
lének, így a tanterv a szabadon választható órák keretében magas óraszámot biztosított
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a tanításnak, a tantervvel párhuzamosan tankönyvek is megjelentek valamennyi oktatott
idegen nyelvből.
1949-ben a politika által behatárolódtak az oktatás lehetőségei, így 1950-ben a sokszínű
idegennyelv-oktatás helyett a tantervben a kötelező és a tagozatos orosznyelv-oktatás ka
pott helyet. Az 1949-től 1989-ig tartó időszakban, az 1956/57. tanévet kivéve, mindvégig
megmaradt az általános iskolákban a kötelező orosznyelv-oktatás, de az időközben meg
jelent tantervek azt bizonyítják, hogy fokozatosan és sokféle módon voltak próbálkozások
és lehetőségek más idegen nyelvek tanítására is.
Az 1956/57. tanévtől ismét a fakultatív idegennyelv-oktatás volt jellemző iskoláinkban, majd
a kötelező orosznyelv-oktatásra való visszatérés után, megjelentek a második idegen nyelv
tanfolyami tanításának tantervei.
Az 50-es évektől az óvodákban és az általános iskolákban folyó kisgyermekkori idegen
nyelv-oktatás kulcsszerepet játszott az orosz nyelven kívül más idegen nyelvek tanításának
tantervi bekerülésében, és az 1963-tól induló szakosított tantervű osztályokban az általános
iskolákban kettő idegen nyelv tanulására volt lehetőség. Tankönyvek, egyéb taneszközök
és új módszerek kísérték ezt a tantervet.
1978-ban 4. osztálytól kezdődött az orosz nyelv tanítása az általános iskolákban, a szako
sított tantervű oktatás mellett 1984-től a fakultatív foglalkozások programja keretében lehe
tett 7-8. osztályban az orosz nyelv mellett más idegen nyelvet tanítani.

Gúti Erika
Pécsi Tudományegyetem

A szakmunkásképzőtől az egyetemig Nyelvpolitikai gondolatok az állampolgári jogokról
Tárgyszavak: szakképzés, oktatáspolitika, emberi és nyelvi jogok, nyelvpolitika

Bár Magyarország a közoktatás területén is igyekszik az európai uniós normákhoz igazodni,
azonban a szakképzési ágban még sok a tennivaló. Talán nem túlzás azt állítani, hogy az
anyanyelv- és idegennyelv-oktatás korszerűsítését tekintve a szakképzés periférikusán ke
zelt.
A gazdasági- és piaci struktúra változásához az oktatáspolitikának is alkalmazkodnia kell.
Ezért egyre égetőbb annak végiggondolása, hogy milyen jellegű nyelvi-kommunikációs
összetevők szükségesek egy-egy szakmában; elengedhetetlen az igények felmérése; vál
tozatos programok kikísérletezése; a módszertan és a tanterv rendezése, a szakmaspecifi
kus igények figyelembevételével. Ezt a felsőfokú intézményekben zajló nyelvoktatással
össze kellene hangolni. Ehhez biztosítanak megfelelő keretet az alkalmazott nyelvészeti ku
tatások.
Előadásomban az emberi és nyelvi jogok több vonatkozásban is szóba kerülnek.
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Bodó Csanád-Heltai János Imre-Tarsoly Eszter
Eötvös Loránd Tudományegyetem - Németh László Nyolcosztályos Gimnázium Eötvös Loránd T udományegyetem

Nyelvi tervezés Moldvában
Tárgyszavak: nyelvi tervezés, revitalizálás, nyelvcsere, nyelvi szocializáció, nyelvpolitika,
veszélyeztetett nyelvek, veszélyeztetett nyelvjárások, kétnyelvűség

A nyelvi tervezés művelésének ugyan jelentős hagyománya van a magyar nyelvközösség
ben, de mint diszciplína csak az 1990-es években került be a tudományos közösségek által
művelt tevékenységek körébe. A nyelvi tervezésnek az 1990-es években kialakult egyik
újabb területe a veszélyeztetett nyelvek és nyelvjárások revitalizálásának a kérdéseivel
foglalkozik. A nyelvcserében érintett, veszélyeztetett nyelvváltozatokról szóló magyar nyel
vészeti diskurzus tudomásunk szerint eddig nem érintette azokat a szempontokat, amelyek
a Joshua A. Fishman által kidolgozott modell, 'a nyelvcsere visszafordítása' (Reversing
Language Shift) alapján alkalmazhatóak lennének az érintett közösségekben (Fishman,
Joshua A. 1991, 2001). A moldvai kétnyelvű beszélőközösségek nyelvcseréjének befolyá
solására irányuló jelenlegi törekvéseket a Fishman-i modell keretében elemezzük, és empi
rikus nyelvszociológiái vizsgálataink előzetes eredményeit felhasználva javaslatokat fogal
mazunk meg a közösségek nyelvhasználatának funkcionális megoszlásához fűződő stá
tustervezési kérdésekről. Elemzésünk a nyelvcsere visszafordításában központi kérdésként
tárgyalt nyelvi szocializáció gyakorlatára helyezi a hangsúlyt.

Rátkai Árpád
Bibó István Alapítvány

Kisebbségpolitika és a kisebbségi nyelvek jövője
Magyarországon
Tárgyszavak: kirekesztés, exlex kisebbségek, asszimiláció, etnobiznisz, nyelvpolitika

Az etnikumok (nyelvek) közötti viszony szabályozásának megítéléséhez nem a nemzetközi
jogalkotás eredményeit kell figyelembe venni, hiszen ezek egyrészt jelentős lemaradással
követik a gyakorlatot, másrészt a „soft law” kategóriába tartoznak. Viszonyítási pont csak
azoknak az államoknak a kisebbségi politikája (nyelvpolitikája) lehet, amelyek a gyakorlat
ban is élenjárnak nyelvi emberi jogok érvényesítésében.
A magyarországi nyelvpolitika a deklarációk szintjén illeszkedik ahhoz a fő áramlathoz,
melynek célja a világ nyelvi és kulturális sokszínűségének megőrzése. A kisebbségi törvény
preambuluma a kisebbségi jogokat és ezen belül a nyelvi jogokat is az egyetemes emberi
jogok részének tekinti.
A törvény rendelkező részében azonban megjelent egyes kisebbségek kirekesztésének
szándéka. Magyarországon 1993 óta de jure kisebbségek és exlex kisebbségek vannak. Ez
utóbbiak többnyelvűsége nem mint érték, hanem mint megszüntetendő jellemvonás merül
fel. A kirekesztés eszköze a preambulummal összeegyeztethetetlen definíció, továbbá a ki
sebbségeknek (nyelveknek) a definíciónak sem megfelelő felsorolása. Más törvényekben is
historizáló (ideológiai), és az egyetemes emberi jogokkal összeegyeztethetetlen (mert az
azokból kizáró) politikai törekvések érvényesültek. Nincsenek biztosítva a de jure kisebbsé
gek nyelvi jogai sem. Nyelvi asszimilációjuk felgyorsult. A helyi kisebbségi önkormányzatok
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rendszere sokkal inkább az etnobiznisz terepe, mintsem az etnokulturális sajátosságok
megőrzésének eszköze. A nyelvpolitikában nem kerülhető meg az etnicista, lingvicista tö
rekvéseinek kritikája.

Dankovics Natália
Eötvös Loránd Tudományegyetem

A jelnyelv és a hangzó nyelv szerepe a siketoktatásban
Tárgyszavak: jelnyelv, hangzó nyelv, nyelvi kompetencia, kétnyelvűség, nyelvpolitika

Bár néhány siket pedagógus vagy a jelnyelvet ismerő halló tanár használja a jelnyelvet az
oktatásban, Magyarországon a siket gyermekek oktatásának nyelve a hangzó magyar
nyelv. A hallássérült gyermekeket gyakran már két-három éves koruktól tanítják az orális
kommunikációra, vagyis a magyar nyelvre, ennek ellenére a siketek túlnyomó többsége fel
nőtt korára sem tanul meg rendesen magyarul. Sokuknak jelnyelvi kompetenciája sem ki
elégítő, mivel a jelnyelvet - intézményes oktatás híján jól vagy rosszul - általában egy
mástól sajátítják el szabadidejükben. A stabil nyelvi és metanyelvi kompetencia hiánya
akadályozza az ismeretszerzést, valamint az olvasás-írás megfelelő szintű elsajátítását is.
A siket személyekkel végzett felmérés azt mutatja, hogy a siketek többsége a jelnyelvet
tartja anyanyelvének, és az ismeretszerzés alapvető eszközének is ezt a kommunikációs
modalitást tekinti. Megfogalmazódik tehát annak szükségessége, hogy a siket gyermekek
iskolai oktatásának, amely tárgyban csak lehetséges, szerves része legyen a jelnyelv hasz
nálata. Mindazonáltal a felmérésből az is kiderül, hogy a siketek igényt tartanak a hangzó
magyar nyelv magas szintű elsajátításának lehetőségére is.
Külföldi példák sorozata bizonyítja, hogy a kétnyelvű-kétkultúrás oktatás egyszerűen meg
valósítható, és segítségével a siket emberek nyelvi és gondolkodásbeli hátrányának kiala
kulása elkerülhető.

Kollár Andrea
Szegedi Tudományegyetem

Nyelvi kisebbségek és nyelvhasználat Friuliban
Tárgyszavak: olasz nyelvpolitika, nyelvi kisebbségek, nyelvváltozatok, nyelvhasználat,
nyelvpolitika

Az 1999. évi 482. számú kisebbségvédelmi törvény Olaszország nyelvpolitikájában jelentős
változásokat eredményezett. A törvény előkészítése hosszú ideig tartott, és a szöveggel
kapcsolatos viták még ma is heves indulatokat váltanak ki. Az ellentétek abból fakadnak,
hogy igen nehéz egységes szabályozást teremteni egy olyan országban, ahol tartományon
ként, sőt településenként is változó az ott élők nyelvi repertoárja.
Friuli-Venezia Giulia tartomány nyelvi térképe is igen gazdag. A régióban a friuli különböző
változatai mellett több nyelvet is használnak, melyek a következők: a nemzeti olasz nyelv,
a korábban presztízsnyelvként szolgáló vénét, a határmenti területeken a szlovén, valamint
néhány apró településen a német. E nyelvek viszonya megyénként, sőt falvanként más és
más. Az előadás Friuli példájából kiindulva elemzi az olasz nyelvpolitika ellentmondásait és
a 482. számú törvényt, mely - a várakozásokkal ellentétben - nem rendezi megnyugtatóan
az itáliai nyelvi kisebbségek helyzetét.
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Forintos Éva
Veszprémi Egyetem

Ausztrál nyelvpolitika;
az ausztráliai magyar nyelv kontaktlingvisztikai vizsgálata
Tárgyszavak: kétnyelvűség, interlanguage, nyelvhasználat, nyelvpolitika

Az 1990-es évek közepén intenzívebbé vált a Kárpát-medencében élő magyar kisebbségek
nyelvkörnyezettani és nyelvhasználati kutatása azért, hogy azoknak a magyaroknak a ma
gyar nyelvét, illetve annak jellemzőit tanulmányozza, akik sokhelyütt több évtizede tartós
vagy átmeneti kétnyelvűségben élnek Magyarország jelenlegi államhatárain kívül.
Noha mindenki számára ismert a tény, hogy a hozzávetőleg 18 millió lakosból álló konti
nens-államban, Ausztráliában 1829, az első magyar születésű elítélt megérkezése óta, ha
kevesen is, de mindig éltek magyarok, e közösség nyelvét, azaz az ausztráliai magyar
nyelvet eddig kontaktlingvisztikai vonatkozásban nem vizsgálták, az ausztráliai magyarok
kétnyelvűségét nem tanulmányozták.
A fenti tényeket megismerve úgy gondoltam, hogy érdemes foglalkozni az ausztráliai ma
gyarok társadalmi beilleszkedésével, anyanyelvűk ausztráliai helyzetével. Az ausztráliai
magyar nyelv vizsgálata kitűnő kutatási esélyeket és lehetőségeket rejt, ezért PhD-dolgozatom témájául az Ausztráliában megjelenő Magyar Élet (Hungarian Life) c. magyar nyelvű
folyóirat nyelvi elemzését választottam.
Ha két nyelv kapcsolatba kerül egymással, akkor normál esetben köztes nyelvek (inter
language) keletkeznek (Selinker 1972). A köztes nyelvek eltérnek az L1 és L2 normájától:
így a felnőtt korában Ausztráliába vándorolt magyar, magyar nyelvhasználata a nyelvvesz
tés következtében eltér az itthoni magyar nyelv normájától, angolja pedig a nem tökéletes
nyelvelsajátítási folyamat következtében az ausztrál angoltól. A köztes nyelvek viszonylag
önálló rendszerek. Mind az iskolai nyelvoktatás kontextusában, mind a természetes nyelv
elsajátításban tanulók második, vagy idegen nyelve - Selinker terminológiájával - „fosszilizálódik”, vagyis megreked, stabilizálódik egy bizonyos szinten. Dolgozatom célja, hogy
a korpuszul szolgáló Magyar Élet c. folyóirat segítségével az ausztráliai magyar közösség
egyik írott nyelvváltozatát fő jellemvonásaiban leírjam, vagyis grammatikai, lexikai és nyelv
használati vonatkozásban összevessem a magyarországi sztenderd magyarral.

14. S z á m í t ó g é p e s n y e l v é s z e t ,
nyelvtechnológia
Szekcióvezetők:
Üléselnökök:

Hunyadi László (Debreceni Egyetem)
Prószéky Gábor (Morphologie)
Kis Ádám
Prószéky Gábor

Kis Ádám
Szak Kiadó Kft.

A számítógéppel támogatott szakfordítás és a terminológia
Tárgyszavak: számítógéppel támogatott szakfordítás, terminológia, automatikus
terminológiafelismerés, párhuzamos korpusz, számítógépes nyelvészet, nyelvtechnológia

A szakfordítás számítógépes támogatása során alapkérdés a megfelelő szótárak biztosí
tása, azonban ez még nem jelent minőségi változást a hagyományos fordítási módszerek
hez képest. Jelentős változást azok az eljárások jelentenek, amelyek elősegítik, hogy a for
dító felismerje a terminológiai helyzeteket, és a lehetőséghez mérten adekvát szótári aján
latokat kapjon a géptől. Az előadás olyan kérdéseket vet fel, hogy képes lehet-e a számító
gép a szövegek szakosodását felismerni és megfelelő szótárat választani. Ez a látszólag
egyszerű feladat a számítógép intellektuális lehetőségeihez szabva számtalan nehézségbe
ütközik (ma még megoldhatatlan). Ehhez formalizálni kell a kritériumokat. A terminológiát
szövegjelenségként kell vizsgálni, a lexikai rendszerek megalkotásán túl meg kell kísérelni
a terminus technicusok szövegbeli viselkedésének formalizálását. A terminológiatan Ma
gyarországon kevéssé művelt terület, ezért célunk, hogy a kutatók figyelmét ráirányítsuk,
különösen a komparatív terminológiai kutatásokra, amelyek a kitűzött cél, a fordítástámo
gatás szempontjából válhatnak különösen fontossá. Az összehasonlítás újdonság a termi
nológiakutatás tapasztalataihoz képest, hiszen a tudományos hagyomány szerint a termi
nológia egyik jellegzetessége a nemzetköziség, aminek azonban saját tapasztalataink is el
lentmondanak, de a határainkon túl működő, illetve a külföldi egyetemeken képzett szak
emberek nyelvi problémái jelzik, hogy a terminológia strukturálisan is nyelvfüggő. Amikor
tehát a fordítástámogatás terminológiai vonatkozásaira gondolunk, nem mondhatunk le
a konkrét nyelvek megszabta terminológiai mezők létezésének feltételezéséről. A kétnyelvű
szakmai korpuszok jó terepei lehetnek a komparatív terminológiakutatásnak.
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Alberti Gábor-Balogh K a ta -Kleiber Judit
Pécsi Tudományegyetem

Egy lexikalista nyelvtan Prolog-implementációja
Tárgyszavak: lexikalista generatív nyelvtan, Prolog-implementáció, számítógépes nyelvészet,
nyelvtechnológia

Egy Prolog logikai programozási nyelven írott számítógépes program működését szeret
nénk bemutatni, amely magyar szósorokról eldönti, hogy (jól formált) magyar mondatot al
kotnak-e, és ha igen, akkor jelentéstani reprezentációt rendel hozzájuk.
A fenti két feladat megegyezik azzal, amit egy generatív grammatikai szabályrendszertől el
várunk. A program egyik - elméleti - célja éppen ezzel kapcsolatos: igazolni a „totális
lexikaiizmus” filozófiáján alapuló GASG (Generatív argumentumszerkezet-nyelvtan) élet
képességét. E nyelvtan említett „totális lexikaiizmusa” lényegében azt jelenti, hogy a lexikai
egységek belső struktúrája oly gazdag, hogy nemcsak a szintaktikai transzformációkat tud
juk kiküszöbölni, hanem a frázisstruktúra-építő szabályokat is - így tulajdonképpen közvet
lenül jutunk el a szemantikai reprezentációig.
A program még kísérleti stádiumban van, de eddig igazolta azokat a reményeket, hogy az
új elveken hatékony nyelvelemző építhető fel. Döntő jelentőségűnek tartjuk azt a körül
ményt, hogy a mai számítógépes rendszerekben előszeretettel alkalmazott, divatos „lexika
lista trükkökbe” kódolt nyelvi információ ebben a programban egy olyan struktúrába ágya
zódik, amely mögött „tiszta”, koherens grammatikaelmélet áll (az említett GASG).

Koutny Ilona
Adam Mickiewicz Uniwersytet

Prozódia a szintetizált magyar beszédben
Tárgyszavak: prozódia, beszédszintézis rendszer, szintaktikai szerkezet, számítógépes
nyelvészet, nyelvtechnológia

A természetes beszéd lényeges alkotórésze a prozódia, azaz a hangsúlyok, az intonáció és
a ritmus. A prozódia a mondanivalót megerősíti, bizonyos esetekben egyértelműsíti (ki
jelentés vagy eldöntendő kérdés), de ellenkezőjére is fordíthatja, mint a gúnyos megjegyzé
sekben. Érzelmi hozzáállásunk is a prozódiában kap hangot. így a szintetizált beszédet is el
kell látnunk megfelelő szupraszegmentális struktúrával.
A Budapesti Műszaki Egyetemen kifejlesztett Profivox beszédszintézis rendszer tetszőleges
írott szöveget képes hangos beszéddé alakítani. A prozódiához is csak az írott szöveg áll
rendelkezésünkre, azaz a mondatok szerkezete alapján kell következtetéseket levonnunk
a prozódiájukra. Ez korlátozást jelent, hisz nem minden információ jelenik meg a szintaktikai
szerkezetben, egyesek, mint például az érzelmek közvetlenül a prozódiában jutnak kifeje
zésre.
Érzelemmentes informatív szöveget tartva szem előtt, arra vállalkozunk, hogy a szintaktikai
szerkezet alapján (melynek automatikus meghatározásával már foglalkoztunk) előre jelez
zük a mondatok hangsúlyeloszlását, dallamszerkezetét és ritmusát. A mondatok topik-fókusz szerkezete is megfogható a szintaktikai szerkezettel, így ennek megállapítására is
kísérletet teszünk.
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Boda I. Károly-Porkoláb Judit
Debreceni Egyetem

Egy bibliai motívum kapcsolatrendszerének vizsgálata
Zsuzsanna és a vének
Tárgyszavak: Biblia, Zsuzsanna története, kultúrák találkozása, hipermédia, számítógépes
nyelvészet, nyelvtechnológia
A szellemi kifejezésformák összefüggnek. A mű
vészetek kölcsönösen magyarázzák egymást.
(Walzel)

A különböző művészeti ágakat tanulmányoztuk, és felfigyeltünk arra, hogy a Biblia egyik
története mennyire gazdag forrása az irodalomnak. Dániel könyvének Függelékéről van
szó, a 13. részről, amelynek a címe Zsuzsanna története. Versek születtek belőle a magyar
és világirodalomban, iskoladrámák, népi játékok, drámák és bekerült az Ezeregyéjszaka
gyűjteményébe is. De ihletet adott a festészetnek (a középkortól kezdve több festményen
jelenik meg koronként más és más stílusban (Például Allori, Alessandro, Altdorfer, A.,
Bassano, J., Batoni, P., Cagnacci, G., Rembrandt, Rubens, Reni, G., Santerre, J.-B., Tinto
retto, Tiziano, Veronese) és a zenének (az oratóriumtól egészen a XX. századi modern fel
dolgozásig) is. A világirodalmi lexikon szerint a történet magja az antik eredetű nimfakul
tusz, amely az erényes asszony megkísértését feldolgozó mesékhez társul a zsidó feldol
gozásban. A zsidóság a témát jámbor vallásos elemekkel színezi, de a novellisztikusan
formált elbeszélés ezzel együtt is megőrzi sikamlós világiasságát, s beilleszkedik a héber
erotikus prózairodalom korábbi darabjainak láncába. Mindamellett ez csak egy lehetséges
megközelítése a bibliai történetnek. A Zsuzsanna történetéhez kapcsolódó művekben
ugyanis megfigyelhetően különböző kultúrák találkoznak, mivel az adott témát az egyes
művek alkotói más-más korokban, műfajokban és megközelítésmódokban, egymástól sok
szor homlokegyenest eltérő szemléletben és művészi eszközökkel dolgozták fel. Előadá
sunkban kísérletet teszünk arra, hogy néhány műalkotás alapján felvillantsuk a vizsgált bib
liai motívum különböző jelentésrétegeit, és ezt vezérfonalul használva feltárjuk a kiválasz
tott művek belső, hipermédia jellegű kapcsolatrendszerét.

Paczolay Dénes-Kocsor András-Tóth László
Szegedi T udományegyetem

Gépi tanulás alkalmazása egy fonológiai tudatosság
fejlesztő rendszerben
Tárgyszavak: számítógépes nyelvészet, nyelvtechnológia, fonémafelismerés, fonológia,
siketek oktatása

Az olvasástanulás folyamatában az a legfontosabb, hogy képesek legyünk megkülönböz
tetni és azonosítani a szavak hangjait, illetve összekapcsolni a hangokat az írott formájuk
kal, a betűkkel. Az olvasási gondokkal küzdő gyermekeknek gyakran a fonológiai informá
ciók feldolgozásával van problémájuk.
Elhatároztuk, hogy kifejlesztünk egy olyan programrendszert, amely egy gépi tanuláson
alapuló fonémafelismerőre építve segíti a fonológiai tudatosság kialakítását, illetve növeli
annak megbízhatóságát. A fonológiai tudatosság fejlesztése a következőképpen történik:
a tanuló által kimondott fonémát a rendszer felismeri, és a fonémához tartozó betűképet, il
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letve hívóképet megjeleníti. A fonémákhoz rendelt betűk színe, illetve láthatósága ad infor
mációt arról, hogy az adott hangot mennyire ismerte fel a gépi tanuló algoritmus: ha nem
talál hasonlóságot, akkor a betű nem látható, ha igen, akkor lényegesen kiemelkedik
a háttérből.
A rendszer hatékony működésének elengedhetetlen feltétele, hogy a lehető legpontosabb
fonéma-felismerést érjük el. Ehhez kellő méretű beszédadatbázis szükséges, amelyet
a rendszer tanítására használunk fel. A tanítás a fonémákból kinyert jellemzők segítségével
történik. A fonémák azon jellemzőinek megtalálása, amelyek segítségével valóban meg le
het különböztetni őket, nagyon nehéz feladat és máig is nyitott kérdés. A jellemzők keresé
sével párhuzamosan meg kell találni a célnak leginkább megfelelő gépi tanuló algoritmust,
amely megbízható és valós idejű, azaz a fonéma kiejtése közben azonnal, késleltetés nél
kül szolgáltat eredményt. Jelen tanulmány elkészítésekor több ismert tanuló rendszert pró
báltunk ki különféle paraméterekkel és a tanulás eredményét összehasonlítottuk egy ún.
tesztadatbázison.
Az elkészített rendszer jelenleg magánhangzókat ismer fel, és az olvasástanítás mellett a
részképességeikben sérült iskoláskorúak tanítására és siketek oktatására is eredményesen
használható fel. A kutatás a KOMA XXIX/31. számú pályázat támogatásával történik

Kerekes Judit
Kós Károly Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

A számítógéppel segített beszédterápia lehetőségei
Tárgyszavak: számítógépes nyelvészet, nyelvtechnológia, hangfelismerő rendszer, olvasástanítás

Az, hogy a számítógép már képes a magyar magánhangzók azonos idejű felismerésére,
számtalan lehetőséget kínál a metodika számára. A lehetőségek közül az azonos idejű
hangfelismerő rendszer alkalmazhatóságának három területe kitüntetett szerepet érdemel:
Új lehetőség nyílik a siket gyermekek oktatásában, mivel a náluk kiesett vagy csökken
audotórikus percepciót vizuális percepció útján képes helyettesíteni a rendszer.
Nagyon megkönnyíti a logopédusok munkáját, mivel az ún. „tükör” módszert - ami igen ne
hézkes a logopédus számára, és nagyon unalmas a gyermeknek - tudja helyettesíteni
a rendszer.
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A mássalhangzók sikeres feldolgozása után az azonos idejű beszédhang-felismerő rend
szer új perspektívákat ad az olvasástanításban, segíti az olvasási zavarral küszködő gyer
mekek fejlődését, lehetőséget ad számukra az önálló tanuláshoz.
Előadásomban részletesebben a gépi beszédterápia lehetőségeivel foglalkozom. Beszéd
hibás gyermekek közreműködésével fogom demonstrálni a számítógéppel történő beszéd
javítás motiváló erejét és hatékonyságát. A kutatás a KOMA XXIX/31. számú pályázat tá
mogatásával történik

Alexin Zoltán-Bibok Károly-Csirik János-Gyimóthy T iborPrószéky Gábor-Tihanyi László
Szegedi Tudományegyetem - Szegedi Tudományegyetem - Szegedi Tudományegyetem - MorphoLogic Kft. MorphoLogic Kft.

Egyértelműsített magyar korpusz
Tárgyszavak: számítógépes nyelvészet, szófaji kódolás és egyértelműsítés (part-of-speech
tagging), TE! XML korpuszreprezentáció, nyelvtechnológia

Az SZTE Informatikai Tanszékcsoport és a MorphoLogic Kft. közreműködésével alakult
konzorcium az Oktatási Minisztérium által támogatott IKTA 27/2000 projekt keretében készít
egy magyar nyelvi szövegadatbázist, valamint egy, a szófaji egyértelműsítést támogató
szoftverrendszert. A 2002 nyarán elkészülő, 1 millió szövegszót tartalmazó magyar korpusz
a TEI (http://www.tei-c.org/) nemzetközi szövegkódolási ajánlásnak megfelelő XML formá
tumú. A korpuszban a szövegek tárolása strukturált (fejezet/cikk, bekezdések, mondatok).
A szöveganyag öt témakörből származik: szépirodalom, újságok, számítástechnikai szak
szöveg, jogi szöveg, iskolások elbeszélő és érvelő fogalmazásai.
A szavak szófaji elemzését a MorphoLogic Kft. által készített HuMor szófaji elemző program
végzi. A korpusz minden egyes szava mellett szerepel a program eredményeképpen kapott
lista, amely a lehetséges szófaji kódokat és szótöveket tartalmazza. Ezt a szófaji kódolást
átalakítottuk az európai nyelvekre elterjedten alkalmazott MSD (MorphoSyntactic Descrip
tion) kódrendszer magyar változatának megfelelően. A két kódrendszer közötti konverziót
egy táblázat és egy kivételszótár segítségével oldottuk meg. A korpuszt kézi munkával
egyértelműsítettük, kiválasztották az adott szövegkörnyezetnek megfelelő kódolást és szó
tövet.
A projekt keretében készülő egyértelműsítést végző program fő komponensei olyan szabá
lyok, amelyeket gépi tanulási algoritmusok állítanak elő a korpuszt felhasználva. Az alkal
mazott technológia a számítógépes tanuló algoritmusoknak köszönhetően rugalmasan kö
vetni tudja a nyelvben bekövetkező változásokat.
A szövegadatbázis természetesen számos nyelvészeti kutatás alapjául szolgálhat, tudomá
nyos kutatási és oktatatási célokra ingyenesen hozzáférhető lesz.
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Kis Balázs
Szak Kiadó Kft.

Egy párhuzamos szaknyelvi korpusz felhasználásának
lehetőségei és eszközei
Tárgyszavak: párhuzamos korpusz, gépi előfordítás, fordítómemória, determiniszi^us
fordítómemória, gépi mondatelemzés, számítógépes nyelvészet, nyelvtechnológia

A kiadói műhelyben épülő párhuzamos szaknyelvi korpusz elsődleges felhasználási területe
a determinisztikus fordítómemória kialakítása. A „hagyományos” fordítómemóriák híven
tárolják a fordítás során megjelenő mondatpárokat (vagy szövegpárokat), s a forrásnyelv ol
daláról hasonlósági keresést tesznek lehetővé. A hasonlóság megállapítása a leggyakrab
ban valószínűségi eszközökkel, fuzzy algoritmusokkal vagy neurális hálózatok segítségével
történik.
A determinisztikus fordítómemória azt jelenti, hogy a mondat- vagy szövegpárok adat
bázisba írásakor tudatosan felhasználjuk a forrásszövegben megjelenő szerkezetekkel
kapcsolatos nyelvészeti tudásunkat. Ha rendelkezésünkre áll számítógépes mondatelemző
program, a korpusz mondatait „normalizálni” tudjuk: a forrásszövegben megjelenő felszíni
szóalakok, illetve kifejezések helyett/mellett azok nyelvtani kódjait is feltüntethetjük, szük
ség szerint lexikalizáltan (egyes elemek mellett feltüntetjük a lemmájukat, mások mellett
nem). A mondatok (szerkezetek) variabilitásának feltérképezése után a determinisztikus
fordítómemóriába a mondatokat (szerkezeteket) több különböző, elemzett alakban fel tud
juk venni - a később lefordítandó mondatok ezért elemzés után kereshetők meg az adat
bázisban.
A párhuzamos szaknyelvi korpusz gépi elemzése s annak kézi utófeldolgozása során fel
tárjuk a látókörünkbe eső műszaki szakszövegek és fordításaik nyelvi jellemzőit. Ezáltal
olyan absztrakt fordítási sémákhoz jutunk, amelyek segítségével félautomatikus gépi előfordítást is végezhetünk. Ha kellően korlátozott szakterületen - szemantikai tartományban maradunk (nem várjuk el kontrollált nyelv alkalmazását!), idővel a szöveg fordításának je
lentős része az absztrakt illesztést alkalmazó fordítómemóriából érkezik, amelyet lefordítani
nem, csak javítani kell.

Kovács László
Berzsenyi Dániel Főiskola

Nyelvoktatás az információs társadalomban
Szép Új Világ?
Tárgyszavak: számítógép, nyelvoktatás, projektek, autonóm tanulás, számítógépes nyelvészet,
nyelvtechológia

Előadásomban röviden vázolom és összegezem azokat a lehetőségeket, amelyeket az in
formatika, ezen belül is a számítógépes hálózatok, illetve az Internet kínál a nyelvtanárok
számára. A számítógépek és az Internet pozitív és negatív értelemben - mindennapjaink
részévé váltak. Számos, eddig kiaknázatlan lehetőség rejlik ezen új technológiákban, me
lyek a tanárok munkáját megkönnyítik, illetve az órákat színesebbé, autentikusabbá tehetik.
A nyelvóra keretein belül, az Interneten ismerkednek a diákok az adott országgal, nyomon
követhetik az ott zajló aktuális eseményeket. A következő pontok részletezését tartom fon
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tosnak: íráskészség fejlesztése, a célnyelven írt e-mailek segítségével. A párbeszéd egy
érdekes, írott formájának gyakorolása „chaf-en. A célnyelvi ország kultúrájának, értékeinek
önálló megismerése projektek keretében. Olyan ismeretekhez jut így hozzá a nyelvtanuló,
melyeket egy nyelvkönyv csak megkésve, illetve egyáltalán nem tud átadni. Személyes
kapcsolatot is feltételező projektekben motiváló erőként hat, hogy a tanuló képes a partner
nyelvén (idegen nyelven) különböző témákat megvitatni, mivel e kommunikáció a meglévő
nyelvtudás „független” visszaigazolását jelenti, illetve további nyelvtanulásra ösztönöz.
Mindezen lehetőségek mellett ezen módszerek számos veszélyt és kihívást is magukban
rejtenek, mellyel a szakember, aki erre a - Magyarországon újnak számító - területre me
részkedik, találkozni fog.

15. £ u r ó p a i
Szekcióvezető:
Üléselnökök:

U n i ó és n y e l v h a s z n á l a t
Borgulya Istvánná (Pécsi Tudományegyetem)
Borgulya Istvánné
Görcsné Múzsái Viktória
Kopasz Filoméla

Borgulya Istvánné
Pécsi Tudományegyetem

Interkulturalitás és szakmai kommunikáció
Az „új gazdaság” és az alkalmazott nyelvészet
Tárgyszavak: „új gazdaság", információ-özön, kultúrák találkozása, szakmai kommunikáció

Már annak a boncolgatása is megérdemelne egy alkalmazott nyelvészeti konferencia elő
adást, hogy miként terjednek el az egész világon szinte futótűz sebességével és hogyan
válnak egy csapásra a köznyelv elemévé is olyan terminusok, mint a New Economy, az „új
gazdaság”, a fenntartható fejlődés vagy a globalizáció. Előadásom azonban nem ezzel
foglalkozik. Azt a kérdést teszi fel, jár-e a New Economy olyan következményekkel, ame
lyekre az alkalmazott nyelvészet művelőinek érdemes (előre) felfigyelni. Ha igen, mire kell
felkészülnie a(z anya)nyelvtanításnak, szakterminológia-, a szaknyelvkutatásnak és -okta
tásnak, a szakfordításnak, a szociolingvisztikának.
Az új gazdaság megnevezés félrevezető lehet. Hihetnénk azt, hogy a hatvanas évek végének
„új gazdasági mechanizmusa” éled új köntösben és valami új tartalommal, amivel a gazdasági
szakembereknek a feladata foglalkozni. A kérdés szakértői azonban világosan felvázolják,
a New Economy nem a gazdaságra leszűkülő folyamat, hanem az egész társadalmat mélyen
érintő átalakulás, amelynek legszembeötlőbb jelenségei az információ mennyiségének hihe
tetlen mérvű megnövekedése és áramlásának soha nem látott felgyorsulása; az információ
birtokosai és kirekesztettjei közötti szociális szakadék megnövekedése; óriási migráció, való
ságos új népvándorlás elkezdődése, ezáltal a kultúrák nagyfokú keveredése.
Elképzelhető-e, hogy ha ilyen mérvű társadalmi változások küszöbén állunk, ne jelennének
meg új feladatok az alkalmazott nyelvészet területén és nem tolódnának el a súlypontok
a fontos és kevésbé fontos kérdéskörök között? Számba vettük-e már, mire kell számítani
a szóbeli kommunikáció területén mondjuk tíz év múlva? Előadásomban erre teszek kísér
letet azzal a szándékkal, hogy felkeltsem a probléma iránt az érdeklődést.

Vogelné Takács Gabriella
Modern Üzleti Tudományok Főiskolája

Az EU keleti bővítése a német sajtóban
Tárgyszavak: Európai Unió, EU-bővítés, Internet, német sajtó, tematikai és nyelvi elemzés

A magyar médiumokban szinte minden nap hallhatunk, olvashatunk valamit az Európai
Unióról ill. a Magyarország EU-csatlakozásával kapcsolatos hírekről. Ahogy közeledik a re
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mélt felvételi időpont és az áprilisi parlamenti választások, úgy szaporodnak az ezzel kap
csolatos híradások és kommentárok.
Dolgozatomban azt vizsgálom, vajon a német sajtót is foglalkoztatják-e ennyire az EU-bővítés kérdései, milyen gyakran és milyen összefüggésben kerül elő ez a problémakör. A leg
ismertebb, legolvasottabb mérvadó német napilapok és folyóiratok (Frankfurter Allgemeine
Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Spiegel, Focus, Wirtschaftswoche) utóbbi fél évi számait
néztem át ebből a szempontból, részben az Internet segítségével.
Bár az új egységes valuta, az euro bevezetése körüli kérdések egyértelműen uralták a múlt
év végi és ez év eleji híradásokat, azért viszonylag sűrűn előbukkant a keleti bővítés téma
köre is. Tartalmukat tekintve viszont sokkal vegyesebb képet mutattak a német kommentá
rok, mint a magyar sajtóorgánumok írásai. Sokkal gyakrabban taglalták a nehézségeket,
a várható hátrányokat, a még megoldásra váró problémákat.
A szövegek nyelvi elemzése még árnyaltabban mutatja a német aggodalmakat. A szóhasz
nálat, a szövegösszefüggés elemzése a nyíltan ki nem mondott félelmekre is rávilágít.

Kopasz Filoméla
SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar

A német nyelv szerepe az Európai Unióban
Tárgyszavak: a német mint anyanyelv, a német mint idegen nyelv, EU hivatalos és
munkanyelv, ausztrocizmusok

Az Európai Unió 11 hivatalos és munkanyelve közül az unió polgárai anyanyelvként a né
met nyelvet beszélik legnagyobb százalékban (24%). Ennek ellenére nem a német a leg
vonzóbb idegen nyelv az EU polgárai számára: idegen nyelvként többen beszélik az angol
(41%) és a francia (19%) nyelvet, mint a németet (10%).
Annak oka, hogy az angol és francia nyelv tanulását hasznosabbnak tartják a németnek
mint idegen nyelvnek a tanulásánál, többek között abban keresendő, hogy az EU intézmé
nyeiben a gyakorlatban nem 11 munkanyelvet használnak, hanem a legtöbb esetben kettőt
(angol és francia) vagy ritkábban hármat (angol, francia és német).
Németország, amely az európai integráció kezdetén elfogadta a franciát munkanyelvnek,
amelyhez Nagy-Britannia 1972. évi belépése után az angol nyelv is felzárkózott, ma már
arra törekszik, hogy a német nyelv olyan helyet foglaljon el, amely megfelel Németország
az EU-ban játszott politikai és gazdasági szerepének. Ezért Németország például - mivel
szeretné, hogy a német munkanyelv gyakorlati alkalmazásának ne legyen nyelvi akadálya növelni kívánja a németül beszélők számát az EU intézményeiben és nagy hangsúlyt fektet
arra, hogy az EU bővítése ne jelentse a német munkanyelv háttérbe szorulását.
Németország mellett az 1995 óta EU-tag Ausztria is fontosnak tartja az Európai Unión belüli
nyelvhasználat kérdését. EU-csatlakozásának feltételéül szabta, hogy az Európai Unió
nyelvhasználatában 23 ausztrocizmus egyenrangú és egyenjogú legyen a Németországban
használt azonos jelentésű kifejezésekkel.
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Görcsné Múzsái Viktória
Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet

A többnyelvű és többkultúrájú bécsi Európai Középiskola
empirikus vizsgálatok tükrében
Tárgyszavak: többnyelvű iskola, többkultúrájú iskola, nemzetközi iskolakoncepció

Az 1997 óta Bécsben működő Európai Középiskola a közép-kelet-európai régió olyan ok
tatási kísérlete, mely egy, az egyesülő Európa számára létfontosságú kérdésre próbál gya
korlati választ adni: hogyan őrizhetik meg a kis népek önálló kulturális arculatukat, miköz
ben tagjaik európai polgárok lesznek, s hogyan segíthet ebben az iskola. A feltett kérdés
megválaszolására - tervezetten - több szinten és szempontból került sor az elmúlt négy
évben, empirikus vizsgálatok keretében.
Először: átfogó, nyitott és sokoldalú értékelés történt független (University of Bath, Anglia)
szakértő részéről a tanulók, tanárok, szülők, szakértők körében a projektfolyamat négy fázi
sában (1997-2001) általában az iskolakoncepció megvalósulását, az Európai Stúdiumok
tantervbe illesztését és az angol nyelv elsajátítását illetően.
Másodszor: a négyéves projektum középső szakaszában kérdőíves vizsgálat zajlott (a bé
csi Pedagógiai Akadémia oktatója vezetésével) a többnyelvű, többkultúrájú diákok körében
származásukra (nemzetiség), nyelvtudásukra, nyelvhasználatukra formális és informális
környezetben, valamint pszichoszociális önértékelésükre (önképükre) vonatkozóan.
Harmadszor: nyolc hetedik osztályos, Bécsben tanuló magyar diák vett részt a Győr-MosonSopron Megyei Pedagógiai Intézet megyei reprezentatív mérésében 1999 őszén, mely a
tanulók anyanyelvi szövegértési képességének és német nyelvi tudásának megismerésére
és a magyar környezetben tanuló diákok eredményeivel való összevetésére törekedett.
Negyedszer: 1998 és 1999 közötti adatfelvétel alapján jelen sorok írója kutatást folytat an
nak vizsgálatára, miként befolyásolja a huzamosabb idejű célnyelvi környezetben való tar
tózkodás a tanulók szociolingvisztikai aspektusoknak is megfelelő idegen nyelvi kifejező
képességének fejlődését, ill. találhatók-e adatok a multikulturális neveléshez.
Az előadás rövid áttekintést ad az empirikus vizsgálatok eredményeiről, tapasztalatairól és
az oktatásban felhasználható tanulságairól.

Konczosné Szombathelyi Márta
Kovács Margit Általános Művelődési Központ

Magyar menedzserek interkulturális környezetben Győrben
Tárgyszavak: vegyes vállalat, munkanyelv, vállalati kultúra, nyelvtudás

A gazdaságban és a politikában kialakuló nemzetközi összefonódás következtében korunk
a kultúrák között zajló kommunikáció kora. A kapcsolatteremtés szükségessége átlépi
a földrajzi, etnikai határokat. Igaz ez Győrre is, amely a külföldi befektetések egyik célterülete.
A 80-as évek mély gazdasági válsága és a belőle való kilábalási stratégiák átrendezték
a tulajdoni struktúrát is. Győr-Moson-Sopron megyében 1986-ban alapították az első vegyes
vállalatot, jelenleg 1200 körüli a számuk. A legtöbb vegyesvállalatot Győrött hozták létre.
A külföldi befektetők 41 országból származnak; legnagyobb az osztrákok részesedése
a jegyzett tőkében, őket követik a németek és az angolok, majd a hollandok, a franciák, az
amerikaiak, a svájciak, az olaszok stb. Megjelenik-e a vállalatoknál a külföldi tulajdonos
nyelve munkanyelvkénl? Ha igen, miképp befolyásolja ez a vállalati kultúrát?
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A 90-es évek elején a külföldi tőke hazai megjelenésének elsősorban közgazdaságtani ha
tását elemezték. Ám a külföldi tőke a vállalati vezetési kultúrában, viselkedésben és a gon
dolkodás minőségében is változásokat eredményez. A kulturális tudás hiánya komoly káro
kat okozhat. A külföldi tulajdonosi érdekeltség megjelenésével szükségszerűen együtt jár
a külföldi tulajdonos és a helyi termelő egység közötti kommunikáció feltételrendszerének
biztosítása. A nyelvtudás a vállalat számára stratégiai kérdés. Előadásomban azt ismerte
tem, hogyan működik ez Győr néhány vállalatánál, milyen eredményei és nehézségei van
nak az interkulturális környezetben dolgozó menedzsereknek, hogyan hat az interkulturális
sztereotípia. Az interkulturális ismeretekkel való felvértezettség reményt nyújthat a „miscommunicatio” elkerülésére.

Hortobágyi Ildikó
Veszprémi Egyetem

Interkulturális kompetencia:
a többnyelvű szerepe a multikulturális társadalmakban
Tárgyszavak: többnyelvűség, interkulturális kommunikáció, interkulturális kompetencia,
átjárhatóság, európai uniós kísérleti pályázat

„Regnum unius linguae inbecille et fragile est” (az egynyelvű ország gyenge és törékeny).
Millenniumi távlatban is időszerű Szent István királyunk bölcs figyelmeztetése, amelyet Imre
fiához intézett végrendeletében. Az immár ezeréves intelem az átértékelődött jelenben az
egységes Európára is vonatkozik, hiszen az Európai Unióhoz való csatlakozásunk küszö
bén különösen felértékelődik az idegen nyelvek ismerete, mint az európai és a világkultúrák
leghitelesebb közvetítője. Egyben a többnyelvűség és a nyelvtanulás az eltérő kulturális és
nyelvi környezetből származó emberek közötti tolerancia és megértés kialakulását is nagy
mértékben elősegíti.
Előadásomban a nyelvet mint társadalmi/kollektív viselkedést, a nyelv és kultúra kapcsola
tát pedig az emocionális, affektiv, közérzeti folyamatok oldaláról szeretném megvilágítani.
Az első rész kitér a nyelv közvetítő szerepére az interkulturális kommunikációban, amely
során átértékelődik a fordítás szerepe. Egy megfelelően kialakult interkulturális kompeten
cia birtokában a többnyelvű egyén nem tolmács, hanem értelmező és közvetítő. Ennek tük
rében francia-német és angol-francia vonatkozású példákkal mutatom be a nyelvek közötti
átjárhatóságot, valamint a lingvisztikái törésvonalakat.
A második részben ismertetem két, többnyelvűségi tematikára épülő európai uniós kísérleti
pályázat eredményeit.
„Európa csak akkor „készül” el, amikor az európai televízió rendszeresen sugároz majd gö
rög, portugál vagy szlovák filmeket. Addig azonban amerikai marad!” (Jean-Luc Godard)
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Braun Melinda
SZTE Idegennyelvi Központ

Halak-e a tintahalak az Európai Unióban?
Tárgyszavak: szakszöveg, német mint idegen nyelv, globalizáció, EU
2001. július 30. és augusztus 4. között rendezték a svájci Luzernben a Némettanárok XII.
Nemzetközi Konferenciáját, melynek mottója a többnyelvűség volt („mehr Sprache - mehr
sprachig - mit Deutsch”). A mintegy 1600 résztvevő a német nyelv helyét és szerepét
kereste a nyelvek európai sokszínűségében.
Napjainkban a tudományos nyelvben egyértelmű az angolnak, mint a globalizáció nyelvé
nek dominanciája, amelybe nekünk némettanároknak a soknyelvű és -kultúrájú Európában
nem helyes beletörődnünk.
Idegennyelvi központunkban a hallgatók harmada tanul németül, többségük angol nyelv
vizsgával rendelkezik, tehát a németet második idegen nyelvként tanulja - kezdőtől szak
nyelvi szintig.
A 2000/2001-es tanévben hirdettem meg legalább középfokú nyelvismerettel rendelkező
hallgatóknak a „Német nyelvű biológiai szakszövegolvasás” című kurzust elsősorban, de
nem kizárólag biológus ill. biológia tanár szakosoknak kettős céllal: egyrészt a biológia ha
gyományos területeinek (állattan, növénytan stb.),
ill. az új kutatási irányoknak (genom, klónozás) a lexikáját sajátíthatják el a résztvevők,
másrészt szeretném őket felkészíteni tudományos előadások tartására ill. szövegek írására
német nyelven.
Az előadásom második részében a tintahalak kapcsán ismertetek szövegeket és feladato
kat, amelyek segítségével a hallgatók német szaknyelvi ismereteit és készségeit igyekez
tem fejleszteni.

Falkné Bánó Klára
Budapesti Gazdasági Főiskola

Egy nemzetközi Leonardo projekt áldásai és átkai
Tárgyszavak: interkuiturális kihívások, kommunikációs kihívások, nyelvek és kultúrák
találkozása, az angol mint közvetítő nyelv

Az előadás témája a címben megjelölt, a Külkereskedelmi Főiskola által 1999-ben, finn,
belga, ír és észt partnerekkel megpályázott, tizennyolc hónapos Leonardo projekt 1999. de
cember 15-től 2001. június 15-ig tartó munkájának és eredményeinek interkuiturális kom
munikáció szempontjából történő elemzése.
A projekt címe: EUROBUS - Building Enterprise Competence through Learning European
Business Cultures, azaz: vállalati kompetencia fejlesztése az európai üzleti kultúrák tanul
mányozása útján.
Az öt országot felölelő nemzetközi interkuiturális üzleti kommunikáció továbbképzési projekt
fő célkitűzése az volt, hogy a résztvevő országok kis- és középvállalatait segítse nemzet
közi üzleti tevékenységük fokozása érdekében kifejtett tevékenységükben, munkájuk
interkuiturális kommunikációval kapcsolatos területén. A kitűzött cél megvalósítása az öt
résztvevő partner kommunikációs és üzleti kulturális sajátosságait bemutató, internetre al
kalmazott távoktatási modulok kidolgozásával történt.
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A munkafolyamat és az angol nyelven elkészült távoktatási anyagok nyelvi és kulturális
elemzése jellemzően tükrözi a nyelvek és kultúrák találkozása során felmerülő nehézsége
ket, illetve az interkulturális kommunikációs kihívásokat.

Urbán Anna
Miskolci Egyetem

Angol és magyar médiák verbális
és nem verbális elemeinek összehasonlítása
Tárgyszavak: természet, kulturális irányultságjóléti társadalom, média

A dolgozat néhány magyar és angol nyelvű újságcikkben vizsgálja a trompenaars-i kulturá
lis irányultság modell alapján a természet és a kultúra viszonyát. A jóléti társadalmak két
különböző irányultságot mutatnak. Az egyik szerint meg vannak győződve arról, hogy ellen
őrzés alatt tarthatják a természetet. A másik szerint pedig az ember a természet része, aki
tudatában van annak, hogy alkalmazkodnia kell annak törvényeihez. Az elsőt nevezhetjük
belső irányítású orientációnak, míg a másodikat külső irányítású orientációnak. Mivel lé
nyeges kulturális különbségeket találhatunk az eltérő kultúrákhoz tartozó emberek környe
zethez való viszonyában, felmerül a kérdés, vajon mennyire tér el vagy hasonlít a mi termé
szetes környezethez való viszonyunk az angolszász kultúrákéhoz.
Az angolszász kultúrák számára a természet pozitív, de vad; a természet és a kultúra lát
szólag szemben áll egymással. A kultúra azonban képes ellenőrzése alatt tartani a termé
szetet, csökkenteni annak szélsőségességét és az emberiség számára hasznossá tenni,
így történhet meg az, hogy egy angol nyelvű napilap címlapján arról értesülünk, hogy egy
természeti esemény néhány grammatikai korverzió folyamán hogyan alakul át kulturális
dologgá, egy egyszerű pénzügyi problémává.

Fodorné Baithazár Enikő
Budapesti Gazdasági Főiskola

Szituációk, szövegek és nyelvi készségfejlesztő
gyakorlatok az EU oktatásában haladó szinten
Tárgyszavak: tantervkészítés, szakmai kommunikációs szituáció, szövegfajták, nyelvi
készségek, a nyelvoktató szakmai kompetenciája

Az előadó a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Gazdaságdiplo
mácia és EU-menedzsment szakos hallgatóinak szakmai nyelvi képzése keretében oktatja
az Európai Uniót. Előadásában tantervkészítési munkájába enged betekintést, amelyben
meghatározó, hogy nem az EU-ról kíván minél több információt közvetíteni idegen nyelven,
hanem a szakmával szemben támasztott gyakorlati követelményekből kiindulva a hallgató
kat a szakmai kommunikációs folyamatban való sikeres részvételre kívánja felkészíteni. Az
így megfogalmazott oktatási cél elérése nagyban függ attól, sikerül-e megfelelően ki
választani azokat a szakmai kommunikációs szituációkat, amelyek az adott munkakörben
relevánsak, és amelyek azután egyrészt behatárolják azon szövegfajtákat, amelyekben
a szakmai kommunikáció realizálódik, másrészt azokat a nyelvi készségeket, amelyekre
a nyelvhasználónak a szöveg recepciója/produkciója során szüksége lehet.
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A releváns szakmai kommunikációs szituációk kiválasztása - mint láttuk - az oktatási tar
talom kiindulópontja. Ugyanakkor ez az a terület, ahol a nyelvoktató szakmai kompetenciá
jának általában korlátokat szab a szakmában való jártasság hiánya. Ez tehát egy olyan te
rület, ahol az eredményes munka a szaknyelvoktatók és a szakmabeliek együttműködését
feltételezi.
Az előadás témája a fentiek értelmében a szaknyelvoktató és a szakember együttműkö
dése a szakmai nyelvoktatási tartalom meghatározásában, az EU oktatásának példáján.

Hornokné Uhrin Erzsébet
Tessedik Sámuel Főiskola

A szlovák nyelv tanulásának motivációi felnőtt korban
Tárgyszavak: szlovák nyelv, motiváció, emocionális - pragmatikus okok,
származásbeli - hasznossági összefüggések

A dolgozat A szlovák nyelv tanulásának motivációi felnőtt korban c. kutatás összegzéséből,
következtetéseiből mutat be részleteket.
A kutatás eredményei alapján a felnőtt korban szlovákul tanulóknál a motivációs tényezők
közül közel azonos mértékben hatnak az emocionális és pragmatikus okok.
A szerző/előadó az emocionális okok és a szlovák származás, kötődés valamint a pragma
tikus okok és a szlovák nyelvtudás tervezett hasznosítása közötti összefüggéseket elemzi.

16. fordítástudom ány
Szekcióvezető:
Üléselnökök:

Klaudy Kinga (ELTE)
Forgács Erzsébet
G. Láng Zsuzsa
Klaudy Kinga
Pápai Vilma
Simigné Fenyő Sarolta
Szabari Krisztina
Wlachovsky Karol

Klaudy Kinga
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Lehet-e a fordításokat értékelni javítás nélkül?
Tárgyszavak: fordítás, lektorálás, hibák, fordítóképzés

A fordítások javítása és a fordítások értékelése gyakran szinonimaként szerepel, pedig vi
szonyuk attól függ, hogy milyen szituációban kerül sor a fordítások javítására/értékelésére:
az életben, a fordítóképzésben vagy a vizsgán.
Az életben, ahol az a cél, hogy a megrendelő nyomdakész szöveget kapjon, a fordítások
javítását lektorálásnak nevezzük, és abból áll, hogy a lektor a fordított szöveget az eredetivel
egybeveti, a hibákat szabványos korrektúrajelekkel kijavítja, a jó megoldásokat pedig beírja
a szövegbe. Mindezt teheti természetesen gépi úton is, ilyenkor a javításoknak nem marad
nyoma, de ez nem is baj, hiszen ilyenkor a javításnak, lektorálásnak nincs pedagógiai célja.
A vizsgán, ahol az a cél, hogy eldöntsük, a vizsgázó alkalmas-e fordítói feladatok végzé
sére, ennél részben többet kell tenni, részben kevesebbet. Többet, mivel a hibákat meg kell
nevezni, súlyukat pedig mérlegelni kell, kevesebbet, mivel a szöveget nem szükséges
nyomdakészre szerkeszteni, ahhoz, hogy értékelni tudjuk a fordítás minőségét.
A fordítóképzésben, ahol a cél a fordítói készség fejlesztése, mindkét megközelítésre szükség
van: a fordításokat hétről hétre ki kell javítani, meg keli szerkeszteni, hogy a fordítójelöltek
lássák, hogy mennyi lektorálnivaló van az általuk beadott szövegeken, de a hibákat meg is kell
nevezni, sőt súlyozni is kell, hogy a hallgatók nyomon tudják követni saját fejlődésüket. Ha
a javítást géppel végezzük, akkor a „változások követése” program segítségével meg kell
őrizni a javítás előtti változatokat, a hibák megnevezése pedig lábjegyzetben történhet.

Dróth Júlia
Szent István Egyetem

A képesítő fordítások értékelése a szakfordítóképzésben
Tárgyszavak: fordítóképzés, szakfordítás, módszertan, értékelés, fordítás

2002 januárjában másodszorra gyűltek össze a hazai szakfordítóképző intézmények veze
tői és munkatársai a Szent István Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke által szerve-
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zeit szakfordító szakmai napon. Ez az évenként megrendezendő szakmai rendezvény
a szakfordítóképzés egy-egy fontos módszertani kérdésével foglalkozik, s 2001 januárjában
életre hívta a szakfordítóképzés tanárainak módszertani munkaközösségét. Idén a képesítő
fordítások, illetve a zárthelyi fordítások szövegválasztásával és értékelési szempontjaival,
módszereivel foglalkoztunk. Jelen előadásom célja a SZIE szakmai napján elhangzott elő
adások és hozzászólások, valamint a szakmai napon írásban közzétett összefoglalók tar
talmának rendszerezése, elemzése. Szeretnék képet adni arról, hogy milyen elvek, meg
fontolások alapján fogalmazzák meg az egyes intézmények az értékelés célját a fenti érté
kelési helyzetben, s hogy vajon beszélhetünk-e ma Magyarországon egységes kimeneti kö
vetelményekről és szempontokról a szakfordítóképzésben. Emellett kitérek az értékelés
gyakorlatának vitás, problematikus kérdéseire is, mint például a célszerűség, kivitelezhető
ség, szubjektivitás az értékelésben. Az autentikusság követelménye felveti a kérdést: szük
ség van-e fordítási utasításra a zárthelyi záróvizsgák fordítási feladatainak leírásában, mi
lyen eszközöket használhat a jelölt, mi az időkorlát szerepe, autentikusnak tekinthető-e
a zárhelyi fordítás mint fordítási szituáció.

Bodnár Ildikó-Simigné Fenyő Sarolta
Miskolci Egyetem - Miskolci Egyetem

Mondathatárok megváltoztatása fordításkor
Magyar, angol, német fordítástechnika
Tárgyszavak: mondathatárok megváltoztatása, alanyváltás, fordítói döntés, forrásnyelv,
célnyelv, fordítás

A fordítások során fellépő grammatikai átváltási műveletek egyike a forrásnyelvi összetett
mondatok feldarabolódása a fordításban. A szakirodalom szerint nem tartozik a gyakori je
lenségek közé; egyik tapasztalatunk, hogy egyes szerzők ill. fordítók esetén mégis gyakran
fellépő jelenségről van szó. Ha egy regényfejezet 75 magyar mondatát 115 német mondat
adja vissza, vagy 106 magyar mondat helyén 145 német mondatot találunk, ez az arány
legalábbis figyelemre méltó. Ezek az adatok adták az ötletet az angol célnyelvű szöveg ha
sonló vizsgálatához is. Ráadásul a mondathatárok felbontásával a szakirodalom is keveset
foglalkozik.
A magyar nyelv összetett, főként többszörösen összetett mondatai helyett viszonylag gyak
ran találunk az idegen nyelvű szövegben egyszerű mondatot, illetve csak két tagmondatból
álló összetett mondatokat. A jelenséget a fordítástechnikai könyvek számon tartják, s ok
ként az alanyváltást nevezik meg. Ugyanakkor a fordítók olyankor is gyakran élnek a mon
datok feldarabolásával, ha alanyváltás nem következik be. Mivel magyarázható ez a fordítói
döntés? Erre is keresi a választ az előadás. A magyar mondat a szakirodalomban ismer
tetettek mellett másféle változásokat is elszenved, grammatikai betoldások, a szigorúbb
idegen nyelvi szerkesztés megkövetelte „rend” uralkodik a fordítások mondataiban.
Vizsgáljuk, mennyire szerző-, ill. stílusfüggő jelenségről van szó, s mennyire függ mindez
a fordítótól. A tanulmány során ugyanazon mű angol fordításának megoldásai mintegy teszt
ként szolgálnak e kérdésben. Előadásunkban azonos forrásnyelvi szöveg német és angol
nyelvű fordításaiból levonható tapasztalatainkat ismertetjük.
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Heltai Pál
Szent István Egyetem

A névmások fordításának kérdései angol-magyar és
magyar-angol fordításokban
Tárgyszavak: névmások vizsgálata, forikus utalás, implicitálás, fordítás

Már a korábbi szakirodalom is rámutatott arra, hogy a névmások rendszerének különbségei
komoly következményekkel járnak az indoeurópai nyelvekről magyarra történő fordítás so
rán. Mivel a magyarban a harmadik személyű névmás nem utal az antecedens nemére,
a fordítás során gyakran kell olyan műveleteket végezni, amelyek más kohéziós eszközök
használatát igénylik.
Ebben a tanulmányban a névmások vizsgálatát kiterjesztettük a mutató névmásokra is, így
a szövegen belüli forikus utalás legfontosabb eszközeit vizsgáljuk az angolban és a ma
gyarban. A vizsgálat részletesen összehasonlítja a személyes és a mutató névmások rend
szerét, továbbá összehasonlít egy angol regényt annak magyar fordításával, illetve néhány
magyar népmesét és angol fordításukat.
Az esetek többségében implicitálás történik, tehát a magyarban nem jelenik meg a sze
mélynévmás, hanem az ige ragozott alakja végzi a visszautalást. Az esetek kisebb részé
ben explicitálás történik, tehát a névmást főnévi kifejezés váltja fel. A legritkább eset az,
amikor személynévmásnak személynévmás felel meg.
A tanulmány megállapítja, hogy az angol mondat kötött szórendje miatt sokszor nehezen
állapítható meg, hogy a mondatban szereplő személynévmás mennyire hangsúlyos, így
a magyarra történő fordítás során gyakran nehezen dönthető el, kell-e a fordításban névmást
használnunk (a személyes névmások használata a magyarban erőteljesen függ a hang
súlyviszonyoktól). A tanulmány kitér az explicitáció elméleti kérdéseire is.

Joó Etelka
Nyíregyházi Főiskola

Párhuzamos szövegek vizsgálata
Tárgyszavak: párhuzamos szöveg, nyelvoktatás, fogalmazástanítás, interkulturális
kommunikáció, fordítástudomány, fordítás

A párhuzamos szöveg (németül: Paralleltext) fogalma sokféle jelentést takar mind a ma
gyar, mind a német szakirodalomban. Eredetileg a bibliakutatás, bibliamagyarázat műszava
volt, majd az egyiptológiában bukkant fel. Korunkban szintén több területen használatos,
így például a nyelvoktatásban, a fogalmazástanításban, az interkulturális kommunikációban
vagy a fordítástudományban. Számunkra ez utóbbi alkalmazása fontos.
A párhuzamos szöveg fogalma a fordítástudományban sem egységes. Vannak, akik a fordí
tást, tehát a célnyelvi szöveget tekintik a forrásnyelvi szöveghez képest párhuzamos szö
vegnek, mások azokat, amelyek azonos szövegfajtához tartoznak, de különböző médiu
mokban jelennek meg, vagy tematikájuk változik. A szűkebb felfogás szerint a párhuzamos
szövegek ugyanarról a témáról szólnak, ugyanolyan funkciót töltenek be az egyes kultúrák
ban, de egymásnak nem fordításai.
Az előadás ebből a szűkebb értelmű fogalomból kiindulva kívánja bemutatni azokat a lehe
tőségeket, és a kutatásnak azon esetleges irányait, amelyek elvezethetnek a fordítási fo
lyamat megkönnyítéséhez. Német nyelvterületen már folynak bizonyos kutatások, míg Ma
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gyarországon viszonylag feltáratlan ez a terület. Az ilyen irányú kutatások szükségességét
a globalizálódó világ, az egységesülő Európa egyre inkább felveti. A probléma elég össze
tett, hiszen a szövegnyelvészettől a kommunikációelméleten, a szaknyelvkutatáson vagy
a terminológián át a fordításdidaktikáig sok minden beletartozhat. A fordítástudomány
interdiszciplinaritása tehát ezen a részterületen belül is igen jól megmutatkozik.

Balaskó Mária
Berzsenyi Dániel Főiskola

Egy fordítási korpusz összeállításának szempontjai
Tárgyszavak: fordítás, korpusz, reprezentativitás

Mint számos más deskriptiv diszciplína esetében, a fordítástudományon belül létrejött leíró
ágban is paradigmaváltás következett be az alig néhány évtizedes múlttal rendelkező kor
pusznyelvészet hatására.
Az új tudományág - egyes felfogások szerint valójában módszer - felfedezte saját maga
számára a korpuszt, és megoldotta a nagy mennyiségű adatok gyűjtését, tárolását, osztá
lyozását és különböző szempontú elemzését. Olyan problémákra talált megoldást, amelyek
a fordításkutatást is foglalkoztatták, és amelyekre a fordítástudománynak szüksége volt/van
ahhoz, hogy áttérhessen az egyedi jelenségek megfigyeléséről és leírásáról az általános
érvényű megállapítások megfogalmazására.
Ha azonban korpusz-adatok alapján kutatjuk a fordítást, tisztáznunk kell egy sor kérdést:
milyen szempontok szerint kell összeállítani, mekkorának kell lennie, és mit kell tartalmaz
nia egy korpusznak ahhoz, hogy rá vonatkoztatva általános érvényű megállapításokat fo
galmazhassunk meg a fordításról. Ezek a kérdések a reprezentativitás problémáját vetik fel.
Az előadásban reprezentatív fordítási korpuszok összeállításának néhány lehetséges
módját vizsgáljuk meg. A probléma felvetését azért is tartjuk fontosnak, mert adat, kutatási
módszer és elmélet szorosan összefüggnek egymással - jelen esetben pedig éppen a rep
rezentativitás teremti meg a kapcsolatot a kutatás tárgya, az elmélet és a nyelvi adat között.

Ster Anna
Budapesti Gazdasági Főiskola

Hány húron pendülünk?
Gondolatok a szóválasztás nehézségeiről
Tárgyszavak: stiláris regiszterek, „akkor és ott” megfeleltetések, fordítás

Vizsgálatomban jó nyelvi és kommunikációs készségű főiskolai hallgatók fordításait elem
zem. Forrásszövegként egy a sajtóban megjelent fiktív dialógus szolgál, amelyre a foko
zódó stiláris fellazulás jellemző. Képesek-e a hallgatók a regiszterek megfelelő kezelésére,
milyen segítséget vesznek igénybe, milyen gyakorisággal fordulnak elő az egyes megoldá
sok, és mekkora a létrejövő teljes szókészlet? - ezekre a kérdésekre igyekszem az elem
zéssel választ találni. Valóban szinonimákkal operálnak-e a fordítók, illenek-e az egy-egy
fordításban szereplő kifejezések egymáshoz, hogyan látja a szóválasztás problémáit az
anyanyelvű lektor? - előadásom második része ezzel a megközelítéssel foglalkozik.
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Pólay Veronika
Berzsenyi Dániel Főiskola

Műfordítás - jelenti-e mindig kultúrák találkozását
a nyelvek találkozása?
Tárgyszavak: műfordítás, új problémák, új kihívások, új követelmények, fordítás

Az elmúlt évek nagy könyv- és filmsikerei ráirányítják arra a kérdésre a figyelmet, mennyire
eltérő a fordító feladata akkor, ha egy adott kiindulónyelvhez nem párosul kiindulónyelvi
kultúra. A műfordítás „megszokott” lépései kiegészülnek újakkal vagy módosulnak. Új ki
hívás, hiszen a szerző által bemutatott világ nemcsak a célnyelvi, hanem a kiindulónyelvi
közönség számára is ismeretlen, melynek előnyei és hátrányai is vannak. Nincsenek olyan
kiindulónyelvi reáliák, melyek célnyelvi ekvivalensei ismertek, hanem olyan közneveket és
tulajdonneveket kell egy másik nyelven visszaadni, melyek az eredeti nyelven is újak, isme
retlenek. Mennyiben térnek el a receptív és a reproduktív ill. produktív fázis lépései a mű
fordítás egyébként ismert lépéseihez képest? Mennyiben más a kiindulónyelvi szöveg és
milyen követelmények érvényesek a célnyelvi termékre?

Juhász Attila
Dunaújvárosi Főiskola

Lexikai és grammatikai átváltási műveletek
O. Wilde The Happy Prince című kötetének fordításában
Tárgyszavak: fordítás, grammatikai és lexikai átváltás

Előadásom során a szövegből vett példákon keresztül bemutatom, hogy a kötetben talál
ható öt irodalmi mű magyar nyelvre való átültetése során a fordító milyen grammatikai és
lexikai átváltási műveleteket alkalmazott. Megkísérlem elemezni, hogy a fordító az adott
esetben miért választotta éppen azt a megoldást, amit választott.

4 Forgács Erzsébet
SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar

Az ekvivalensnélküli állandósult szókapcsolatok fordítási
nehézségeiről szépirodalmi szövegekben
Magyar-német kontrasztív vizsgálat
Tárgyszavak: kontrasztív frazeológia, „reália-frazeologizmusok", ekvivalensnélküli állandósult
szókapcsolatok, interlingvális szinonimák, adaptációs fordítás, fordítás

Az előadás Garaczi László két, magyar nyelvű regényét és azok német fordításait veszi
alapul, s az állandósult szókapcsolatok fogalmát szélesen értelmezve olyan magyar állan
dósult szókapcsolatok fordítási problémáival foglalkozik, melyeknek vagy egyáltalán nincs,
vagy legfeljebb részleges ekvivalensük van a németben. A vizsgálat azt mutatja, hogy
a funkcionális ekvivalensek nem mindig értékelhetők „adekvát” fordításként, hiszen éppen

137

16. Fordítástudomány

az interlingvális szinonimákból hiányzó, azonos (hasonló) képi háttér lenne hivatott a több
dimenziós szövegbeépülést lehetővé tenni.
Különös szerep jut a mondókáknak, a politikai jelszavaknak, az ún. „reália-frazeologizmusoknak”, amelyek a 60-as évek sajátos atmoszféráját idézik. Az előadó találó szövegrész
letekkel példázza, hogyan próbálják meg a fordítók hol szó szerinti, hol adaptációs eljárás
sal a kiinduló nyelvi szöveg pragmatikai és stilisztikai jellegét a célnyelvbe átmenteni.
Az előadás nemcsak az állandósult szókapcsolatok irodalmi szövegekben való fordításának
kritikáját, hanem magának a fordításkritikának a határait is érinti.

Szabari Krisztina
Eötvös Loránd T udományegyetem

Szerepelmélet és tolmácsolás
Tárgyszavak: szerepek tipizálása, nyelvi és nem nyelvi ismérvek, rövidtávú memória, fordítás

A kommunikációtudományban szerepen általánosságban az interakcióban résztvevő egyik
személyre érvényes társadalmi előírások, vagyis normák összességét értjük. A szerepeket
kiváltó viszonylatokat és szituáció-meghatározásokat az intézmények rendszere, a társa
dalmi együttélés hagyományai, végső soron a kultúra írja elő. A szerepek ismerete teszi le
hetővé saját magatartásunk kommunikációs helyzethez való hozzáigazítását, valamint
a másik viselkedésének átfogó előrevetítését, illetve anticipálását. A szerepeknek számos
nyelvi és nem nyelvi ismérvvel írhatók le.
A tolmáccsal bővített kommunikációs helyzetben az adó és a vevő között harmadik sze
mélyként a tolmács is jelen van, és hol az adó, hol a vevő szerepét tölti be. Számára külö
nösen fontos a kommunikációs partnerek reakcióinak előrejelzése, mondanivalójuk előre
vetítése. A különböző szerepek nyelvi és nem nyelvi összetevőinek ismerete ebben nagy
ban segítségére lehet, hiszen növeli a kommunikáció számára ismert elemeinek arányát és
ezzel tehermentesíti rövidtávú memóriáját.
Az előadás kísérletet tesz a szerepek tolmácsolás szempontjából történő tipizálására és
jellemzőinek leírására.

G. Láng Zsuzsa
Eötvös Loránd T udományegyetem

A forrásnyelvi beszédek kiválasztása, adaptálása
és oralizálása a tolmácsképzésben
Tárgyszavak: tolmácsolási kompetencia, tolmácsolási helyzet, tolmácsolási input, fordítás

Egy tolmácsolási feladat nehézségi fokát három dolog határozza meg:
• a tolmács ill. tolmácsjelölt tolmácsolási kompetenciája (nyelvi-pragmatikai ismeretei, ál
talános műveltsége és tájékozottsága, a tolmácsolási helyzetekben szükséges informá
ciókezelés hatékonysága);
• a tolmácsolási helyzet (munkakörülmények);
• tolmácsolási input (az elhangzó beszéd).
Egy gyakorlott tolmács tolmácsolási kompetenciájánál fogva képes arra, hogy megfelelő
mentális modell birtokában értelmezze és közvetítse az üzenetet, hagyatkozzon már bevált
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stratégiákra és kialakult automatizmusokra, így nehéz körülmények között, nehéz szövegek
tolmácsolásakor is képes legyen jó teljesítményt nyújtani. A tolmácsjelöltek azonban még
nem rendelkeznek ilyen magas fokú kompetenciával, ezért a tolmácsolási helyzetet és in
putot az általuk már megszerzett kompetencia szintjéhez szükséges igazítani a képzés so
rán. Mivel a tolmácsolási helyzetet nem célszerű szándékosan „nehezíteni”, ezért a felada
tok graduálása a tolmácsolandó beszéd nehézségi fokának változtatásával érhető el.
A tolmácsolásra szánt beszédek a képzés kezdetén optimális (ill. optimalizált), később
egyre inkább autentikus paraméterekkel rendelkeznek. E legfontosabb paramétereket is
merteti az előadás, sorra véve a beszédszerkesztési, prezentációs, tematikai és egyéb sa
játosságokat. A megadott szempontok alapján megállapítható és módosítható a tolmácso
lásra szánt beszédek nehézségi foka egy konkrét tolmácsolási helyzetben. A szerző kitér
arra is, milyen típusú beszédek alkalmasak konszekutív és szinkron tolmácsolási gyakorla
tok végzésére és milyenek nem.

Szabó Csilla
Berzsenyi Dániel Főiskola

Tapasztalt és kezdő tolmácsok jegyzetelés-technikája egy
felmérés tükrében
Tárgyszavak: konszekutív tolmácsolás, jegyzetelési rövidítések, szimbólumok, technikák, fordítás

A felmérés két különböző csoportot vizsgál: a tapasztalt tolmácsok az Európai Parlament
tolmácsszolgálatánál több mint 10 éve dolgoznak és nem magyar anyanyelvűek, míg
a kezdő tolmácsok fiatal, magyar anyanyelvű pályakezdők, akik mindannyian részt vettek
az EP tolmácsszolgálatának hathetes tolmácsképzésen.
A felmérés a konszekutív tolmácsolás különböző aspektusait vizsgálja, s többek között arra
keres választ, hogy melyik tolmács részesült jegyzetelés-technikai oktatásban, milyen gyak
ran és milyen tolmácsolási eseményeken jegyzetel, melyik a jegyzetelési célnyelv, illetve
milyen jeleket, rövidítéseket és szimbólumokat használ. A felmérés eredményei alapján
számos következtetést vonhatunk le az uniós és a magyar konszekutív tolmácsolási igé
nyek és technikák közötti eltérésekről.

Horváth Ildikó
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Az autonómia szerepe a tolmácsképzésben
Tárgyszavak: autonómia, önértékelés, önmegfigyelés, szabadpolcos rendszer, fordítás

A tolmácsképzés sikerét nagyban meghatározza a hallgatók saját fejlődésükhöz való hoz
záállása. Ez azt jelenti, hogy a hagyományos osztálytermi keretek és szerepek megváltoz
nak: a tanár-diák és diák-diák kapcsolatok dinamikájának a szakma valós helyzeteit/elvárásait kell modellálnia. Mivel a tolmácsoknak munkájuk közben napról napra alkalmazkodniuk
kell az aktualitások nyelvi szinten megjelenő kihívásaihoz, a tolmácsképzés egyik célja,
hogy a hallgatókban rugalmas szemléletmódot és az autonóm ismeretszerzés igényét ala
kítsa ki. Ennek megfelelően a tolmácsképzés során a hallgatók ideális esetben egyre in
kább képesekké válnak az önálló munkavégzésre, az önmegfigyelésre valamint saját fejlő
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désük értékelésére és szükségleteik felmérésére. A hallgatói autonómia egyik eszköze az
önálló gyakorlás, amely a képzést nem csupán kiegészíti, hanem annak egyik fontos kom
ponense is.
Az ELTE Fordító- és Tolmácsképző Központjának oktatójaként többek között az első éves
angol szakos hallgatók egyéni gyakorlásának irányítása a feladatom. Az előadás röviden
ismerteti a hallgatói autonómia kutatásának legfontosabb kérdéseit. Ezt követően szó lesz
a szabadpolcos (self-access) médiatár és a konferencialabor nyújtotta lehetőségekről, vala
mint arról, hogy az egyéni gyakorlás milyen szerepet kap, és hogyan illeszkedik be az ELTE
FTK tolmácsképzésének rendszerébe.

Zimmermann Claudia
Pécsi Tudományegyetem

A konszekutív tolmácsolást előkészítő gyakorlatok jellege
és szerepe
Tárgyszavak: tolmácsolás fázisai, megértés, elemzés, újrafogalmazás, siker,
sikertelenség, fordítás

A konszekutív tolmács munkája három egymásra épülő fő lépésből áll: a megértésből, az
elemzésből és az újrafogalmazásból. Tolmácsoláskor e komplex és bonyolult folyamat so
rán két nyelvi rendszer között transzformációk sorozata játszódik le. Egy interlingvális át
váltást (megértést és elemzést) egy intralingvális (az újrafogalmazás első fázisa) transzfor
máció követ majd azt egy újabb interlingvális folyamat (az újrafogalmazás második szaka
sza) zárja le.
A konszekutív tolmácsolás előkészítésében nagyon hasznos a fenti három lépést egy nyel
ven belül (akár magyarról magyarra, vagy idegen nyelvről idegen nyelvre) gyakorolni, hi
szen így az ún. nyelvi tényezőre nem kell figyelni, csak a tényekre, fogalmakra, összefüg
gésekre. Ugyanez mondható el a memóriafejlesztéssel kapcsolatban is. A jegyzetelési
technikát is könnyebben lehet kialakítani, elemezni és fejleszteni, ha közben nem kell nyel
vet váltani. A feladatok megoldása során a hallgatókat rá lehet vezetni arra, mennyire öszszetett feladat is a tolmácsolás. Rájönnek, hogy egy-egy tolmácsolási teljesítmény esetleg
nem azért sikertelen, mert a tolmács nem találja meg a megfelelő kifejezést a másik nyel
ven, hanem mert nem értette meg a forrásnyelvi szöveg tartalmát, logikáját, összefüggéseit.
A sikertelenség oka az is lehet, hogy a tolmács bizonyos adatokat nem jegyzett meg, vagy
félreértett, tehát a tolmácsolás intralingvális szakaszában következtek be a hibák, amelyek
természetesen átkerülnek az interlingvális fázisba is.
Előadásomban az ilyen jellegű előkészítő gyakorlatokról és az azokból levonható tanulsá
gokról számolok be a Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárságán oktatott tolmács
hallgatóktól szerzett információk alapján.
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Kusztor Mónika
SAARBRÜCKEN! EGYETEM

Szövegnyelvészeti és korpuszlingvisztikai módszerek
a tolmácsolás kutatásában
Tárgyszavak: tolmácsolástudomány, szövegközpontú tolmácsoláskutatás, fordítás

A fiatal és erősen a gyakorlatban gyökerező tolmácsolástudomány eredményei mindeddig
legfőképpen a tolmácsolás folyamatát érintő kérdésekre vonatkoztak. így például találunk
a tolmácsolás közben érvényesülő kognitív folyamatokat (Seleskovitch 1968, 1989; Moser
1976; Kurz 1993), a tolmács szövegfeldolgozó kapacitását (Gile 1991), munkája során al
kalmazott stratégiáit (Kalina 1998), vagy a kommunikációs helyzet körülményeit (Feldweg
1996) vizsgáló munkákat.
A tolmácsolt szöveg, mint a tolmácsolás folyamatának eredménye, ezidáig alig képezte
empirikus munkák tárgyát, habár ennek érdekességét több tolmácsoláselméleti írás hang
súlyozza (pl. Gile 1991; Armstrong 1997; Shlesinger 1998), és felteszi a kérdést: vajon mely
szövegnyelvészeti paraméterek vonatkozásában különböznek jellemző módon a tolmácsolt
szövegek olyan más, forrásnyelven született szövegektől, melyek nem „estek át” a tolmá
csolás folyamatán?
Jelen előadás célja, hogy a tolmácsolástudomány kutatási irányzatainak felvázolása után
bemutassa a szövegközpontú tolmácsoláskutatás eddigi eredményeit (pl. LambergerFelber 1999; Strolz 1992; Shlesinger 1995; Mizuno 1999; Luli 1997), és tárgyalja a szöveg
nyelvészet ill. a korpuszlingvisztika módszereinek tolmácsolt szövegekre való alkalmazásá
nál kérdéseit és problémáit.

Ajtay-Horváth Magda
N y ír e g y h á z i F ő is k o l a

Az integráció nyelvi kihívásai
Az euroszövegek nyelvformáló szerepe
Tárgyszavak: multikulturális kommunikáció, euroszöveg, nyelvi kompatibilitás, fordítás

A jórészt angolul történő multikulturális kommunikáció tipikus terméke a kultúrák fölötti szö
vegtípus, az euroszöveg, amelyet a különböző kultúrák autentikusként kezelnek. Ez a szö
vegtípus nemcsak a magyar szaknyelv gyors változását eredményezi, de megváltoztatja az
angol európai státusát is, azáltal hogy a nyelvet függetleníti az angolszász kultúrától. Ez
a szétválás az angol nyelv európai dialektusainak kialakulását eredményezi.
Dolgozatomban a Visegrádi jegyzőkönyv angol és magyar változatának összevetésével
a két szövegvariáns bizonyos pontjain észlelhető jelentésárnyalatok különbözőségeinek
nyelvi okait vizsgálom, valamint a magyar szövegből kiemelem azokat a lexémákat és öszszetételeket, amelyek e szövegtípust jellemzik.
E két szövegvariáns összehasonlító elemzése is bizonyítja, hogy a szemléletek közeledése
árnyaltabb jelentések kifejezésére teszi alkalmassá nyelvünket. E gazdagodás folyamán két
tendencia érvényesül, egyrészt az euro-angolhoz való közeledés, másrészt pedig a jó
nyelvérzék és nyelvi lelemény által létrehozott, a magyar nyelvi rendszerbe jól illeszkedő,
szavak és szóösszetételek létrehozása. Fordítók, nyelvművelők és az euro-bürokrata nyel
vet használók felelőssége, hogy a nyelvi kompatibilitás megvalósulása gazdagodást jelent
sen a magyar nyelv számára.
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Szászné Veidner Katalin
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A környezetvédelem francia terminológiája
Tárgyszavak: fordíthatóság-fordíthatatlanság, analógia, kreativitás, szaknyelvi terminológia,
fordítás

A BME Nemzetközi Fordító- és Tolmácsképzőjében a jövendő fordítók tantárgyi program
jába a kezdetektől beiktattuk a környezetvédelem szaknyelvének tanítását. Ez szerepel
a 2001/2002-es tanévben indított, és az Európai Bizottság Konferenciatolmács Szekciója
(SCTC) által támogatott szinkrontolmácsképzés tíz, vizsgára kijelölt szakterülete között is.
Ezért indokolt e szaknyelvi terminológiának kiemelten való kezelése.
A francia fordítástanárok számára a következő kérdések megválaszolása elkerülhetetlen:
-M ié rt alkalmas didaktikailag a környezetvédelem területe arra, hogy elsőként kerüljön
bevezetésre a szakfordításban, tolmácsolásban?
- Miért nem elegendő az idegennyelv kiváló ismerete egy szakterület fordításához?
- Miért van szüksége a fordítónak a kreativitásra a nyelvi ekvivalenciák megalkotásában,
megtalálásában?
- Mire jó az analógia?
- Mit kezdjünk a fordíthatóság-fordíthatatlanság és a „tekintsük internacionalizmusnak" di
lemmájával?
- A fordító sietsége mentség lehet-e egy rosszul megalkotott és a köztudatba sebtében
bevezetett terminus technicus „kiirthatatlanságára”?
A kérdésekre adott válaszokat oktatói gyakorlatunkból merítettük, és a példákat a környe
zetvédelem francia szaknyelvéből válogattuk.

j

Dékány Edit

SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar

A fordítástudomány szerepe a nyelvelsajátítás-orientált
fordítás megközelítésében
Tárgyszavak: tanfordítás, kommunikatív fordítás, fordítás folyamata, introspekciós módszer,
fordítás oktatása, fordítás

Az idegen nyelveket tanulóknak, a nyelvszakos hallgatóknak gyakran kell fordítási feladato
kat megoldaniuk. A nyelvelsajátítás-orientált fordítás (tanfordítás) az idegennyelvi kompe
tencia fejlesztésének és ellenőrzésének egyik formája. A kommunikatív fordítással (valódi
fordítás) ellentétben nem egy autonóm célirányos tevékenységről van szó, a fordítás nem
reális célnyelvi befogadók kommunikatív szükségleteinek kielégítésére szolgál.
Az alkalmazott fordítástudományban a fordítás idegennyelvi tanórán betöltött szerepéről
folytatott módszertani diszkusszió kontroverz. Az egymásnak ellentmondó állítások, ellen
tétes érvelések az empirikus vizsgálatok hiánya miatt nehezen bizonyíthatók.
A 80-as évek végétől a fordítás folyamata és a fordítás során a fordítóban/tanulóban leját
szódó mentális folyamatok kerültek a tudományos kutatás középpontjába. Az induktív-em
pirikus, pszicholingvisztikai szempontú kutatás a fordítás folyamatát introspekciós módsze
rekkel írja le. A vizsgálatok a fordítás oktatásához kapcsolódó célja: a fordítás során vég
bemenő kognitív műveletek és az ezeket meghatározó tényezők leírása, didaktikai szem
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pontból releváns problémamegoldó-stratégiák és fordítási módszerek feltárása és oktatás
ban való alkalmazása.
Habár a fordításdidaktika elsődleges feladatköre a fordítóképzés, a jövendő hivatásos fordí
tók oktatásának hatékonyabbá tétele, és a leendő nyelvtanároktól, nyelvszakos hallgatóktól
nem várható el ugyanaz a fordítói kompetencia, amelyet a majdani hivatásos fordítóktól
megkövetelünk, a fordítóképzés több alapelve is érvényes lehet a főiskolai idegennyelv-tanításban, a fordítói szemináriumokon oktatott fordítás esetén.

1 7. T V , o n t r a s z t í v n y e l v é s z e t
Szekcióvezetők:
Üléselnökök:

Székely Gábor (Nyíregyházi Főiskola)
Bassola Péter (Szegedi Tudományegyetem)
Bassola Péter
Reder Anna
Steinerné Molnár Judit
Székely Gábor
Veres Ferenc

Székely Gábor
Nyíregyházi Főiskola

A diplomáciai szókincs magyar-német egybevető vizsgálata
egy készülő diplomáciai szótár szóanyaga alapján
Tárgyszavak: ekvivalencia, nemzetközi szók, konvergencia, kontrasztív nyelvészet

1. A Nyíregyházi Főiskolán elkészült egy szótár, amely mintegy 6000 magyar diplomáciai,
jogi, közgazdasági, politikai (szak)kifejezés, illetve szó angol, finn, francia, német, olasz és
orosz megfelelőit tartalmazza. A szótár - gyakorlati hasznosságán kívül - lehetőséget nyújt
ahhoz is, hogy megvizsgáljuk, milyen mértékben érvényesül a divergencia és a konvergen
cia az adott szóanyagon belül, a jelzett nyelvek körében.
2. Az előadás keretében a magyar és a német szóanyag összehasonlításával foglalkozom,
mindenekelőtt azt vizsgálva, milyen mértékű a teljes és a részleges ekvivalencia, illetve mi
lyen aranyban fordulnak elő nemzetközinek tekinthető szavak a magyar és a német nyelv
ben.
3. Nagyobb összefüggésben talán figyelmet érdemlő megállapításokat tehetünk arra vonat
kozóan, mennyire közeledett a két finnugor nyelv szókincse az indoeurópai nyelvek szó
kincséhez, vannak-e jellemzőnek tekinthető szabályszerűségek, illetve melyek az egyedi,
az egy nyelvre jellemző vonások.

Szoboszlai Ildikó
SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar

Zur Valenzbeschreibung von einigen synonymen
Adjektiven unter kontrastivem Aspekt zum Ungarischen
Tárgyszavak: Rektion des Adjektivs, Synonyme, kontrastiv

Im Beitrag wird sowohl die syntaktische als auch die semantische Valenz von einigen deut
schen synonymen Adjektiven unter kontrastivem Aspekt zu ihren ungarischen Äquivalenten
untersucht. Es werden zuerst solche Fälle behandelt, wo einem ungarischen Lexem meh
rere deutsche Entsprechungen mit gleicher oder fast gleicher Bedeutung gegenüberstehen,
z. B. schwer und schwierig in der Bedeutung nehéz. Allerdings untersuchen wir nur den Be
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reich, wo die deutschen Adjektive miteinander konkurrieren. Dann werden Synonyme prä
sentiert, deren Entsprechungen auch im Ungarischen synonym sind, z. B. unterschiedlich,
verschieden = különféle, különböző, eltérő, más. In zahlreichen Belegen wird untersucht,
wievielwertig die obigen Adjektive sind, d.h. wie viele obligatorische und fakultative Aktan
ten sie haben, wenn sie prädikativ verwendet werden. Ferner werden sie auch in ihrer attri
butiven Funktion analysiert. Dabei untersuchen wir ihre Kombinierbarkeit mit Substantiven,
und es wird auch darauf hingewiesen, in welchem Kontext die adjektivischen Attribute syn
onym verwendet werden können.

Zrínyi Andrea
Pécsi Tudományegyetem

Die deutschen und ungarischen Abtönungspartikeln
im Diskurs
Tárgyszavak: Abtönungspartikeln, gesprochene Sprache

Die Abtönungspartikeln bilden im Deutschen einen wichtigen Bestandteil der gesprochenen
und schriftlichen Sprache. In diesem Vortrag werden die Ergebnisse einer empirischen
kontrastiven Analyse (Deutsch - Ungarisch) präsentiert, die an einigen schriftsprachlichen
Texten durchgeführt wurde. Die ausgewählten Dramenabschnitte wurden auf Grund der
Sprechakttheorie und aus textlinguistischem, pragmatischem Aspekt untersucht. Ich bin der
Frage nachgegangen, was für Unterschiede sich im Deutschen und Ungarischen in Bezug
auf die Pragmatik und Semantik der Abtönungspartikeln feststellen lassen. Aus der Analyse
geht es hervor, dass die Häufigkeit der Abtönungspartikeln im Ungarischen auch ziemlich
hoch ist, aber die Palette der verwendeten Partikeln doch geringer ist als im Deutschen. Bei
den einzelnen pragmatischen Funktionen ist im Ausdruck der Proposition eine Regelmä
ßigkeit zu beobachten.

Molnár Krisztina
Budapesti Műszaki Főiskola

Definite Nominalphrasen
im Deutschen und im Ungarischen
Tárgyszavak: Nominalphrasen, Determinative, kontrastiv

Sowohl im Deutschen als auch im Ungarischen gibt es eine Reihe von Artikelwörtern, in der
neueren Terminologie Determinative genannt, die die syntaktische Funktion haben, aus ei
nem Nomen eine Nominalgruppe zu machen. Die Determinative haben aber auch semanti
sche Funktionen, unter denen eine der wichtigsten ist, eine Nominalphrase als definit zu
markieren. Als definit werden Nominalgruppen betrachtet, die nicht nur für den Sprecher,
sondern auch für den Hörer identifizierbare Sachverhalte bezeichnen. Diese bestimmende
Funktion kann nicht von allen Determinativen wahrgenommen werden, aber auch nicht nur
von dem definiten Artikel, dessen wichtigste Funktion die bestimmende ist.
In dem Vortrag werden in erster Linie die Determinative untersucht, die die Substantive de
finit machen können, wie unter anderem der bestimmte Artikel, die Demonstrativa und die
Possessiva. Darüber hinaus wird kurz auf andere Möglichkeiten der definiten Determination
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eingegangen. Dabei werden Nominaldeterminative wie verschiedene Arten von Attributen,
Relativsätze oder Infinitivsätze unter die Lupe genommen.
Die Untersuchung wird kontrastiv durchgeführt, wobei die grösste Aufmerksamkeit den
Unterschieden zwischen den beiden Sprachen geschenkt wird.

Reder Anna
Pécsi Tudományegyetem

Nichtidiomatische Gruppierungen im Wortschatz
Tárgyszavak: Kollokationen, Phraseologie, Sprachvergleich

In meinem Vortrag berichte ich über Ergebnisse meiner kontrastiven Analyse deutscher
Kollokationen und ihrer ungarischen Entsprechungen. Ich gehe zum einen auf die Proble
matik der schwierigen intrasprachlichen Abgrenzbarkeit der Kollokationen zu verwandten
Kategorien (wie zu freien Wortverbindungen und Idiomen) ein, zum anderen versuche ich
ein Modell aus der sprachvergleichenden Perspektive, und zwar in deutsch-ungarischer
Relation, zu erstellen. Dabei werden Fragen aufgeworfen zu der im Deutschen und Ungari
schen unterschiedlichen Metaphorik und Polysemie sowie einige Probleme der unter
schiedlichen Präfigierung von Verben diskutiert. Die einzelnen dabei ermittelten Kategorien
basieren auf der in der kontrastiver Phraseologie üblichen Dreiteilung, nämlich totale und
partielle sowie fehlende Äquivalenz. Eine entscheidende Ursache für die Divergenz der
festen, aber nichtidiomatischen Wortverbindungen in den beiden untersuchten Sprachen
sehe ich in der nur partiellen Äquivalenz der jeweiligen Basen (nach Hausmann bestehen
Kollokationen aus Basis und Kollokator) als Autosemantika. Diese „Pseudoäquivalenz” er
weist sich darin, dass das syntagmatische Potential deutscher Wörter von dem ihrer unga
rischen Entsprechung abweicht und dieser Unterschied sich in partieller Äquivalenz einiger
deutscher und ungarischer Kollokationen realisiert.

Steinerné Molnár Judit
Eötvös József Főiskola

Kontrastiver Vergleich des Superlativus
im Ungarischen und im Deutschen
Tárgyszavak: Superlativ, Steigerung durch Wortbildung, kontrastiv

Der Superlativ drückt den Vergleich aus.
Der Superlativ drückt einen besonders hohen Grad der gegebenen Eigenschaft aus (=
absoluter Superlativ/Elativ).
Gebildet wird er durch Wortbildungsmittel:
a) Zusammensetzung mit „über“, „super“, „ur“, „erz“
b) Zusammensetzung des Positivs mit bestimmten Substantiven, Adjektiven, Adverbien,
Verben, z. B. spottbillig, bildschön, mordshungrig, klatschnass, mutternackt, oberklug.
Die deutschen Superlativformen werden mit den entsprechenden ungarischen Formen ver
glichen
a) auf der grammatischen Ebene,
b) auf der semantischen Ebene,
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c) auf der stilistischen Ebene.
Der Superlativ muss in sinvollen Textzusammenhängen geübt werden.
Die kontrastive Untersuchung kann bei der Vermeidung von Interferenzfehlern nützlich sein.

Andric Edit
Újvidéki Egyetem

A birtokviszony kifejezése a magyarban és a szerbben
Tárgyszavak: birtokviszony, birtokos személy ragozás, birtokos névmás, birtokos determináns,
interferenciajelenségek, kontrasztív nyelvészet

A szerb és a magyar nyelv kontrasztív vizsgálatával foglalkozván, mindig olyan témakörök,
illetve egységek ragadják meg figyelmemet, amelyek (mivel a magyar nyelvet idegennyelv
ként is tanítom) különös nehézséget jelentenek a magyar nyelv elsajátításában, mert a két
rendszer között épp ezeknél mutatható ki a legnagyobb különbség. Gyakran előfordul for
dítva is, hogy ezek az eltérések a magyart anyanyelvként beszélők körében interferencia
jelenségekhez vezetnek.
Hallgatóim számára a legnehezebben elsajátítható módszeres egységek közé a birtok
viszony kifejezése tartozik a magyarban. Elsősorban a birtokos személyragozás, majd a sze
mélyes névmás használata miatt, de legfőképpen az egzisztenciális igét tartalmazó, birtok
viszonyt kifejező mondatok experiensi argumentuma kifejezési módjának köszönve.
S amint említettem, ez fordítva is érvényes: mindkét nyelvben különböző interferenciajelen
ségekhez vezethet a rendszerben való eltérés. Egyrészt a magyarban előfordul az engem
fáj a fejem, a szerbben viszont a szokatlan moli mi glava szerkezet jelentkezik.
Előadásomban a birtokviszonynak a magyarban és a szerb nyelvben való kifejezésének
különbségeire szeretnék rámutatni, hogy egyrészt megkönnyítsem a magyarnak mint ide
gen nyelvnek az elsajátítását a szerb anyanyelvűek számára, másrészt pedig az anyanyelvápolást segíteném elő a magyar anyanyelvűek részére azzal, hogy rámutatok, miben
tévednek.

Katona Edit
Újvidéki Egyetem

A térbeli mozgás kifejezése a magyar és a szerb nyelvben
Tárgyszavak: kontrasztív nyelvészet, szerb nyelv, vonzat, mozgásigék

A magyar nyelvre jellemző a mozgás vagy a mozgatás le-fel, ki-be irányultságának meg
lehetősen következetes kifejezése. A szerbben is vannak hasonló, irányulásra utaló pre
fixumok (pl. iz- u), de leginkább az od-do (tól-ig) reláció jelölése az általános.
A magyar vonzatszerkezet gyakran az igekötővel és a vonzattal is jelöli az irányt, ilyenkor
kétszeres jelöltségről beszélhetünk. A szerbben is előfordul ez, csak kisebb következetes
séggel, a szerb példamondatokban inkább egyszeres, a vonzatszerkezettel való utalással
találkozunk (pl. beül a gépkocsiba - seda и automobif).
A vonzat helyettesítheti az igekötőt a magyarban, ha az ige előtti pozíciót foglalja el. Tulaj
donképpen ez felel meg a prefixum nélküli szerb szerkezetnek leginkább (pl. a székre ug
rott, skocio je na stolicu)
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A magyarban is lehetséges, de a szerb nyelvben nagyobb súllyal esik latba a mozgás irá
nyának olyan igékkel való megfogalmazása, amelyek olyan tárgyas igék intranzitív párja
ként válnak a testmozgás, de általában véve a felfelé/visszafelé való mozgás kifejezőjévé,
amelyek már eleve magukban hordozzák a térbeli irányultságot (pl. (fel)emel - (fel)emelkedik; diói - diói se, popeti - popeti se, vratiti - vratiti se). Igekötővel való megerősítésük is
lehetséges, pl. diói se - pridiói se, uzdiói se, de nem általános. A magyarban ezeknek az
igéknek az ekvivalensei általában az igekötő segítségével jelölik az irányt (popeti se - fel
mászik, felmegy, felkapaszkodik).
A magyarban az igekötő révén a vonzatszerkezet többletinformációt tartalmazhat a cse
lekvésre, mozdulatra, de a történésre, állapotváltozásra vonatkozóan is (pl. beálltam a vályú
mellé, stala sam uz koritő). Ezt a többletjelentést sok esetben a szerbben külön vonzat vagy
más bővítmény fejti ki (pl. visszafeküdt a kemény matrózpriccsre - zatim biponovo legao na
tvrdi mornarski krevet).

Szabóné Papp Judit
Miskolci Egyetem

A datív transzformáció
Tárgyszavak: datív transzformáció, tematikus szerepek, argumentumstruktúra, kontrasztív
nyelvészet

Előadásom a datív transzformációnak és az ige argumentumstruktúrájának összefüggéseit
vizsgálja az angolban. A datív transzformáció prototipikusan az ún. ditranzitív igékhez kötő
dik. Az ezek által leírt tényállásoknak három résztvevője van, és valamifajta átadásról szól
nak. A fizikai, illetve szellemi javak egymásnak történő átadása nélkül emberi társadalom
nem létezhetne, ilyen értelemben ezek a tényállások/helyzetek kognitive alapvetőek.
Ugyanakkor a belső fogalmi struktúrájuk összetett, hiszen leírásukra az angol egyszerű
mondatban elképzelhető egyik legkomplikáltabb szerkezet szolgál. A tényállás három részt
vevője: az ágens, az átadást kezdeményező személy (szintaktikai realizációja mindkétféle
szerkezetben: alany), a páciens, az átadás tárgyát képező dolog (szintaktikai realizációja:
direkt tárgy), és a recipiens, az a személy, aki az átadásból „hasznot húz” (szintaktikai reali
zációja kétféle: indirekt tárgy vagy elöljárós tárgy).
A továbbiakban az indirekt tárgyként vagy elöljárós tárgyként megjelenő elem lehetséges
tematikus szerepeit vizsgálom a transzformációban résztvevő igeosztályok tagjainál. Az ar
gumentumstruktúra kérdéseinek vizsgálata a kognitív struktúra fontosságára hívja fel a fi
gyelmet. Az igék datív szerkezetben és transzformációban való részvételének lehetőségeit
az általuk leírt szituáció kognitív szerkezetének bizonyos sajátosságai határozzák meg,
olyan pontok, amelyeken kognitív szerkezetük érintkezik a prototípusnak tekinthető GIVEige kognitív szerkezetével.

S ze kc i ók

148

Keléné Pasztelyák Adrienne
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Az angol és a magyar repülési szakkifejezésekben elő
forduló szinonimja vizsgálata konkordanciák segítségével
Tárgyszavak: szaknyelv, szinonímia, kollokációk, konkordancia, kontrasztív vizsgálat

A nemzetközi szervezetekhez (NATO, EU) való csatlakozás folyamatában, valamint a haté
kony együttműködés biztosításához szükség van mind a szervezetek munkanyelvének,
mind a tagországok nyelvének használatára, amely az azonos módon értelmezett szak
nyelvi terminusok alkalmazását előfeltételezi. A helyes terminusválasztást több fontos té
nyező befolyásolja: az angol és a magyar nyelv kölcsönhatása a nyelvhasználat során,
a két nyelvben a fogalmak jelölésének eltérő sajátosságai, a megfelelő szinonima alkalma
zása, különös tekintettel a több szóval jelölt terminusokra (kollokációk).
A szinonima-választás sajátosságainak, szabályszerűségeinek vizsgálata során az egyik
célszerű módszer a számítógéppel generált konkordanciák (a vizsgált szónak a tőle balra
és jobbra elhelyezkedő, meghatározott számú szóból álló kontextusa) tanulmányozása.
Esetünkben a vizsgálat kiindulási alapját az angol szaknyelvi szövegek elemzése képezi, és
a kapott eredmények tükrében vizsgáljuk a magyar repülési szaknyelv megfelelő szino
nimáit.

Sárosdyné Szabó Judit
Károli Gáspár Református Egyetem

A kontrasztivitás szerepe az angol mint idegen nyelv
tanításában
Tárgyszavak: kontrasztivitás, névutók, elöljárók, kontrasztív nyelvészet

Az összevető azaz kontrasztív nyelvvizsgálat célja a két nyelv rendszerének összevetése
a köztük lévő különbségek és hasonlóságok alapján. Tekintettel arra, hogy az angol nyelv ok
tatásánál alapvető célkitűzésünk, hogy minél kevésbé időigényes, ugyanakkor minél haté
konyabb módszereket keressünk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a célnyelv és az anya
nyelv közötti hasonlóságokat és különbségeket. A kontrasztív szemléletű angoltanításra
látunk néhány példát az előadás keretében. A magyar névutók és esetvégződések össze
vetése a jelentésüknek megfelelő angol elöljárókkal az irányhármasság kifejezése szem
pontjából a forrás, cél és az út kategóriák bevonásával. A tanulmány kitér az ablativus és
a tagadás kapcsolatára, illetve arra, hogy hogyan jelenik meg ez a kapcsolat a különböző
nyelvekben. Érdekes jelenség még a fenti szempontból elemzett elöljárók illetve névutók
idiomatikus használata, azok kontrasztív összevetése.
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Őrsi Tibor
Eszterházy Károly Főiskola

A francia eredetű szavak típusai
a Mandeville utazásai című útleírás angol változatában
Tárgyszavak: Mandeville, angol nyelv, francia nyelv, szókincs, kontrasztív nyelvészet

A középkorban használt nyelvek tanulmányozásakor írott szövegekre kell szorítkoznunk.
Ezeknek egy jelentős része azonban fordítás. Az ilyen szövegekre jellemző, hogy az eredeti
nyelv szerkezetei átkerülnek a fordított szövegbe, és torz képet adnak a vizsgált nyelv
tényleges állapotáról. így van ez a Mandeville utazásai-ban is. Ezt az útleírást 1356 körül ír
ták franciául, majd hamarosan angolra is lefordították. A fordítás szókincse számottevő
francia hatást mutat. A fordító azonban korántsem pusztán az eredeti szövegből átemelt és
az angol nyelvben gyökeret vert francia szavakat használ. Számos esetben éppen hogy az
eredetiben nem szereplő szavakat és kifejezéseket találunk. Milyen szempontok alapján
használt a fordító az angol szövegben francia szavakat? Ezt veszi számba az előadás,
amely egyben a francia nyelvnek a középkori angol nyelvre gyakorolt hatásáról alkotott ké
pet is árnyaltabbá teszi.

Veres Ferenc
Nyíregyházi Főiskola

Mikszáth magyarságképe francia olvasatban
Tárgyszavak: kollektív szimbólum, műfordítás, kontrasztív nyelvészet

A kollektív szimbólum olyan jelkép, amely társadalomtörténeti jelentésénél fogva ágyazódik
be a kollektív tudatba, s amely mind metaforikusán, mind reprezentatív szinekdochéként
tetszőlegesen alkalmazható. A kollektív szimbólumok nem állnak egyedül, rendszerbe szer
veződve nyerik el igazi jelképes funkciójukat.
Amikor Mikszáth hősei parodizálják a magyar embert, ironikus hangon beszélnek a magyar
társadalom illetve politika szószólóiról, az már nem nevetni való tréfa, hanem a hazát fe
nyegető veszélyek felsorakoztatása. Ennek az érzésnek kifejezést adni a „veszélyeztetett”
nemzet olvasói számára egészen más, mint egy, a magyartól távolálló nemzet olvasóinak
lefordítani azt. Másképp fogalmazva, nem hiszem, hogy történelmi és politikai háttérisme
retek nélkül a francia olvasó ugyanazt a „hazafiságot” érzi a szavak jelentése mélyén, mint
a magyar olvasó. Tanulmányomban azt bizonyítom, hogy a francia olvasó számára Mik
száth társadalom rajza nem mindig jelenti azt, hogy „a haza teste idegenek vágta sebektől
vérzik".
A történelmi személy- és fogalomnevek - mint kollektív szimbólumok - csoportjába nem
csak a magyar történelem alakjai tartoznak, hanem a franciák is (pl. Napóleon, a Marseil
laise, stb.) és ezek, bár úgy tűnik, hogy a paródia eszközeként vannak jelen, a magyar re
bellis szellemnek mint a nemzeti karakterjegyek egyikének jelölésére hivatottak. A kont
rasztív összehasonlítás azt vizsgálja, változik-e, és ha igen, mennyiben, az írói üzenet
a francia műfordításokban.
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Varga-Haszonits Zsuzsa
Eötvös Loránd Tudományegyetem

A kontrasztivitás szempontjai és az interlingvisztika
Tárgyszavak: nyelvtervezés, nyelvpolitika, kontrasztív szemlélet, interlingvisztika, eszperantó,
kontrasztív nyelvészet

Az alkalmazott nyelvészet területe a nyelvtervezés, amelynek lényeges gondolata, hogy
a nyelv eszköz, és éppen ezért szabályozható, továbbá új nyelv is tervezhető. Egyes nézetek
szerint a nyelvtervezés a nyelvpolitika egyik ága; mások szerint viszont a szociolingvisztika
alkalmazott diszciplínája.
A nyelvtervezés gyakorlati feladatait el lehet végezni úgy, hogy egy nyelven belül mara
dunk, mintegy az adott nyelv XIX. századi értelemben vett „szelleméből” kiindulva. Viszont
az ezredforduló egyre globalizálódó világában már nem lehet ilyen korlátokat szabni. Min
den nyelv fejlesztésénél, reformjánál (itt az intézményes irányításról, végrehajtásról van
szó) figyelemmel kell lenni pl. az adott nyelvre ható más nyelvekre vagy az ún. világnyelvek
(elsősorban az angol) befolyására és térhódítására.
A kontrasztív szemlélet tehát lényeges eleme mind a már funkcionáló nyelvek tervezésé
nek, művelésének, mind az új - regionálisan vagy világszinten - közvetítő szerepre szánt
nyelvek kialakításának. Ilyenek már léteznek: történetükkel és működésükkel egy alkalma
zott nyelvészeti tudományág, az interlingvisztika foglalkozik, amelynek fontos kutatási terü
lete a nyelvi modellálás.
Az európai integráció gondolata és gyakorlata napjainkban érdekes, a világhálón is tanul
mányozható nyelvtervezeteket eredményez. Ugyanakkor a közvetítő szerepre mindenkép
pen az eszperantó a legalkalmasabb, amelynek szerzője (persze nem a mai értelemben)
szem előtt tartotta a kontrasztivitás szempontjait is.

Bassola Péter
Szegedi Tudományegyetem

Deutsche Wortstellung im Kontrast zum Ungarischen
Tárgyszavak: Wortstellung, Hauptsatz, Nebensatz, Sprachvergleich,

Bei der Wortstellung spricht man von drei Ebenen:
Wortgruppen- oder Phrasenebene, Satzebene und Satzgefügeebene.
In meinem Vortrag vergleiche ich die deutsche mit der ungarischen Wortstellung auf der
Satzebene: ich gehe von der Grundwortstellung aus und im Vergleich dazu untersuche ich
die markierten Stellungsregularitäten in den beiden Sprachen. Dabei wird dem Verbalkom
plex, dem Verbzusatz, dem Fragepronomen und der Saztverneinung besondere Aufmeksamkeit geschenkt.
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Szilágyi Anikó
Veszprémi Egyetem

Ami a magyarnak kínai, a németnek spanyol,
az angolnak görög...
Avagy: Népek találkozása szólásaikban
Tárgyszavak: etnonímák, politikai korrektség, kontrasztív nyelvészet

Valószínűleg minden nyelvben léteznek olyan szólások, közmondások, melyekben idegen
népek ill. nyelvek szerepelnek. Az előadás célja egyfelől az, hogy megvizsgálja, az ilyen tí
pusú frazeológiai egységek milyen hasonlóságot illetve eltérést mutatnak a magyar és
a német nyelv viszonylatában. Teszi ezt egyrészt formai szempontból, másrészt tartalmi
elemzés által: a szomszédos vagy éppen távol élő népek kultúrájával kapcsolatban milyen
előítéletek (tapasztalatok) élnek (jelen esetben) a német és a magyar nyelvi köztudatban?
Az előadás alapjául szolgáló korpusz mintegy 70-70 magyar és német nyelvű kérdőív érté
kelésével alakult ki. A vizsgálat tehát másfelől azt szeretné kísérleti úton felmérni, hogy
a népek neveit tartalmazó frazémák mennyire használatosak a mai (magyar és német) köz
nyelvben, aktív elemei-e a lexikonnak, vagy a kölcsönös európai közeledés illetve a politikai
korrektség ürügyén kiszorulnak-e az (anya)nyelvhasználatból.

Csatay Richárd
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Kontrasztív-strukturalista elemzések
a diakrón nyelvészetben
Tárgyszavak: szinkrón és diakrón nyelvvizsgálat, generatív grammatika, areális kapcsolatok,
kontrasztív nyelvészet

A nyelvvel kapcsolatos vizsgálódások határozottan két, egymástól véglegesen eltérő fel
fogású módszertant vallanak magukénak. Egy nyelv története, változása, átalakulása, tehát
diakronikus jegyei a nyelvtörténet szorosabb értelemben vett tárgyát jelentik. A nyelveket
lehet azonban csak önmagukban, általános jegyeiket tekintve vizsgálni, negligálva azoknak
fejlődését, alakulását, egymásra hatását, egyedül szinkrón jegyeiket figyelembe véve.
Tulajdonképpen már Saussure óta világos tény azonban, hogy a diakrónia csak szinkrón
nyelvrendszerek összevetése: a szinkrónia logikailag megelőzi a diakrónt. Szinte lehetetlen
azonban a többi nyelvtől elvonatkoztatva vizsgálni egyetlen nyelvi rendszert: más, főleg ro
kon nyelvek vizsgálata nélkül gyakran nem ismerünk fel kézenfekvő általánosításokat,
elemzési technikákat.
A szinkrón nyelvelemzés új irányzata, a generatív grammatika minden nyelv közös eredőjét
keresi Noam Chomsky elemi erejű fellépése, 1957 óta. De nem sokkal maradnak el a nyelvtör
ténészek sem: egészen a legutóbbi időkig egyre erősebb teret hódít az a felfogás, amely
a nyelvek történetét már nem szeparáltan, egyetlen nyelvcsaládból kiindulva képzeli el, hanem
eleve több őst, és azokból leszármazó, egymással areális kapcsolatban álló utódokat tesz fel.
Előadásomban szeretnék még ennél is tovább menni. Fel fogom tenni, hogy e két, legszél
sőségesebb irányzat még ennél is szorosabb kapcsolatba hozható egymással: kiegészítik
egymást a tekintetben, hogy a szinkrón nyelvleírás történeti példákhoz fordulva, a diakrónia
pedig a szinkrón nyelvelemzés eszköztárát kiaknázva lehet csak eredményes.
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Csire M á rta -lives, Marju
Berzsenyi Dániel Főiskola - Berzsenyi Dániel Főiskola

Az észt passzív megfelelői a magyarban
Tárgyszavak: kontrasztív nyelvészet, észt nyelv, passzív igealak, személytelen igealak, fordítás

A tanulmány célja az észt passzívum magyar nyelvi megfelelőinek vizsgálata és csoporto
sítása Viivi Luik A történelem szépsége (Ajaloo ilu) című regényének észt eredetije és ma
gyar fordítása alapján.
Az észt és a magyar nyelv genetikailag rokon nyelvek, azonban a nyelvcsaládon belül egy
mástól távol helyezkednek el. Mindkét nyelvre erős hatást gyakorolt a német nyelv, azon
ban ez az észt nyelv grammatikájában jobban nyomon követhető.
A magyar nyelvben a passzív igealakok meglehetősen ritkán használatosak, ezzel szem
ben az észtben gyakori a használatuk. A finnségi nyelvekben (vő. finn) a passzív igealako
kat inkább személytelen igealakoknak lehetne nevezni, ugyanis használatuk eltér az indo
európai nyelvek valódi passzív igehasználatától (nem kapcsolódhat hozzájuk ágens). Az
észtben viszont - német hatásra - mind a személytelen igealak, mind a valódi passzív ige
nem megtalálható.
Arra a kérdésre keressük a választ, hogy az észt passzívum milyen lehetséges megfelelők
kel fordítható magyarra, ill. a valódi passzív és a személytelen igealakok magyar megfelelői
között kimutatható-e valamiféle eltérés vagy egyezés.
A vizsgálat eredményei mind a fordítás elméletében/gyakorlatában, mind pedig a nyelv
oktatásban felhasználhatók.

kongresszushoz kapcsolódó
szakmai rendezvények
K er e ka s zta l-beszélg etések
Nagy szegedi nyelvészek, egyéniségek (Horger Antal, Klemm Antal, Mészöly Gedeon,
Nyíri Antal)
Elnök:
Békési Imre (SZTE JGYTFK)
Felkért előadók: Békési Imre (SZTE JGYTFK)
Forgács Tamás (SZTE)
Szabó József (SZTE)
Székely Gábor (Pécsi Tudományegyetem)
Preskripció nélkül. Nyelvművelés: érvek és ellenérvek
Elnök:
Prószéky Gábor (Morphologie)
Felkért előadók: Kis Ádám (ELTE, Szak Kiadó)
Kis Gábor (Tinta Kiadó)
Kontra Miklós (SZTE, MTA) vitaindító előadás
Sándor Klára (SZTE JGYTFK)
Tolcsvai Nagy Gábor (ELTE)
Ha megdobnak szóval, dobd vissza ... (Káromkodás, szleng, nyelvi játék)
Elnök:
Galgóczi László (SZTE JGYTFK)
Felkért előadók:
Bácsi János (SZTE JGYTFK)
Galgóczi László (SZTE JGYTFK)
Tóth Szergej (SZTE JGYTFK)

MŰHELYBESZÉLGETÉSEK
Magyarországi nyelvi helyzet a két- és többnyelvűek szempontjából
Elnök:
Lengyel Zsolt (VE)
Felkért előadók:
Bartha Csilla (MTA)
Lengyel Zsolt (VE)
Meddig lehet megújulni? Anyanyelvi tantervek és követelmények
Elnök:
Nagy L János (SZTE JGYTFK)
Felkért előadók:
Bácsi János (SZTE JGYTFK)
Horváth Zsuzsanna (OKI)
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A kongresszushoz kapcsolódó szakmai rendezvények
K iá l l ít á s o k

Szendrő Borbála
BKÁE

Én szeretem a szavakat
Egy szótársorozat fejlődése

Burányi Péter-Csatay Richárd-Viszket Anita
SZTE-ELTE-PTE

Nyelvészeti fórum az Interneten
Tárgyszavak: nyelvészeti technológiák, információkeresés, webes alkalmazás

A Nyelwwwforum.hu célja, hogy fórumot biztosítson nyelvészeti technológiákkal kapcsolat
ban álló intézményeknek és személyeknek, és segítse az információszerzést az elméleti és
alkalmazott nyelvészet hazai és nemzetközi terepén. Bemutatkozási lehetőséget adunk
szakmai műhelyeknek (egyetem, tanszék, kutatóintézet, cég stb.), adataikat hozzáadva
a háttérben működő adatbázishoz, így a hozzájuk kapcsolható információ könnyen meg
jeleníthető és könnyen kereshető struktúrába rendeződik.
A honlapon a nyelvészeti kutatómunkával kapcsolatos lehető legtöbb információt szeret
nénk megjeleníteni. Rendszeresen beszámolunk konferenciákról, könyvújdonságokról, kur
zusokról, megjelenő termékekről. Egy helyen válik elérhetővé az információ hazai és nem
zetközi nyelvészeti rendezvényekről, állás- és pályázati lehetőségekről, elektronikus köny
vesboltokról és könyvtárakról. Az érdeklődő nemcsak a Magyarországon működő nyelvé
szeti technológiákkal foglalkozó kutatásokról értesülhet, hanem az elméleti nyelvészetben
folyó háttérmunkáról is. Az adatok sokrétűsége reményeink szerint segíti a fejlesztő intéz
ményeket, hogy megtalálják a számukra hasznos elméleti eredményeket elérő kutatókat,
kutatóintézeteket; a pályakezdőket, hogy orientálódni tudjanak valamilyen kutatási téma
irányába; és bármelyik nyelvész szakembert, hogy - különösebb időráfordítás nélkül - bir
tokába jusson a magyar és nemzetközi tudományos élet eseményeinek.
Honlapunkon az egyik legfontosabb funkciónak a Keresőt szánjuk. Idővel annyi információ
lesz elérhető, hogy pusztán egy menüpont megjelenítésével nem lesz áttekinthető. A hon
lap mögött működtetett adatbázis célja éppen az, hogy a nagyméretű adathalmaz egyes
elemei között a lehető legtöbb kapcsolatot definiáljuk és a keresés során ezek a kapcsola
tok láthatóvá váljanak.
A honlapon moderált hozzászólási lehetőséget és levelezésilista-szervezést biztosítunk.
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gaal @ aida.lib.jgytf.u-

Főiskolai K a r A lkalm a zo tt N yelvészet Tanszék

szeged.hu

G algóczi László

S zegedi T u d o m ányegyetem Ju há s z G yula T anárképző

g alg oczi@ jgytf.u-szeged.hu

G algóczi Lászlóné

S zegedi T u d o m ányegyetem Ju há sz G yula T anárképző

Főiskolai K a r M agyar Nyelvi T a nszék
galgóczi @jgytf.u -sze g ed .h u

Főiskolai K ar G yakorló Á ltalános Iskola
G arai A nna

S zéchenyi István Egyetem

G á sp á r Irma

E ötvös Loránd Tud o m á n ye gye tem Idegennyelvi T o v ábbképző

anna@ m ail.sze.hu

K özpont
G ecső T am ás

E ötvös Loránd T u d o m ányegyetem B ölcsészettudom ányi K ar
Á ltalános és A lkalm azott N yelvészeti T anszék

G e rg e ly Z suzsa

Pécsi T u dom ányegyetem B ö lcsészettudom ányi K ar A ngol

gergely@ btk.pte.hu

N yelvészeti Ta n szé k
G olub o va Irina

V eszprém i Egyetem A ngol N yelv és Irodalom T anszék

g olu b eva@ freem ail.hu

V ale n tyin ovn a
G o m b o s József

S zegedi Tudo m á n ye gye tem Ju há s z G yula Tanárképző
Főiskolai K a r A lkalm a zo tt T ársadalom ism ereti Tanszék

G ósy M ária

M agyar T u d o m á n yo s A kadém ia N yelvtudom ányi Intézet

g osy@ nytud.hu

K em pelen Farkas B eszédkutató Laboratórium
G örcsné M úzsái Viktória

G yőr-M oson-S opron M egyei P e dagógiai Intézet

G re m sp erg e r László

Balassi B álint Intézet M agyar N yelvi Intézet

G rezsu Katalin
G úti Erika

Viktória @ m pigyo r.su lin e t.h u
h lcourse@ axelero.hu
g rezsu@ axelero.hu

Pécsi T u d o m ányegyetem B ö lcsészettudom ányi Kar
N yelvtudom ányi T a nszék

G ü n th e m é S trahl A nna

B udapesti M űszaki és G a z daságtudom ányi E gyetem N yelvi

G yeskó Á gnes

Illyés G yula G im názium és KSZKI

G yim ó th y T ibor

S zegedi Tud o m á n ye gye tem Inform atikai Tan szé kcsop o rt

G yőri A n n a

B udapesti G azdasági Főiskola K ülkereskedelm i Főiskolai K ar

Intézet

Ibér-A m erikai K o m m unikációs és T o v ábbképző Intézet

ann a g yori@ fre e m ail.h u

Regisztrált résztvevők címjegyzéke

168
G yörke Zoltán

S zegedi T u d o m ányegyetem Juhász G yula T anárképző

gyorkez @ jgytf .u-szeged .hu

Főiskolai K ar O rosz N yelv és Irodalom T anszék
H adas Em ese

V eszprém i Egyetem M agyar N yelvtudom ányi T anszék

had a s.e m e se@ free m a il.h u

H ajdicsné V arga Katalin

Zala M egyei Ö nkorm ányzat P edagógiai Intézete

hajdicska @ zm pi.sulinet.hu

H ajdú Zsu zsa n na

Pécsi T u dom ányegyetem B abits M ihály G yakorló G im názium

hajdu@ babits.jpte.hu
zshajdu@ hotm ail.com

H arasztiné Basch Éva

S zegedi T u d o m ányegyetem Juhász G yula T anárképző
Főiskolai K ar A lkalm a zo tt N yelvészet T anszék

H arsányi M ihály

E szterházy K ároly Főiskola N ém e t T anszék

harsanyi@ ektf.hu

H áry László

Pécsi T u d o m ányegyetem Idegen Nyelvi Titkárság

hary@ inyt.pte.hu

H áryné Barta Á gnes

Pécsi Tud o m á n ye gye tem Idegen Nyelvi Titkárság

hary@ inyt.pte.hu

H avas Lászlóné

D ebreceni Egyetem Idegennyelvi K özpont

H egedűs A nita

Pécsi T u d o m ányegyetem Á ltalános O rvostudom ányi Kar

h egani@ freem ail.hu

E gészségügyi N yelvi és K o m m unikációs Intézet
H egedűs Rita

E ötvös Loránd T u dom ányegyetem

H eltai Já no s Imre

N ém eth László G im názium

H eltai Pál

S zent István Egyetem N yelvi Intézet

H idasi Ju dit

B udapesti G azdasági Főiskola - Kanda E gyetem , Japán

H oczopán Anna

S zegedi Tud o m á n ye gye tem Ju há sz G yula T anárképző

rhegedus@ qualinet.hu

h eltai@ folade.gau.hu

Főiskolai K ar R om án T a nszék
H offm ann Ildikó

M agyar Tu d o m á n yo s A kadém ia

hoffm ann @ neptun.physx.uszeged.hu

H olecz M ária

T örök B éla Ó voda, Á ltalános Iskola D iákotthon és
G yerm ekotthon

H olló Zsuzsa

artpresse @ b roadband.hu

H op p á ln é E rdő Judit

Pécsi T u d o m ányegyetem B ölcsészettudom ányi Kar

H om o kn é U hrin Erzsébet

T essedik S ám uel Főiskola G azdasági Főiskolai Kar

hom akne@ zeus.kf.hu

H ortobágyi Ildikó

V eszprém i Egyetem A ngol Tanszék

ildiko@ alm os.vien.hu

H orváth A nita

E ötvös Loránd T u dom ányegyetem T erm észettudom ányi Kar

H orváth Ildikó

Eötvös Loránd T u dom ányegyetem B ö lcsészettudom ányi Kar

N yelvtudom ányi Tanszék

Idegen Nyelvi K özpont
h_ildiko@ ascelero.hu

F ordító- és Tolm ácsképző K özpont
H orváth Ju dit

Institut for Lingvistik, B ygning 467, A arhus U niversitet

H orváth Lia

S em m elw eis Egyetem Nyelvi K om m unikációs K özpont

H orváth Z suzsanna

O rszágos K özoktatási Intézet

H ozsu@ m atavnet.hu

H ubai Á gnes

B alassi B álint Intézet

hubay@ freem ail.hu

Pécsi Tud o m á n ye gye tem K özgazdaságtudom ányi K ar Üzleti

olaha@ ktk.pte.hu

H ubainé O láh Á gnes

h -judit@ hotm ail.com

K om m ináció és Idegennyelvi T anszék
H unyadi László

D ebreceni Egyetem B ölcsészettudom ányi K ar Á ltalános és
A lkalm a zo tt N yelvészeti T anszék

H uszár Á gnes

V eszprém i Egyetem P edagógiai K utatóintézet

H uszár Z suzsanna

Pécsi Tud o m á n ye gye tem T a n árképző Intézet

Huszti Ju dit

Pécsi Tudo m á n ye gye tem Idegen N yelvi Titkárság

husztij@ inyt.pte.hu

lives, M arju

Berzsenyi D ániel Főiskola U ralisztikai Tanszék

m arju@ fsd.bdtf.hu

Im re R ubenné

N yíregyházi Főiskola Tanítóképző Intézet

Im rényi T ib o r

M a gya r O rthodox Egyházközség

Inotai A ndrásné

B udapesti M űszaki és G a zdaságtudom ányi Egyetem Nyelvi
Intézet

huszped@ tki.pte.hu

im renyi@ lit.u-szeged.hu

169

Regisztrált résztvevők címjegyzéke
Ja cob R enate

Pécsi Tud o m á n ye gye tem K özgazdaságtudom ányi Kar Üzleti

jakob@ pte.ktk.hu

K om m ináció és Idegennyelvi Tanszék
Ja kab Edit

Pécsi Tud o m á n ye gye tem B ölcsészettudom ányi K ar Szláv

d od o 3 7@ axelero.hu

Filológia Tanszék
J á m b o r E m őke

B udapesti K özgazdaságtudom ányi és Á llam igazgatási

jam b o re @ a xe le ro .h u

Egyetem Francia-S panyol-O lasz T anszék
Ja nu rik S zabolcs

E ötvös Loránd T udom ányegyetem B ölcsészettudom ányi Kar
Keleti S zláv és Balti Fililógiai Tanszék

Já rm ai E rzsébet

B udapesti G azdasági Főiskola V e n déglátóipari Idegenforgalm i
Főiskolai Kar

Já szay László

Eötvös Loránd T u d o m ányegyetem B ölcsészettudom ányi Kar

jaszay@ ludens.elte.hu

K eleti S zláv és Balti Fililógiai Ta n szé k
Ja ue m ikn é S zabó Á gnes

T iszapack Kft.

tipack@ axelero.hu

Je ne i T eréz

N yíregyházi Főiskola T anítóképző Intézet

jeneit@ zeus.nyf.hu

Jó ná s Frigyes

E ötvös Loránd T u dom ányegyetem B ölcsészettudom ányi K ar
Á lta lá n o s és A lkalm azott N yelvészeti T anszék

Jo ó Etelka

N yíregyházi Főiskola N ém et T anszék

jooe@ zeus.nyf.hu

Ju há sz K álm án Attila

D unaújvárosi Főiskola Idegennyelvi Lektorátus

juh a sza @ m a il.p oliod .h u

Ju há sz V aléria

Juhász V aléria

juh a szvali@ freem ail.hu

K ádas G éza

Zrínyi M iklós N em zetvédelm i Egyetem V ezetés- és

kadas@ m ltc.hu

S zervezéstudom ányi K ar K atonai K om m unikációs
R endszerszervező T anszék
K ahánné G o ldm an

V eszprém i Egyetem Idegennyelvi O ktatási K özpont Nyelvi

Leonóra

L ektorátus

K álló K risztina

Szolnoki Főiskola

Kalocsai M ária

B udapesti M űszaki Főiskola 2. Nyelvi Intézet

K á p rá ly M ihály

N yíregyházi Főiskola

kapraly@ zeus.nyf.hu

K árpáti Eszter

Pécsi T u d o m ányegyetem B ölcsészettudom ányi Kar

karpatie@ btk.pte.hu

.

g oldm anl @ alm os.vein.hu

kallo@ kgf.hu

N yelvtudom ányi T a nszék
K árpáti G yörgy

E ötvös Loránd T u dom ányegyetem B ölcsészettudom ányi Kar
Keleti S zláv és Balti Filológiai T anszék

K árpáti T ünde

Eötvös Loránd T u dom ányegyetem B ölcsészettudom ányi Kar

karpatit@ freem ail.hu

K özponti M agyar Nyelvi Lektorátus
K atona Edit

B ö lcsészettudom ányi Egyetem , Ú jvidéki M agyar T anszék

K atona Lucia

E ötvös Loránd T u d o m ányegyetem Idegennyelvi T ovábbképző

g ergely@ pyrotherm .co.yu

Központ
K atus Elvira

Eötvös Loránd T u d o m ányegyetem B ölcsészettudom ányi Kar
S zláv Tanszék

K egyesné S zekeres Erika

M iskolci Egyetem N ém et N yelvészeti T anszék

kegyeva@ freem ail.hu

K elem en Éva

B udapesti M űszaki és G a zdaságtudom ányi E gyetem Nyelvi

kelem en@ nyi.bm e.hu

K elem en Im re

E szterházy Károly Főiskola N ém e t T anszék

kelem en@ ektf.hu

K eléné P asztelyák

Zrínyi M iklós N em zetvédelm i Egyetem N yelvi Intézet

adrienne_51 @ h otm ail.com

S zegedi T u d o m ányegyetem Ju há sz G yula T anárképző

baloged @ jgytf.u -sze g ed .h u

Intézet

A d rienne
K eletiné Balog Edit

Főiskolai K ar O rosz N yelv és Irodalom T anszék
K enesei A n drea

V eszprém i Egyetem

K erekes Ju dit

Kós K ároly Á ltalános és A lapfokú M űvészeti Iskola

k e neseia@ alm os.vein.hu

Kis Ádám

S ZA K K iadó Kft.

a dam .kis@ szak.hu

Kis Balázs

S ZA K K iadó Kft.

balazs.kis@ szak.hu
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Kispál T a m á s

S zegedi T u d o m ányegyetem B ölcsészettudom ányi K ar

k is pal@ lit.u-szeged.hu

G erm án Filológiai Intézet N ém et N yelvészeti T anszék
Kiss G ábor

M agyar Tudo m á n yo s A kadém ia N yelvtudom ányi Intézet

k issga b o @ m a il.e le n de r.h u
k issm oni@ hotm ail.com

Kiss M ónika
K issné T em esi V iola

T IN T A K önyvkiadó

K laudy Kinga

Eötvös Loránd T u dom ányegyetem B ö lcsészettudom ányi Kar

kklau d y@ lu d e ns.elte .h u

Fordító- és Tolm ácsképző Központ
K leiber Judit

Pécsi Tud o m á n ye gye tem B ölcsészettudom ányi Kar

kleiberj@ ttk.pte.hu v a gy

N yelvtudom ányi Tanszék

kleiberj@ index.hu

Klevere, Inga

Berzsenyi D ániel Főiskola U ralisztikai T anszék

kinga@ fsd.bdtf.hu

K ocsor A ndrás

S zegedi Tudom ányegyetem

K ocsondiné B ékési M árta

S zegedi Tudo m á n ye gye tem Juhász G yula Tanárképző

nagye @jg y tf.u -s z e g ed .h u

Főiskolai K ar Idegennyelvi Lektorátus
K ohler Katalin

E ötvös Loránd T u d o m ányegyetem Idegennyelvi T o v ábbképző

kkohler@ itk.hu

Központ
Kókai S ándorné

D ebreceni Egyetem O E T C S zakcsoport

ko kai@ gizi.dote.hu

K ollár A ndrea (Zentainé)

Szegedi T u dom ányegyetem B ölcsészettudom ányi K ar O lasz

kolla r69 @ ya h oo .co m

Ta n szé k
K om játhy Béláné

B udapesti M űszaki Főiskola 2. Nyelvi Intézet

triu m p o n tife x ® h otm a il.h u

K om lódi Zsuzsanna

B udapesti G azdasági Főiskola Keleti K ároly G azdasági

z a v ale ta @ m on o m e t.h u

Konczosné S zom bathelyi

Kovács M argit Á M K

Főiskolai K ar Külkereskedelm i Főiskolai K ar
kszm @ freem ail.hu

M árta
K ontra M iklós

S zegedi T u dom ányegyetem B ölcsészettudom ányi Kar
A n g olta n ár-ké p ző és A lkalm a zo tt N yelvészeti T anszék

K opasz Filom éla

S zegedi T u d o m ányegyetem Juhász G yula T anárképző

filom e la@ jg ytf.u-sze g e d.hu

Főiskolai K ar N ém e t Nyelvi és Irodalom T anszék
K orm os Judit

Eötvös Loránd T u dom ányegyetem A ngol A lkalm azott

dolgos. I @ m a il.d a ta n et.h u

N yelvészeti T anszék
K ósáné O láh Julianna

N yíregyházi Főiskola N ém et N yelv és Irodalom Tanszék

K outny Ilona

A dam M ickiew icz U niw ersytet

ikou tn y@ a m u.e du .p l

Kovács Eszter

Károli G áspár R eform átus Egyetem M agyar N yelvtudom ányi

tkdh@ lux.kgre.hu

T anszék
Kovács Éva

E ötvös Loránd T u dom ányegyetem T erm észettudom ányi K ar
Idegen N yelvi Központ

Kovács Éva

S em m elw eis Egyetem Nyelvi K o m m unikációs K özpont

koveva @ nyelvi.sote.hu

Kovács Ilona Julianna

B udapesti G azdasági Főiskola K ülkereskedelm i Főiskolai K ar

ikovacs@ kkf.hu
nora m a @ ele n de r.h u

Kovács K árolyné (Kovács

Eötvös Loránd Tud o m á n ye gye tem T a n ító - és Ó vóképző

Judit)

Főiskolai K a r Idegen Nyelvi

Kovács László

Berzsenyi D ániel Főiskola A lkalm azott N yelvészet T a n szé k

Kováts Anna

Kozág K u tató-Fejlesztő Kft. B ö lcsészettudom ányi K ar

Kristó G yuláné

S zegedi Tud o m á n ye gye tem Ju há sz G yula T anárképző

klaszlo@ fsd.bdtf.hu

fabil@ jgytf.u-szeged.hu

Főiskolai K ar M agyar Nyelvi T anszék
K ugler Katalin

S zegedi T u dom ányegyetem B ö lcsészettudom ányi K ar O rosz

k u gler@ lit.u-szeged.hu

Filológiai T anszék
Kukorelli S ándorné

D unaújvárosi Főiskola Idegennyelvi Lektorátus

barks@ h u .inte r.n et

K urtán Zsuzsa

V eszprém i Egyetem Angol N yelv és Irodalom Tanszék

kurtanzs@ alm os.vein.hu

Kusz Viktória

K aposvári Egyetem Á llattudom ányi K ar Idegennyelvi

kuszv@ m ail.atk.u-

K usztor M ónika

Lektorátus

kaposvar.hu

Saarbrückern Egyetem

kusztorm @ yahoo.de
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L aczik M ária

N yíregyházi Főiskola B ölcsészettudom ányi és M űvészeti

L a ih o ne n , Petteri

Jyväskyläi Egyetem

petlai@ cc.jyu.fi

L á z á m é Fodor Ibolya

Szolnoki Főiskola

lazam e@ kgf.hu

Főiskolai K ar O rosz Nyelvi és Irodalom T a nszék

L eh m a n n M agdolna

Pécsi T udom ányegyetem

lehm ann@ btk.pte.hu

L é n á rd Tibor

S zegedi T u d o m ányegyetem Ju há sz G yula T anárképző

lenard@ jgytf.u-szeged.hu

L e n g ye l István

Szak Kiadó

gato@ tvnet.hu

L en g ye l Zsolt

V eszprém i E gyetem T a n árképző K ar A lkalm a zo tt N yelvészeti

lengyelz@ alm os.vein.hu

Főiskolai K ar N ém et N yelv és Irodalom T anszék

T anszék
L ep a h in n é M urai T eréz

S zegedi Tud o m á n ye gye tem Ju há sz G yula T anárképző

Loch Á g n es

B udapesti G azdasági Főiskola K ereskedelm i V endéglátóipari

Főiskolai K ar M agyar N yelvi Tanszék
lochagnes@ dpg.hu

és Idegenforgalm i Főiskolai K ar
Lovag Lea
L őrin cz Ildikó

B alassi B álint Intézet
N yugat-M agyarországi Egyetem A páczai C sere János

lorincz@ atif.hu

T anítóképző Főiskolai K ar
L uká csn é Budai Ju dit

Zrínyi M iklós N em zetvédelm i Egyetem

M a da rá sz Klára

S zegedi T u dom ányegyetem Juhász G yula T anárképző

m a da rasz@ jgytf.u-szeged.hu

Főiskolai K ar O lasz N yelv és Irodalom Tanszék
M a g a y T am ás
M agn u czn é G odó Á gnes

M iskolci Egyetem B ö lcsészettudom ányi K ar A ngol N yelvészeti

nyego d oa @ g olg .u n i-

Tanszék

m iskolc.hu vagy
agne sg od o @ hotm ail.com

M a lko vits Z suzsanna

m alkokft@ freem ail.hu v agy
m a lkovits@ m ailbox.hu

M á ln á si Ferenc
M á rkus Éva

B rassai S ám uel G im názium , K olozsvár

M a ln a siF erenc@ em ail.ro

E ötvös Loránd Tud o m á n ye gye tem T anító- és Ó vóképző

m arkuseva@ hotm ail.com

Főiskolai K ar
M a rio k Zsuzsa

P ázm ány P éter Katolikus Egyetem G erm anisztikai Intézet

m zsu.1@ dpg.hu

M aróti O rsolya

B alassi B álint Intézet K özponti M agyar N yelvi Lektorátus

o m aroti@ freem ail.hu

M arschalkó G abriella

D ebreceni Egyetem Idegennyelvi K özpont O ETC S zakcsoport

m ars@ gizi.dote.hu

M a rtin e z Á gnes

B udapesti G azdasági Főiskola Külkereskedelm i Főiskolai Kar

a ginez@ freem ail.hu

M a ruzsn é Sebó K atalin

S zegedi T u d o m ányegyetem Ju há sz G yula Tanárképző
Főiskolai K ar S zlovák N yelv és Irodalom T anszék

M átyás Ágota

S zolnoki Főiskola

agikoz@ yahoo.com

M átyás Judit

Pécsi T udom ányegyetem K özgazdaságtudom ányi Kar Üzleti

m atyas@ ktk.pte.hu

K om m ináció és Idegennyelvi T anszék
M edve Anna

Pécsi T u d o m ányegyetem B ölcsészettudom ányi Kar

m edve@ btk.pte.hu

N yelvtudom ányi T anszék
M e nu s Borbála

B udapesti G azdasági Főiskola Külkereskedelm i Főiskolai K ar

M e ste r Béla

M agyar T u d o m á n yo s A kadém ia Filozófiai K utatóintézet

M E S T E R @ phil-inst.hu

M e ste rhá zy Szilvia

H atáron Túli M agyarok H ivatala - K ülügym inisztérium

S zM esterhazy@ kum .hu

M észárosné S zenes Judit

B udapesti M űszaki és G a zdaságtudom ányi Egyetem Nyelvi

M e zein é Berki Ju d it

E ötvös Loránd Tud o m á n ye gye tem B ölcsészettudom ányi K ar

M ihalovics Á rpád

V eszprém i E gyetem T a n árképző K ar Francia N yelv és

M ihalovicsné Lengyel

V eszprém i Egyetem N ém e t N yelv és Irodalom tanszék

Intézet

K özponti M agyar Nyelvi Lektorátus

Irodalom T anszék

A lojzia

tam okf@ freem ail.hu
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M irk M ária

E ötvös L oránd T u dom ányegyetem Állam - és J ogtudom ányi

m aria.m irk@ elm u.hu

Kar
M o ln á r Eszter

Pécsi Tud o m á n ye gye tem Á ltalános O rvostudom ányi Kar

eszte r.m o ln a r@ ao k.pte.hu

E gészségügyi N yelvi és K om m unikációs Intézet
M olnár K risztina

B udapesti M űszaki Főiskola Keleti Károly G azdasági Főiskolai

km olnar @ m a il.d a ta n et.h u

Kar 2. N yelvi Intézet
M olnár K risztina

Pécsi Tud o m á n ye gye tem B ölcsészettudom ányi K ar N ém et

m o lnark@ stud.btk.pte.hu

N yelvészeti Ta n szé k
M rázik Julianna

Pécsi T u d o m á n ye gye tem T a n árképző Intézet

M urányiné Z agyvái M árta

E szterházy K ároly Főiskola

m z m perx@ gem ini.ektf.hu

M uráth F erencné

Pécsi Tud o m á n ye gye tem K özgazdaságtudom ányi K ar Üzleti

m u rath@ ktk.pte.hu

juli@ tki.pte.hu

K om m ináció és Idegennyelvi T anszék
M üller Ildikó

Eötvös Loránd T u d o m ányegyetem T e rm észettudom ányi Kar

N ád o r O rsolya

K ároli G á s p á r R eform átus Egyetem B ölcsészettudom ányi K ar

N ádudvari Katalin

S zegedi T u d o m á n ye gye tem Ju há sz G yula T a n árképző

Idegen N yelvi K özpont
n adororsolya@ krea.hu

Főiskolai K a r A lkalm a zo tt N yelvészeti T anszék
N agy Á gnes

B alassi B á lin t Intézet M agyar N yelvi Intézet

N agy E rzsébet

S zegedi T u d o m á n ye gye tem Ju há sz G yula T anárképző

nagye @ jg ytf.u -sze ge d .h u

Főiskolai K ar Idegennyelvi Lektorátus
N agy János

Szegedi T u d o m á n ye gye tem Juhász G yula Tan á rké p ző

n agy@ jgytf.u-szeged.hu

Főiskolai K a r M agyar N yelvi T anszék
N agyné L őrincz Julianna

E szterhzy Károly Főiskola M agyar N yelvészeti Tanszék

lorincz@ ektf.hu

N avracsics Ju dit

V eszprém i Egyetem A lkalm azott N yelvészet T anszék

navracsj@ alm os.vein.hu

N em esné Kis Szilvia

K aposvári Egyetem P edagógiai Főiskolai K ar

e ff@ axelero.hu

N ém eth N oém i

B alassi B á lin t Intézet

hlcourse@ axelero.hu

N obik N agy Rita

A m eropa N yelviskola Kft.

n obikr@ hotm ail.com

N ovotny Júlia

B alassi B álint Intézet M agyar Nyelvi Intézet

hlcourse@ axelero.hu

N ovotnyné V ágási M argit

E szterházy K ároly Főiskola

O storos Piroska

B udapesti M űszaki és G a zdaságtudom ányi E gyetem Nyelvi

O sváth G ábor

B udapesti G azdasági Főiskola K ülkereskedelm i Főiskolai K ar

osvath ga b o r@ h o tm a il.co m

O szetzky Éva

Pécsi Tud o m á n ye gye tem B ölcsészettudom ányi K ar Francia
T anszék

e oszet@ freem ail.hu

Intézet

Ö rsi T ib o r

Eszterházy K ároly Főiskola Francia T anszék

orsi@ ektf.hu

P. C sige K atalin

N yíregyházi Főiskola

csigek@ zeus.nyf.hu

P aczolay D énes

S zegedi Tud o m á n ye gye tem

Pacsai Imre

N yíregyházi Főiskola

P allaghy Éva

Eötvös Loránd Tudo m á n ye gye tem T e rm észettudom ányi Kar

P álos Ildikó

Szegedi Tud o m á n ye gye tem B ö lcsészettudom ányi K ar A ngol

Idegen N yelvi K özpont
palos@ cett.u-szeged.hu

T anárképző Ta n szé k
Pápai V ilm a

S zéchenyi István Egyetem Idegen N yelvi Ta n szé k

p apaiv@ alarm ix.net

Papp A ndrea

E ötvös Loránd Tud o m á n ye gye tem B ö lcsészettudom ányi K ar

pappa@ osiris.elte.hu

Idegen N yelvi Lektorátus
Papp István

S em m elw eis Egyetem N yelvi K om m unikációs K özpont

pais@ nyelvi.sote.hu

P app V a nda

M odem Ü zleti T u d o m á n yo k Főiskolája

vanda @ d ro tpo sta .h u v agy

P ásztor Edit

B alassi B álint Intézet M agyar N yelvi Intézet

p ap p.vanda@ m utf.hu
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P échy Judit

E ötvös Loránd Tud o m á n ye gye tem T e rm észettudom ányi Kar

P eckham , Don

S zegedi T u dom ányegyetem A ngol-A m erikai Intézet

P elcz K atalin

Pécsi T u d o m ányegyetem N em zetközi O ktatási K özp on t

kata@ isc.pte.hu

P erczel, Joseph

N ational C ouncil o f T e a ch er o f E nglish USA

p erczel@ w ebtv.net
p etneki@ ludens.elte.hu

Idegen N yelvi Központ

P etneki Katalin

E ötvös Loránd Tud o m á n ye gye tem G erm anisztika Intézet

P etőfi S. János

U niversita Degli S tudi di M acerata D ipartim ento di Filosofia e

Petrusán G yörgy

S zegedi Tud o m á n ye gye tem Ju há sz G yula T a n á rké p ző

p echam @ sol.cc.u-szeged.hu

Scienze U m ane
petrusán @ jgy tf.u-szeged.hu

Főiskolai K ar R om án N yelv és Irodalom T anszék
P ilas M arina Joszifovna

U ngvári N em zeti Egyetem

P ócsné G ál Eszter

B udapesti M űszaki és G azdaságtudom ányi E gyetem N yelvi

P ó la y V eronika

B erzsenyi D ániel Főiskola N ém e t T a nszék

p uliszka@ fsd.bdtf.hu

Pollm ann T e ré z

E ötvös Loránd T u d o m ányegyetem B ö lcsészettudom ányi Kar

tp oll@ freem ail.hu

P o lln e r P étem é O szkó

Pécsi T u dom ányegyetem B ö lcsészettudom ányi Kar

julcsus.stud.btk.pte @ btk.stud.

Ju lia n na

A lkalm azott N yelvészeti D oktori Iskola

jpte.hu

P om ázi G yöngyi

A kadém iai K iadó

pg@ akkrt.hu

P rószéki G á b o r

M orphologic Kft.

proszeky @ m o rphologic.hu

Intézet

R om anisztika Phd. Program

P usztai Á gnes

V eszprém i Egyetem A ngol Ta n szé k

pusztaia@ alm os.vien.hu

R ápoltiné K eresztes C silla

S zegedi T u d o m ányegyetem Idegennyelvi Intézet

rapolti@ freem ail.hu

R átkai Á rpád

B ibó István A lapítvány

ratkai@ m ail.tiszanet.hu

R éb é k-N a g y G á b o r

Pécsi T u dom ányegyetem Á lta lá n o s O rvostudom ányi K ar

rebek@ apacs.pote.hu v a gy

E gészségügyi Nyelvi és K om m unikációs Intézet

gabor.n .re b e k@ a o k.p te .h u

R ed e r Anna

Pécsi T u dom ányegyetem N ém e t N yelvészeti Tanszék

reder@ btk.pte.hu

R em ényi A n d re a Á gnes

M agyar Tu d o m á n yo s A kadém ia N yelvtudom ányi Intézet

rem enyi@ nyelvtud.hu

R enteria A n n a-M á ria

B udapesti G azdasági Főiskola K ülkereskedelm i Főiskolai K ar

arenteri@ kkf.hu

R épási G yörgyné

N yíregyházi Főiskola B ölcsészettudom ányi és M űvészeti

repasi@ zeus.nyf.hu

Főiskolai K ar O rosz T anszék
R évné Lőrinc Anna

B udapesti M űszaki Főiskola Keleti Károly G azdasági Főiskolai
K ar 2. Idegen Nyelvi Lektorátus

R itup e r T a m á s (hallgató)

D ebreceni Egyetem

rituper@ w ebm ail.hu

R ozgonyiné M o ln á r Em m a

S zegedi Tudo m á n ye gye tem Ju há s z Gyula T a n á rké p ző

m em m a@ jg ytj.u -szeg e d .h u

S ajgál M ónika Izabella

M iskolci Egyetem N ém et N yelvészeti T anszék

m sajgal@ freem ail.hu

S á n do r Klára

S zegedi Tud o m á n ye gye tem Ju há s z Gyula T a n á rké p ző

s a ndor@ jgytf.u-szeged.hu

Főiskolai K a r M agyar Nyelvi T anszék

Főiskolai K a r M agyar Nyelvi Ta n szé k
S ári Jánosné

T ö rö k Béla Ó voda, Á ltalános Iskola D iá kotthon és
G yerm ekotthon

S ári Lászlóné

E ötvös Loránd T u d o m ányegyetem Term é szettu d om á n yi Kar

S árkányné Szabó O lga

Zrínyi M iklós N em zetvédelm i E gyetem N yelvi Intézet

o lgika@ freem ail.hu

S árosdyné Szabó Ju dit

K ároli G á sp á r R eform átus Egyetem B ölcsészettudom ányi K ar

s a rosdy.eni@ axelero.hu

Idegen N yelvi K özpont

A ngol N yelvi Tanszék
S árvári Judit

B udapesti M űszaki és G azdaságtudom ányi E gyetem N yelvi

s á rv á ri® nyi.bm e.hu

Intézet
S ch a ffe r J u dit

S zegedi Tud o m á n ye gye tem Ju há s z Gyula T a n á rké p ző

jud itsch a effe r@ gm x.de

Főiskolai K a r N ém e t Nyelv és Irodalom Tanszék
S chm idtné B álint M ária

Pécsi T u dom ányegyetem B a b its M ihály G yakorló G im n áziu m

m iria m 28@ axelero.hu
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S eprödi J ánosné

Eötvös Loránd T udom ányegyetem Term észettudom ányi Kar

S eres Judit

S zegedi Tud o m á n ye gye tem Juhász G yula T anárképző

S im igné Fenyő Sarolta

M iskolci Egyetem B ölcsészettudom ányi K ar A lkalm azott

nyefe nyo @ g old .u n i-

N yelvészeti T anszék

m iskolc.hu

V eszprém i Egyetem A lkalm azott N yelvészeti Tanszék

sim ono@ alm os.vien.hu

Idegen N yelvi Központ

Főiskolai K ar M agyar Irodalom Tanszék

. Sim on O rsolya
S im on Nóra

S zolnoki Főiskola

S oltész Judit

N em zeti T a nkönyvkiadó Rt.

Solym osi M ária

S zegedi T udom ányegyetem Idegennyelvi Intézet

m ariam ink@ hotm ail.com

S om os Edit C silla

B udapesti M űszaki és G a zdaságtudom ányi Egyetem

som os.edit@ chello.hu

Soproni A ndrás

Zrínyi M iklós N em zetvédelm i Egyetem Nyelvi Intézet

soproni@ zm ne.hu

S tanitz Károly

S zent István Egyetem Jászberényi Főiskolai K ar

stanitz@ jtkf.hu

S te in em é M olnár Judit

Eötvös J ó zsef Főiskola P edagógiai Fakultás N em zetiségi és

steiner@ ejf.hu

Távoktatási K ö zp on t N em zetközi Fordító és T o lm ácsképző

Idegennyelvi T anszék
S ter A nna

B udapesti G azdasági Főiskola K ülkereskedelm i Főiskolai K ar

Sturcz Zoltán

B udapesti M űszaki és G azdaságtudom ányi E gyetem N yelvi

S ulyok H edvig (N agyné)

S zegedi Tud o m á n ye gye tem Ju há sz G yula T anárképző

Intézet

Főiskolai K ar O lasz N yelv és Irodalom T anszék
Sz. H egedűs Rita

P ázm ány P éter K atolikus Egyetem

h erita@ freem ail.hu

S zabari K risztina

E ötvös Loránd T u dom ányegyetem B ölcsészettudom ányi Kar

b ohak@ m ail.inext.hu

Fordító- és T olm ácsképző C soport
S zablyár A nna

Eötvös Loránd T u dom ányegyetem G erm anisztikai Intézet

S zabó Csilla

B erzsenyi D ániel Főiskola Angol Tanszék

kiscsilla10@ hotm ail.com

S zabó Edina

D ebreceni Egyetem M agyar N yelvtudom ányi T anszék

s z edina@ freem ail.hu

S zabó Eszter

Szegedi T u d o m ányegyetem J uhász G yula T anárképző

eszter@ jgytf.u-szeged.hu

szabza l@ hu .in te r.n e t

Főiskolai K ar Francia T anszék
S zabó G ábor

Pécsi T u d o m ányegyetem B ölcsészettudom ányi K ar A ngol

g szabo@ btk.pte.hu

A lkalm azott N yelvészeti T anszék
S zabó G á b o r T ib or

S zéchenyi István Egyetem Idegen Nyelvi T anszék

Szabó József

S zegedi T u dom ányegyetem B ölcsészettudom ányi K ar M agyar

S zabó Józsefné

S zegedi Tud o m á n ye gye tem J uhász G yula T anárképző

S zabó Z oltán

B abe§-B olyai Tudom ányegyetem

szilagyi@ lett.ubbcluj.ro

Szabóné Papp Ju dit

M iskolci Egyetem B ölcsészettudom ányi Kar A ngol N yelvészeti

nyeju d it@ g o ld.un i-m isko lc.h u

s z abotgabor@ freem ail.hu

N yelvészeti T anszék

Főiskolai K ar M agyar Nyelvi T anszék

Tanszék
S zalacsek M argit

S zegedi T u dom ányegyetem Idegennyelvi K özpont

S zarvas Júlia

S zegedi T u d o m ányegyetem Juhász G yula T anárképző

Szász Erika

Zrínyi M iklós N em zetvédelm i Egyetem

Szászné V e id n e r Katalin

B udapesti M űszaki és G azdaságtudom ányi E gyetem

Főiskolai K ar A ngol T anszék
szasz@ zm ne.hu
,

szasz@ nyi.bm e.hu

G azdaság- és T á rsadalom tudom ányi Kar Nyelvi Intézet Újlatin
N yelvcsoport
Székely G ábor

N yíregyházi Főiskola

szekelyg@ zeus.nyh.hu

S zékely G ábor

Pécsi T u d o m ányegyetem B ö lcsészettudom ányi K ar F innugor
T anszék

sze kely@ btk.pte.hu

S zekeresné P inczés

S zolnoki Főiskola

szekeres@ kgf.hu

E rzsébet
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S zeles A ttiláné

T ö rö k B éla Ó voda, Á ltalános Iskola D iá kotthon és
G yerm ekotthon

S zende Virág

Balassi B álint Intézet M agyar Nyelvi Intézet

szende.virag@ axelero.hu

S ze n drő Borbála

B udapesti K özgazdaságtudom ányi és Á llam igazgatási

boriszendro@ hotm ail.com

Egyetem A ngol T anszék
S zépe G yörgy

Pécsi Tud o m á n ye gye tem N yelvtudom ányi T anszék

s z epe2@ arrabonet.hu

S zépe Judit

M agyar T u d o m á n yo s A kadém ia N yelvtudom ányi Intézet

szepe@ nytud.hu

S zerdai C silla

Eötvös Loránd T u d o m ányegyetem Idegennyelvi T ovábbképző
K özpont

S zilágyi A nikó

V eszprém i Egyetem A lkalm azott N yelvészet Tanszék

szilagya @ a lm os.vein.hu

S zilágyiné H odossy

S zent István Egyetem Já szberényi Főiskolai K ar

hodossy@ jtkf.hu

Eötvös Loránd T u d o m ányegyetem B ölcsészettudom ányi Kar

szili.k@ m atavnet.hu

Z suzsanna
S zili Katalin

Központi M agyar Nyelvi Lektorátus
S zilvási Zsu zsa n na

K aposvári Egyetem C sokonai V itéz M ihály P edagógiai

zsuszil@ elender.hu

Főiskolai K ar
S zing e r V eronika

K ecskem éti Főiskola T anítóképző Főiskolai Kar

S zirm ai Erika

Kölcsey Ferenc R eform átus Ta n ító ké p ző Főiskola

szirm ai@ kfrtkf.hu

S zoboszlai Ildikó

S zegedi Tud o m á n ye gye tem Ju há sz G yula T anárképző
Főiskolai K a r N ém et N yelv és Irodalom T anszék

szoboi@ jgytf.u-szeged.hu

szingerv@ hotm ail.com

S zóka B ernadett

Illyés G yula G im názium

bem a d e tt-szo ka @ fre em a il.hu

S ző ke Edit

V eszprém i Egyetem N yelvi L ektorátus

eszoke@ alm os.vein.hu

S zöllősy Edina

S zegedi T u d o m ányegyetem Ju há s z G yula Tanárképző

S zöllősy-S ebestyén

B udapesti M űszaki és G a zdaságtudom ányi E gyetem Nyelvi

A n d rá s

Intézet M agyar Nyelvi C soport

Főiskolai K ar A ngol T anszék

S zörényiné E gerszegi

E ötvös Loránd Tud o m á n ye gye tem Idegennyelvi T ovábbképző

E rzsébet

K özpont

S ztankovicsné Kovács

M iskolci Egyetem N ém et N yelvészeti T anszék

szandras@ nyi.bm e.hu

szta@ hotm ail.com

Erika
S zuran T am ara Ivanovna

U ngvári N em zeti Egyetem

S zűcs T ib or

Pécsi T u d o m ányegyetem B ölcsészettudom ányi Kar

szucs@ btk.pte.hu

N yelvtudom ányi T anszék
T a ká cs Judit

B alassi B álint Intézet

h lcourse@ axelero.hu

T a rso ly Eszter

Eötvös Loránd T u d o m ányegyetem B ölcsészettudom ányi Kar

cece@ axelero.hu
valet@ freem ail.hu

T é g lá s Lászlóné

K ecskem éti Főiskola Idegennyelvi Lektorátus

T o ka ji Ildikó

D unaújvárosi Főiskola

T olcsvai N agy G á b o r

Eötvös Loránd T u d o m ányegyetem B ölcsészettudom ányi Kar

T o m p os A nikó

S zéchenyi István Egyetem Idegennyelvi Lektorátus

Mai M agyar Nyelvi T anszék
tom posa@ rs1.szif.hu

Idegennyelvi L ektorátus
T óth László
T óth László

S zegedi T u dom ányegyetem
P ázm ány P éter K atolikus Egyetem B ölcsészettudom ányi Kar

to lac@ freem ail.hu

M agyar N yelvészeti Tanszék
T óth S zergej

S zegedi Tud o m á n ye gye tem Ju há s z G yula Tanárképző

to th@ lib.jgytf.u-szeged.hu

Főiskolai K a r A lkalm a zo tt N yelvészet T anszék
T óth Tím ea

N em zeti Ta n kö nyvkia dó Idegen N yelvi S zerkesztőség

T ó th n é C seppkövi Ilona

E ötvös Loránd Tud o m á n ye gye tem Idegennyelvi T ovábbképző

T ó th n é H erbst Zsu zsa n na

S zolnoki Főiskola

K özpont
tothnehzs@ kgf.hu
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T roy, W iw czaroski

D ebreceni Egyetem Á TC A g rárszaknyelv O ktatási Központ

T u ska T ünde

Szegedi Tud o m á n ye gye tem J uhász G yula Tanárképző

troy@ helios.date.hu

Főiskolai K ar S zlovák T anszék
U dvari István

N yíregyházi Főiskola

udvarii@ zeus.nyf.hu

U rbán Anna

M iskolci Egyetem B ölcsészettudom ányi Kar A lkalm azott

a itan iko @ g o ld.un i-m isko lc.h u

V ad Kálm ánná

D ebreceni Egyetem O E T C S zakcsoport

N yelvészeti T anszék

V á g völg yi Edit

Szegedi T u d o m ányegyetem Idegennyelvi Intézet

V a jd a A ndrásné

Eötvös Loránd T u dom ányegyetem Term észettudom ányi K ar

V a rga K risztina
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